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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku havárií při manipulaci s hnojivy. 

Charakterizuje nebezpečné vlastnosti hnojiv a obeznamuje se zavedenými bezpečnostními 

opatřeními při jejich výrobě, skladování a dopravě. Také jsou zde popsána preventivní 

opatření pro objekty s nebezpečnými chemickými látkami, postupy při zdolávání těchto 

mimořádných událostí, programy a metody sloužící pro podporu řešení mimořádných 

událostí a pro modelování průběhů havárií. V práci jsou taktéž popsány a zhodnoceny 

vybrané havárie při přípravě hnojiv se zaměřením na havárii v Toulouse a uvedena 

doporučení pro tyto provozy i pro složky integrovaného záchranného systému. 

Klíčová slova: hnojiva, havárie, havarijní plánování, dusičnan amonný, TNT ekvivalent 

 

Annotation 

This thesis is focused on the issues of accidents while handling fertilizers. The hazardous 

properties of fertilizers are characterized here and the text disseminates the established 

security measures during its production, storage and transport. There are also described the 

preventive measures for objects with hazardous chemicals, procedures for dealing with 

such emergencies, programs and methods that are used to support the management of 

emergencies and modeling of the courses of accidents. In the thesis are also described and 

evaluated selected disasters in fertilizer preparation which is mainly targeted on the 

disaster in Toulouse and presented recommendations for these operations as well as for the 

integrated rescue system. 

Key words: fertilizers, disaster, emergency planning, ammonium nitrate, TNT equivalent 
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Úvod 

Zemědělství, jež je jedním z tradičních odvětví národního hospodářství, slouží zejména pro 

produkci potravin a je k němu neodmyslitelně spjato hnojení půdy. Havárie spojené 

s manipulací hnojiv však mohou mít, jak potvrzuje historie, velmi závažné následky; 

za určitých okolností totiž hrozí, že dojde k jejich explozi, přičemž ty nejzávažnějších 

případy byly způsobeny výbuchem hnojiv na bázi dusičnanu amonného. Pro předcházení 

takovým událostem vznikla legislativa pro prevenci závažných havárií (v Evropské unii 

Seveso II, III).  

I přes veškeré tyto snahy ale stále k těmto haváriím dochází. Příkladem z posledních let je 

například havárie ve společnosti West Texas dne 17. 4. 2013, kdy následkem výbuchu 

uskladněného dusičnanu amonného zahynulo 15 osob. Tyto mimořádné události ale 

přinesly i nové poznatky, jež přispěly ke zdokonalení bezpečnostních opatření v těchto 

provozech, používaných postupů havarijního plánování i pro likvidaci havárií. 

V rámci své práce bych se chtěla věnovat analyzování informací o samotných haváriích, ke 

kterým v minulosti v těchto provozech u nás i ve světě došlo. Zaměřila bych se tedy na 

příčinu i průběh zmíněných mimořádných událostí, způsob zpracování a implementace 

postupů havarijního plánování, objektivnost stanovených zón havarijního plánování 

a použité postupy složek integrovaného záchranného systému s následným vyhodnocením 

těchto postupů a navázat vytvořením doporučení pro jednotlivé oblasti. 
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1 Rešerše 

Směrnice rady EU 96/82/EC o řízení nebezpečí závažných havárií s nebezpečnými látkami 

- tzv. SEVESO II: council cirective 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-

accident hazards involving dangeours substances. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 42 s. ISBN 80-861-1120-2. 

Směrnice objasňuje zásady o systému managementu a organizace podniku z pohledu 

prevence závažných havárií, údaje o zpracování bezpečnostní zprávy, zásady územního 

plánování a vymezuje údaje obsažené ve vnitřních a vnějších havarijních plánech [1]. 

 

SLUKA, Vilém. Implementace směrnice 2012/18/EU (Seveso III) a analýza a hodnocení 

rizik v České republice. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 

2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-

2013/implementace-sevesoIII-v-cr.html>. ISSN 1803-3687. 

Představuje implementaci směrnice Seveso III do českého právního řádu, která začne platit 

od 1. června 2015 a to zejména pro oblast analýzy a hodnocení rizik [2]. 

 

BARTLOVÁ, Ivana. Nebezpečné látky. 2. rozš. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2007, 211 s. Spektrum (Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství). ISBN 80-866-3459-3. 

Zabývá se vlastnostmi nebezpečných látek, jejich bezpečným nakládáním a přepravou 

a seznamuje s možnostmi získání potřebných informací o nebezpečných látkách, například 

při zdolávání havárií. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail. Nebezpečné látky II. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 229 s. ISBN 978-80-7385-000-5. 

Seznamuje s označováním a bezpečnou manipulací s nebezpečnými látkami, včetně popisu 

bezpečnostních značek používaných na obalech a pro jejich přepravu. V neposlední řadě 

popisuje zásah jednotek požární ochrany v prostředí s nebezpečnými látkami. 
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CPR 18E: Guidelines for Quantitative Risk Assessment - Purple Book. Hague, 1999, 240 s. 

ISBN 90-12087-96-l. 

Podrobně představuje a popisuje metodu pro stanovení rizik při provozování, manipulaci, 

transportu a skladování nebezpečných látek a způsob její aplikace [3]. 

 

Guidelines for investigating chemical process incidents. New York: American Institute of 

Chemical Engineers, c2003, xiv, 452 p. ISBN 08-169-0897-4. 

Kniha obšírně předkládá pokyny pro vyšetřování mimořádných událostí v chemických 

procesech. Mimo jiné referuje o vlivu lidského faktoru na tyto incidenty, a jak se události 

obvykle vyvíjejí. 

 

MARWITZ, Steve, Neil MAXSON, Bill KOCH, Todd AUKERMAN, Jim CASSIDY 

a David BELONGER. Corporate crisis management. Journal of Hazardous Materials. 

2008, vol. 159, issue 1, s. 92-104. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2007.07.126. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304389407014112  

Článek má pomoci při utváření firemního krizového řízení v případě krizové situace 

v chemickém objektu. V dodatku G je pak nastíněn plán krizového řízení v rámci závodu, 

jeho specifika a praktická doporučení. 

 

RAMABRAHMAM, Boppana V. a Mangalam M. MALLIKARJUNAN. Model off-site 

emergency plan. Case study: toxic gas release from a fertilizer unit. Journal of Loss 

Prevention in the Process Industries. 1995, vol. 8, issue 6, s. 343-348. DOI: 10.1016/0950-

4230(95)00040-2. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0950423095000402 

Tato případová studie představuje popis úniku toxického plynu ze zařízení s hnojivy, prvky 

havarijního plán, role a odpovědnosti krizových orgánů, policie, požárních a zdravotních 

úřadů a celkové zhodnocení [4]. 



10 

 

2 Legislativní rámec 

Při manipulaci s hnojivy se každá právnická i podnikající fyzická osoba musí řídit jednak 

svými vnitřní předpisy, směrnicemi a provozně manipulačními řády, ale zejména je 

povinna se řídit příslušnými zákony, vyhláškami a dalšími právními předpisy platnými 

v daném státě a v Evropském společenství. 

Ohlášení a registrace hnojiv 

Výrobce, dovozce nebo dodavatel, který hodlá uvést do oběhu hnojivo nebo pomocnou 

látku, které odpovídají typu uvedenému ve vyhlášce, je povinen před jeho prvním 

uvedením do oběhu v České republice zaslat ústavu ohlášení o uvedení hnojiva nebo 

pomocné látky do oběhu. 

O registraci hnojiva rozhoduje ústav na základě žádosti výrobce, dovozce nebo dodavatele, 

který je oprávněn k podnikání podle zvláštního právního předpisu a má trvalý pobyt, jde-li 

o osobu fyzickou, nebo sídlo, jde-li o osobu právnickou, na území České republiky. 

Rozhodnutí o registraci hnojiva obsahuje: 

- název hnojiva, 

- číslo rozhodnutí, 

- hodnoty chemických a fyzikálních vlastností hnojiva, 

- rozsah a způsob použití hnojiva, 

- omezení při uvádění do oběhu a při používání, způsob balení a varovná označení, 

jsou-li nezbytná pro zajištění ochrany lidí, zvířat a životního prostředí, 

- dobu platnosti rozhodnutí [5]. 

2.1 Zákony, vyhlášky 

Mezi zákony a vyhlášky související s haváriemi při manipulaci s hnojivy patří zejména 

následující právní předpisy. 

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vymezuje podmínky zařazení objektu či zařízení do skupiny A nebo B, náležitosti 

zpracování bezpečnostního programu a obsah havarijních plánů [6]. 

- Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských 

půd, ve znění pozdějších předpisů. 

Jsou zde stanoveny podmínky uvádění do oběhu, skladování a používání hnojiv a také 

působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností, jež jsou tímto zákonem 

stanoveny včetně oprávnění ukládat sankce [5]. 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému České republiky 

a o změně některých zákonů. 

Vymezuje integrovaný záchranný systém (IZS), jeho složky, použití a koordinaci, 

konkretizuje organizaci záchranných a likvidačních prací v místě zásahu a také stanovuje 

povinnost krajskému úřadu vypracovat havarijní plán kraje [7]. 

- Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). 

Mimo jiné pojednává o zabezpečení informačních systémů krizového řízení, zvláštních 

skutečnostech a dále ukládá povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

při přípravě na krizové situace a při jejich řešení [8]. 

- Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Udává způsob skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného, způsoby 

používání hnojiv a jejich evidence [9]. 

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního 

plánu [10]. 

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému. 

Věnuje se koordinaci složek IZS při společném zásahu, způsobu zpracování dokumentace 

a způsobu krizové komunikace [11]. 
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- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro zóny 

havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu 

pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

a chemickými přípravky [12]. 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 450/2005 Sb., o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu 

a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 

následků [13]. 

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., stanovení požadavků na 

hnojiva [14]. 

2.2 Evropská unie, OSN 

V rámci Evropského společenství (ES) jsou v platnosti následující právní předpisy. 

- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003, o hnojivech. 

Zabývá se obchodem s hnojivy a jejich marketingu v Evropské Unii; zahrnuje povolené 

materiály, toleranci označování, deklaraci živin, manipulaci, kritéria bezpečnosti 

a sledovatelnosti [15]. 

- Nařízení Evropského Parlamentu č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky 

(REACH). 

- Nařízení komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví 

zkušební metody podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1907/2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH). 

- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003, 

o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, v platném znění. 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/63/ES ze dne 24. listopadu 1997, 

kterou se mění směrnice 76/116/EHS, 80/876/EHS, 89/284/EHS a 89/530/EHS 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv. 

- Směrnice Rady 96/82/EC, o řízení nebezpečí závažných havárií s nebezpečnými 

látkami (tzv. SEVESO II direktiva). 
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- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí [1, 15]. 

 

V rámci přepravy nebezpečných látek se postupuje dle následujících dohod a předpisů: 

- Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po moři (IMDG) 

- Mezinárodní dohoda o bezpečné praxi při námořní přepravě tuhých volně 

ložených látek (BC Code) 

- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží (ADR) 

- Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) 

- Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) 

- Předpisy pro leteckou přepravu nebezpečného zboží (IATA Resolution 618) 

- Předpisy pro přepravu po vnitrozemských vodních cestách (ADN) [5, 16].  
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3 Hnojiva 

Za hnojivo je považována látka, jež obsahuje živiny pro výživu kulturních rostlin a lesních 

dřevin, pro udržení či zlepšení půdní úrodnosti a také pro příznivé ovlivnění výnosu nebo 

kvality produkce. 

3.1 Dělení 

Dělení dle skupenství 

- kapalná hnojiva 

- tuhá hnojiva  

Dělení dle účinnosti 

- hnojiva přímá 

- pomocné látky 

Dělení dle původu 

- organická/přírodní hnojiva (hnůj, močůvka, hnojůvka, kejda) 

- minerální/průmyslová hnojiva 

o jednosložková (dusíkatá, fosforečná, draselná, vápenatá, hořečnatá) 

o vícesložková [17] 

 

Typy hnojiv dle Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení 

požadavků na hnojiva, Příloha 3: 

Minerální jednosložková hnojiva 

- dusíkatá - ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský, dusíkaté vápno, síran 

amonný, dusičnan amonný, ledek amonný, síran amonný s dusičnanem 

amonným, močovina, kapalné dusíkaté hnojivo, kapalný amoniak, dusičnan 

hořečnatý, močovino-formaldehyd 

- fosforečná - superfosfát, obohacený superfosfát, dikalcium-fosfát 

- draselná - surová draselná sůl, chlorid draselný, síran draselný 
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- hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami - síran 

vápenatý, síra, chlorid vápenatý (roztok), chlorid hořečnatý (roztok), síran 

hořečnatý (roztok), hydroxid hořečnatý 

Minerální vícesložková hnojiva 

- NPK hnojiva (kombinovaná hnojiva, jež obsahují dusík, fosfor a draslík) 

- NP hnojiva 

- NK hnojiva 

- PK hnojiva 

Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny 

- bór 

- kobalt 

- měď 

- železo 

- mangan 

- molybden 

- zinek 

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva 

Organická a organominerální hnojiva [14] 

3.2 Nebezpečné vlastnosti 

Informace, týkající se zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, se nacházejí 

v bezpečnostních listech. Bezpečnostní list dusičnanu amonného je zobrazen v příloze č. 1. 

Níže jsou uvedeny nebezpečné vlastnosti vybraných druhů hnojiv. 

Statková hnojiva 

Statková hnojiva jsou zdrojem fekálního znečištění vod a mohou být také zdrojem přenosu 

choroboplodných zárodků pro člověka a zvířata. Při manipulaci se statkovými hnojivy 

se silně uvolňuje zápach, který obtěžuje okolí. Nebezpečné pro člověka může být požití 

statkových hnojiv, ale to se předpokládá jen výjimečně. Nebezpečím pro zvířata může být 

kontaminovaná napájecí voda, ve které jsou obsaženy látky a mikroorganizmy 

ze statkových hnojiv [18]. 
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Hnojiva na bázi dusičnanu amonného 

Za normálních podmínek jsou všechna hnojiva na bázi dusičnanu amonného stálé látky, 

které samy o sobě neznamenají žádné nebezpečí. Ovšem za abnormálních podmínek 

mohou určitá rizika představovat. Tím nejzávažnějším je podpora hoření, tepelný rozklad 

(s uvolňováním jedovatých dýmů) a za extrémních podmínek dokonce i exploze [16]. 

Hnojiva na základě dusičnanu amonného nejsou hořlavá. Nebezpečí požáru závisí 

na jiných materiálech, které jsou obecně hořlavé, a které mohou být přítomné, např. jako 

součásti používaných manipulačních zařízení, jako paliva, maziva a hydraulické kapaliny 

a jako skladované materiály nebo materiály, použité jako součást konstrukce skladu či 

skladovacích kójí [16]. 

Při tepelném rozkladu hnojiv na bázi dusičnanu amonného vzniká směs plynů, jako je 

vodní pára, dusík, oxid dusný, oxid dusnatý a amoniak, chlór a chlorovodík, jejichž 

koncentrace silně závisí na složení hnojiva. Oxidy dusíku jsou obzvláště jedovaté, přičemž 

následek jejich vdechování může být zpožděný a může vést k otoku plic. 

Dva hlavní mechanismy, které teoreticky mohou způsobit výbuch volně loženého hnojiva 

obsahujícího dusičnan amonný, jsou: 

- tepelný rozklad  

- šoková iniciace [16] 

Síran amonný 

Síran amonný není ani hořlavý, ani výbušný a není klasifikován jako nebezpečná látka. 

Směsi síranu amonného s dusičnanem amonným, obsahující více než 45 % dusičnanu 

amonného, jsou klasifikovány jako oxidační činidla [16]. 

Močovina 

Při jednom vdechnutí nebo jednom kontaktu s pokožkou není močovina jedovatá, je to 

však látka dráždící pokožku a oči. Roztavená močovina může zvyšovat citlivost dusičnanu 

amonného k výbuchu a je proto třeba vyhnout se jejich vzájemnému míchání. Roztavená 

močovina, která se může tvořit při pracích za použití tepla při údržbě nebo při požáru, je 

potenciálně nebezpečná, neboť může uvolňovat amoniak, má vysokou teplotu a může 

poškodit pokožku. Je třeba se vyvarovat míchání močoviny s kyselinou dusičnou, aby 

se předešlo riziku tvorby dusičnanu močoviny, který má výbušné vlastnosti [16]. 
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Bezvodý amoniak  

Kapalný (bezvodý) amoniak je nejkoncentrovanější hnojivo s 82 % dusíku. Dopravuje 

se v cisternách a na vzduchu se mění v plyn. Jedná se o hořlavý plyn, který je pod tlakem 

a při zahřívání může vybuchnout. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, při 

vdechování je toxický. 

Pobyt ve vysokých koncentracích plynu vede k zástavě dechu, která může být přechodná, 

ale může dojít i k náhlé smrti. Vdechování plynu může vést k otoku hrtanu nebo plic 

(někdy opožděnému) a způsobit udušení. Při styku se zkapalněným produktem dochází 

nejen k poleptání, ale vznikají i omrzliny, které se mohou velmi špatně hojit a které jsou 

zvláště nebezpečné pro oči, mohou vést až k oslepnutí. Produkt vytváří výbušné směsi 

se vzduchem. Při úniku produktu může dojít k zamoření ovzduší do velkých vzdáleností 

od zdroje. Ve vodě je rozpustný a i při velkém zředění vytváří leptavé směsi [19]. 

Dusičnan draselný 

Při zahřátí nad teplotu 350 °C, např. při kontaktu s horkým povrchem nebo při požáru, 

se dusičnan draselný rozkládá za vzniku oxidů dusíku, které jsou obzvláště jedovaté. 

Dusičnan draselný má oxidační vlastnosti a může tedy reagovat s hořlavými a organickými 

látkami. Dusičnan draselný je klasifikován jako látka podporující hoření [16]. 

Dusičnan sodný 

Dusičnan sodný se rozkládá při zahřátí nad 380 °C, přičemž uvolňuje oxidy dusíku, které 

jsou velmi jedovaté. Dusičnan sodný je klasifikován jako látka podporující hoření [16]. 

Hnojiva na bázi dusičnanu vápenatého 

Při zahřátí nad 500 °C uvolňuje dusičnan vápenatý dusík a oxidy dusíku, které jsou zvlášť 

jedovaté [16]. 

Fosforečnany amonné 

- Monoamoniumfosfát 

Při zahřátí na teplotu rozkladu (nad 190 °C) uvolňuje jedovaté produkty jako fluoridy, 

oxidy fosforu, amoniak a oxidy dusíku. 

- Diamoniumfosfát  
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Diamoniumfosfát taje a rozkládá se při 155 °C, přičemž vzniká monoamoniumfosfát 

a amoniak. Ovšem amoniak se uvolňuje již při nižších teplotách (nad 100 °C). Při 

zvýšených teplotách, např. při požáru, může docházet k rozkladu s uvolňováním oxidů 

dusíku, oxidů fosforu a fluoridů. Žádná z těchto látek není hořlavá a nemá ani výbušné či 

oxidační vlastnosti [16]. 

Superfosfáty 

Při silném zahřátí, např. při požáru, uvolňuje jednoduchý superfosfát jedovaté oxidy 

fosforu a síry. Pokud je požárem (teplota nad 982 °C) zasažen trojitý superfosfát, může to 

vést k určitému rozkladu. Vdechování plynných produktů rozkladu, obsahujících jedovaté 

fluoridy a oxidy síry a fosforu, může způsobit podráždění a naleptání dýchacího ústrojí. 

Některá poškození plic se mohou projevit se zpožděním [16]. 

Chlorid draselný 

Chlorid draselný není hořlavý. Při silném zahřátí se mohou uvolňovat páry chlorovodíku 

[16]. 

Síran draselný 

Síran draselný není hořlavý. Při silném zahřátí se mohou uvolňovat oxidy síry [16]. 

Síran vápenatý 

Síran vápenatý je velmi stálý a relativně nereaktivní. Pouze při zahřátí na vysoké teploty 

dochází k rozkladu s uvolňováním jedovatých oxidů síry [16]. 

Dolomit a vápenec 

Dolomit a vápenec nejsou hořlavé látky. Při zahřátí nad 600 °C mohou tyto látky 

uvolňovat oxid uhličitý [16]. 

 

Za potenciálně nejnebezpečnější typ hnojiva se považuje dusičnan amonný, který se dříve 

používal jako směs do výbušnin, a pak také samotný amoniak sloužící například pro 

výrobu hnojiv. Dusičnan amonný, na nějž bych se v rámci své práce zaměřila, hlavně 

z toho důvodu, že je velmi hojně používaný, ať už ve velkých průmyslových podnicích či 

na malých farmách, zatímco amoniak představuje riziko kvůli svým nebezpečným 

vlastnostem [20]. 
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Za nejvýznamnější nebezpečnou vlastnost považuji možnost výbuchu. Exploze hnojiv 

může mít dalekosáhlé následky, jak jsme se mohli přesvědčit již v minulosti (viz kapitola 

č. 7), avšak pro iniciaci této havárie je zapotřebí silného aktivačního impulzu, například 

požáru. 
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4 Bezpečnostní opatření 

Vzhledem k tomu, jaká rizika mohou hnojiva představovat, je zapotřebí aplikovat množství 

bezpečnostních opatření při manipulaci s hnojivy a snížit tak tato rizika na co nejnižší 

míru. 

Požadavky bezpečnosti a hygieny: 

- Vyvarovat se otevřeného ohně. 

- Používat stanovené ochranné pomůcky.  

- Při manipulaci nejíst, nepít a nekouřit. 

- Po ukončení prací je třeba omýt znečištěné části pokožky nedráždivým mycím 

prostředkem a ošetřit ochranným krémem.  

- Při manipulaci s tuhými průmyslovými hnojivy je nutné dbát zvýšené opatrnosti 

z hlediska možnosti výbuchu prachu některých druhů hnojiv [21]. 

Při skladování a manipulaci s řadou výrobků a jiných materiálů mohou vznikat neshodné 

materiály, a to buď jako materiály nevyhovující specifikacím nebo jako vyřazené materiály 

(zmetky). 

Výrobky nevyhovující technickým podmínkám – Při skladování a následné manipulaci 

s hnojivem může dojít ke změnám jedné nebo více jejich vlastností (např. obsah živin, 

obsah vlhkosti, velikost částic, hodnota pH, třaskavost a schopnost samovolného rozkladu), 

čímž výrobek přestane vyhovovat normě, např. z důvodů zvýšení vlhkosti, fyzického 

rozpadu, spékaní nebo znečištění. Tyto změny obvykle nemají významnější dopad 

na bezpečnost výrobků, mají však tendenci zvětšovat problémy s jakostí [22]. 

Vyřazené materiály – Jsou to nevyhovující materiály mimo normy nebo materiály, u nichž 

došlo ke zhoršení při skladování čí při manipulaci, a to do takové míry, že mohou být 

považovány za potenciálně nebezpečné. Nelze je prodávat jako hnojiva a může se stát, že 

je bude třeba upravit s ohledem na bezpečnost. Může se jednat o materiály obsahující větší 

než maximální povolené množství hořlavého materiálu nebo u nichž došlo k fyzické 

degradaci na jemné podíly, takže by nemusely vyhovět při zkoušce odolnosti vůči výbuchu 

[22]. 

Doporučení: 
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- omezit jejich tvorbu na minimum, 

- vypracovat plán nakládání s těmito materiály, 

- minimalizace doby jejich přechovávání, 

- udržovat tyto materiály odděleně od vyhovujících výrobků, 

- opatrná a bezpečná manipulace (zvláště s hnojivy na bázi dusičnanu amonného) 

[22].  

Samotný dusičnan amonný je stabilní a vybuchne pouze za mimořádných okolností. Avšak 

přídavek hořlavých materiálů, jako je cukr, obilný prach, slupky nebo jiné organické 

kontaminující látky, a to i v poměrně nízkých procentech, vytváří nebezpečné kombinace 

a směs dusičnanu amonného se pak stává mnohem náchylnější k detonaci. Je také silným 

oxidantem a bohatým zdrojem dusičnanu, který poskytuje energii k explozi. To znamená, 

že přítomnost paliva či tepla (a to zejména v blízkosti obou) představuje velmi značné 

riziko [23]. 

4.1 Výroba 

Ve všech výrobních procesech se musí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Při výrobě hnojiv jsou k řízení rizik aplikována například tato opatření: 

- s látkou je nakládáno v rámci uzavřeného systému, 

- v místech výskytu emisí je zajištěno odsávání, 

- při přemisťování je hmota pod ochranou proti úniku nebo je zajištěno odsávání, 

- do všech výrobních prostorů se musí vstupovat s ochrannou maskou s filtrem 

účinným proti amoniaku v pohotovostní poloze, 

- je nutno používat chemicky odolné rukavice, 

- je nutno používat odpovídající ochranu očí, 

- je nutno používat odpovídající pracovní oblek pro zabránění kontaktu s kůží, 

- je nutno používat odpovídající obuv, 

- jsou prováděny profesní i bezpečnostní školení obsluhy [21]. 

 

Výrobce zajistí, aby byl každý typ hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem 

dusíku uvedený na trh podroben zkoušce odolnosti vůči výbuchu. Tuto zkoušku provede 

jedna ze schválených laboratoří. Výrobci předloží výsledky zkoušky příslušnému orgánu 
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alespoň pět dnů před uvedením hnojiva na trh, nebo v případě dovozů alespoň pět dnů před 

příjezdem hnojiva na hranice Evropského společenství. Výrobce poté i nadále zaručuje, že 

všechny dodávky hnojiva uvedeného na trh jsou schopné projít výše uvedenou zkouškou. 

Hnojiva typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku smějí být dodávána 

konečnému uživateli pouze v balené formě [15]. 

Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných 

rostlinných přípravků a substrátů; u balených hnojiv musí být obaly uzavřeny takovým 

způsobem nebo zařízením, aby je nebylo možné otevřít bez neopravitelného poškození 

uzávěru, pečeti či plomby nebo samotného obalu. Mohou být používány pytle s ventily 

[14, 15]. 

4.2 Skladování 

Zemědělský podnikatel, výrobce, dovozce či dodavatel, který skladuje hnojiva nebo 

pomocné látky, má povinnost hnojiva nebo tyto pomocné látky: 

- uskladnit odděleně, 

- označit čitelným způsobem, 

- zajistit, aby nedošlo k jejich smísení s jinými látkami, 

- evidovat, zejména vést dokladovou evidenci o příjmu, výdeji a skladovaném 

množství hnojiv nebo pomocných látek [5]. 

Tyto osoby jsou také povinny činit opatření k zabránění úniku tekutých hnojiv. 

Zemědělští podnikatelé hospodařící na zemědělské půdě jsou při skladování hnojiv 

ve zranitelných oblastech povinni dodržovat ustanovení zvláštního právního předpisu. 

Hnojiva musí být skladována tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vod. Nesmějí do nich 

být vnášeny rizikové prvky nebo rizikové látky, které by mohly narušit vývoj kulturních 

rostlin nebo ohrozit potravní řetězec. 

Ministerstvo vyhláškou stanovuje způsob skladování hnojiv a pomocných látek a kapacitu 

skladovacích prostor [5]. 
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Pevná hnojiva – technické požadavky na skladování 

Skladovací prostor musí být zabezpečen vůči vniknutí vlhkosti. Stavební konstrukce 

skladu, stěny, podlaha, technologické zařízení i konstrukce, které jsou jeho součástí, musí 

být opatřeny ochranou před korozivním působením skladovaných hnojiv. Podlaha musí být 

opatřena jednolitým nepropustným povrchem, který je odolný proti chemickým účinkům 

hnojiv [21].  

Jednotlivé druhy hnojiv musí být uskladněny odděleně podle druhu, koncentrace 

a zrnitosti. Úniku skladovaných hnojiv do manipulačního prostoru se zabrání pomocí 

čelního uzavření boxů či jiným opatřením. Manipulační plochy skladu musí být udržovány 

v suchu a čistotě [21]. 

Boxy či hromady musí být označeny tabulkou s těmito údaji: 

- název a druh průmyslového hnojiva, 

- obsah živin v %, 

- nebezpečné vlastnosti hnojiva (např. možné poškození zdraví drážděním, 

leptáním), 

- dodavatel. 

Na skladování jednosložkových hnojiv typu dusičnanu amonného jsou stanovena zvláštní 

ustanovení. Jednosložkovými hnojivy typu dusičnanu amonného se rozumějí hnojiva 

s celkovým obsahem obou forem dusíku vyšším než 28 %. Tato hnojiva se mohou 

skladovat pouze:  

- balená, odděleně od ostatních látek, 

- chráněna před jakýmkoli vnosem látek organického původu, zejména pilin, 

slámy, dřeva, oleje nebo látek alkalicky reagujících, zejména vápna a cementu, 

- tak, aby byla chráněna proti přímému slunečnímu záření, 

- balená a v množství maximálně do 25 tun, 

- minimálně ve vzdálenosti 1 m od zdi a stropu skladu a minimálně 0,5 m 

od tepelného a světelného zdroje, 

- za podmínky, že ve skladě rozsypané hnojivo a zbytky obalů jsou neprodleně 

odstraněny mimo skladovací prostor [21]. 
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4.3 Přeprava 

Základní principy skladování se užívají i pro dopravu, jde především o zabránění 

znečištění hnojiva, prevenci požáru, opravy a údržba dopravních prostředků, poskytování 

informací o daném nebezpečí a zabezpečení produktu.  

Společnosti angažující se v dopravě hnojiv, klasifikovaných jako nebezpečné látky, mají 

povinnost jmenovat bezpečnostního poradce pro nebezpečné zboží. Některé vybrané 

nebezpečné zboží je vedeno na seznamu nebezpečného zboží se závažnými následky, které 

vyžadují vypracování bezpečnostních plánů. Dusičnan amonný a hnojiva na bázi 

dusičnanu amonného, jsou při dopravě jako volně ložené materiály zařazeny v rámci 

pravidel pro nebezpečné látky se závažnými následky [16].  

Bezpečnostní opatření pro všechny druhy dopravy: 

- Je třeba zajistit, aby nedocházelo k rozsypání produktů, což platí pro všechny 

prostory nakládky a vykládky, přičemž zvláštní pozornost se musí věnovat 

víceúčelovým zařízením, jako jsou kolejové či silniční váhy a mobilní jeřáby. 

- Je třeba zamezit znečištění, a to především znečištění neslučitelnými materiály. 

- V dopravních prostředcích jsou umístěny hasicí přístroje, které jsou určené 

zejména k hašení lokálních požárů a neslouží k hašení celých nákladů hnojiv. 

Pokud však požár zasáhne i hnojiva, přičemž dojde k jejich rozkladu, musí se 

k hašení použít pouze voda. 

- Nikde v prostorech vykládky a nakládky nesmí být při manipulaci 

s klasifikovanými produkty povoleno kouření.  

- Poškozené pytle se nenakládají, ale odstraní z nákladu a veškerý rozsypaný 

materiál se uklidí. 

- Ložné plochy dopravních prostředků musí být suché, prosté neslučitelných 

materiálů a výstupků, jež by mohly poškodit pytle [16]. 

Pro specifické druhy přepravy jsou uvedena další doporučení: 

- Silniční doprava – řidiči by měli být řádně zaškoleni, žádná část nákladu nesmí 

přijít do styku s výfukovým potrubím, vozidla nesmějí být ponechána bez dozoru 

atd. 
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- Železniční doprava – případný pohyb nákladu nesmí bránit v otevření dveří a je 

třeba zajistit, aby do hnojiva nepronikala vlhkost. 

- Vnitrozemské vodní cesty – v prostorách přepravovaného zboží se například 

nesmí převážet žádné jiné zboží či se zde nesmí vyskytovat hořlavé materiály. 

- Letecká doprava – není moc obvyklá; cestující si nesmí do letadel brát vzorky 

hnojiv [16]. 
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5 Preventivní opatření 

Cílem prevence závažných průmyslových havárií je co nejvíce snížit četnost a závažnost 

průmyslových nehod a především závažných havárií a jejich dopadů na provozovatele 

a jeho okolí. Ohrožené mohou být jednotlivé osoby (zaměstnanci) nebo i společnost jako 

celek, včetně životního prostředí a majetku [24]. 

Prevence zahrnuje ekonomická, organizační a technická bezpečnostní a jiná opatření nebo 

činnosti, jejichž cílem je: 

- předejít vzniku havárie, 

- vytvořit podmínky pro dosažení havarijní připravenosti – prevence nadměrných 

negativních dopadů závažné havárie [24]. 

5.1 Územní plánování a projektování staveb 

Cíle prevence závažných havárií a snížení jejich následků by měly být zohledněny 

v zásadách územního plánování, přičemž se kontroluje: 

- umístění nových podniků, 

- změny stávajících podniků, 

- nové projekty v sousedství stávajících podniků (dopravní cesty, veřejná doprava, 

obydlené oblasti) [24]. 

Územní plánování vychází ze zpracovaných a schválených územních plánů pro jednotlivá 

území. Smyslem je rozmisťovat riziková zařízení tak, aby: 

- bylo zamezeno nepřijatelnému ohrožení obyvatel, 

- bylo zamezeno nepřijatelnému ohrožení životního prostředí (např. významných 

zdrojů pitné vody), 

- nemohlo dojít ke vzniku domino efektů vzhledem k okolním objektům, 

- nevzniklo ohrožení zařízení nezvladatelnými přírodními živly (např. záplavová 

území), 

- nadměrnému nárůstu intenzity přepravy, zejména přepravy nebezpečných věcí 

na velké vzdálenosti a přes kritická místa, 

- nebylo obyvatelstvo ohroženo nadměrnou hladinou hluku [24]. 
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V místech, kde by blízkost závodů mohla mít za následek zvýšení pravděpodobnosti 

vzniku závažných havárií nebo zhoršovat jejich následky, by provozovatelé měli usilovat 

o snížení rizika domino efektu a spolupracovat na výměně informací a informování 

veřejnosti, včetně sousedních závodů, jež by také mohly být dotčeny [2]. 

Z hlediska zajištění větší ochrany obydlených oblastí, ploch sloužících veřejnosti 

a životního prostředí, včetně přírodních oblastí zvláštního významu nebo zvláště citlivých 

oblastí je nezbytné, aby byly zajištěny odpovídající vzdálenosti mezi danými oblastmi 

a závody představujícími nebezpečí. V případě stávajících závodů by se měla provést 

doplňková technická opatření, aby veškerá rizika zůstala na přijatelné úrovni [2]. 

Projektování staveb 

Objekty uchovávající hnojiva na bázi dusičnanu amonného by měly splňovat následující 

požadavky: 

- Skladování jen v jednopatrových budovách a budovách bez sklepů (ledaže by byl 

sklep z jedné strany otevřený), 

- užití ohnivzdorných stěn do 15 m od hořlavých materiálů, 

- podlahy ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být vyrobeny 

z nehořlavého materiálu nebo chráněny před impregnací hnojiva, 

- odstranit nebo uzavřít veškeré kanalizace, jímky apod., do nichž by se mohl dostat 

roztavený dusičnan amonný, 

- budovy by měly být uchovávány v suchu a bez prosakování vody přes střechy, 

stěny a podlahy, 

- zajištění dostatečného větrání či konstruování objektu tak, že bude v případě požáru 

zajištěno odvětrávání, aby nedošlo k přetlakování, 

- výrobky, jež překročili teplotu 54°C se do skladu neukládají [23]. 

V rámci požární ochrany by mělo platit, že: 

- skladovací prostory pro dusičnan amonný jsou vybaveny systémem automatických 

postřikovačů nebo mít automatickou detekci požáru a požární poplach v případě, že 

plochy nejsou trvale obsazeny, 
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- vhodná zařízení požární ochrany jako hadice a příslušné přenosné hasicí přístroje 

musí být k dispozici v celém skladu a nakládacích prostorech; přívody vody 

a požární hydranty musí být k dispozici, 

- hnojiva na bázi dusičnanu amonného by se měly skladovat v samostatných 

budovách nebo oddělené schválenými požárními stěnami od organických, 

hořlavých nebo reaktivních materiálů, 

- hnojivo by nemělo být skladováno ve stejně budově s výbušninami nebo 

trhavinami, 

- zákaz kouření ve skladovacích prostorech [23]. 

5.2 Bezpečnostní zpráva 

Pro dokladování toho, že podniky, kde se ve významném množství nacházejí nebezpečné 

látky, podnikli vše pro předcházení závažných havárií, musí provozovatel poskytnout 

příslušným úřadům informace ve formě bezpečnostní zprávy s podrobnými údaji 

o provozu, o existujících nebezpečných látkách, o zařízeních nebo skladech, o možných 

závažných haváriích i existujících systémech managementu, aby bylo sníženo riziko těchto 

havárií a mohly být zahájeny kroky na snížení jejich následků [1]. 

Minimální údaje a informace, které musí být brány v úvahu při zpracování bezpečnostní 

zprávy: 

- informace o systému managementu a podnikové organizaci z pohledu 

prevence závažných havárií, 

- okolí podniku: 

o geografická poloha, meteorologická, geologická a hydrografická situace, 

o identifikace zařízení a činností podniku, při nichž může dojít ke vzniku 

závažné havárie, 

o popis oblastí, jež mohou být zasaženy, 

- popis zařízení: 

o popis hlavních činností důležitých z pohledu bezpečnosti a podmínek, 

za kterých by se moha vyskytnout závažná havárie a popis 

předpokládaných preventivních opatření, 

o popis procesů, pracovních postupů, 
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o popis nebezpečných látek (seznam, vlastnosti a fyzikální a chemické 

chování za normálních podmínek nebo při předpokládaných havarijních 

stavech), 

- identifikace nebezpečí a analýza rizik možných havárií, způsoby prevence: 

o popis scénářů možných závažných havárií s jejich pravděpodobností či 

podmínek vzniku, 

o hodnocení rozsahu a závažnosti následků identifikovaných havárií, 

o popis technických parametrů a bezpečnostních zařízení, 

- preventivní opatření a zásady ke snížení následků havárií: 

o popis instalovaných zařízení pro snížení následků závažných havárií, 

o organizace varování a zásahu, 

o popis mobilizačních prostředků vnitřních i vnějších [1]. 

V bezpečnostní zprávě by mělo být uvedeno, že byla zjištěna nebezpečí závažné havárie 

a určeny jejich možné scénáře s následným provedením nezbytných opatření k zabránění 

uvedených havárií a omezení jejich následků [2]. 

Provozovatel v případě potřeby aktualizuje bezpečnostní zprávu po závažné havárii 

ve svém závodě nebo z vlastního podnětu či na žádost příslušného orgánu odůvodněnou 

novými skutečnostmi nebo novými technickými poznatky ohledně bezpečnosti [2]. 

5.3 Hodnocení rizik 

Pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy se provádí 

analýza a hodnocení rizik závažné havárie, které obsahují: 

- identifikaci zdrojů rizik (nebezpečí), 

- určení možných scénářů událostí a jejich příčin, jež by mohly vyústit v závažnou 

havárii, 

- odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 

- odhad pravděpodobností scénářů závažných havárií, 

- stanovení míry rizika, 

- hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií [25]. 
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Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik a v dnešní době 

i softwarových nástrojů. Používají se zejména indexové metody, kontrolní seznamy, What-

If analýza, Předběžná analýza hodnocení (PHA), Analýza nebezpečnosti 

a provozovatelnosti (HAZOP), Analýza příčin a následků poruch (FMEA) či následně 

blíže popsaná Analýza kvantitativních rizik procesu [25]. 

Quantitative Risk Assessment – Purple Book  

Kvantitativní hodnocení rizika (QRA) je používáno pro stanovení rizik při provozování, 

manipulaci, transportu a skladování nebezpečných látek. Riziko se tímto způsobem hodnotí 

v případech, kdy se nebezpečné látky nacházejí na určitém místě (průmyslová oblast, 

dopravní komunikace) v takovém množství, že může dojít k ohrožení okolí. Kvantitativní 

hodnocení rizika představuje součást bezpečnostní zprávy nebo bezpečnostního programu, 

v nichž se názorně dokladuje riziko způsobené objektem a poskytuje příslušnému úřadu 

relevantní informace k posouzení rizika a rozhodnutí o přijatelnosti rizika, jež souvisí 

s rozvojem uvnitř nebo v okolí objektu [3, 25]. 

Metoda výběru umožňuje selekci zařízení významně přispívajících k riziku. V rámci této 

metody se objekt rozdělí na nezávislá zařízení, přičemž se nebezpečnost každého z nich 

stanoví podle množství látky, provozních podmínek a vlastností nebezpečných látek. Dále 

je nebezpečnost zařízení stanovena pro množinu bodů v okolí objektu a to na základě 

předešlého stanovení nebezpečnosti daného zařízení a vzdálenosti mezi ním 

a posuzovaným bodem, podle čehož jsou nakonec vybírána zařízení pro analýzu QRA 

[25]. 

Tato metodika obsahuje dvě části, hodnocení rizik stacionárních zařízení a hodnocení rizik 

přepravy nebezpečných látek [26]. 

Hlavní kroky metodiky pro stacionární zařízení jsou:  

- Frekvence poruch zařízení  

o poruchy zařízení, které přispívají k společenskému riziku (tlakové 

stacionární zásobníky a nádoby, tlakové láhve na plyny, čerpadla, potrubí, 

skladiště, silniční a železniční cisterny). 

- Modelování úniků a rozptylů  

o vypočet rychlosti úniku ze zdroje a rozptyl látky do okolního životního 

prostředí, 
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o únik výtokem a rozstřikem, vypařování z kaluže, rozptyl mraku par, výbuch 

mraku par, tepelný tok způsobený požáry, poškození nádob. 

- Modelování expozic a poškození 

o stanovení následků, které se nejčastěji vztahují na smrtelné účinky 

na obyvatelstvo. 

- Výpočet a presentace výsledků  

o výsledkem kvantitativní analýzy rizik jsou individuální riziko (frekvence 

úmrtí jednotlivce v návaznosti na případ poruchy zařízení) a společenské 

riziko (frekvence takové události, při které zahyne více osob současně) 

[26]. 

5.4 Havarijní plánování 

Slouží pro stanovení a použití postupů k identifikaci pravděpodobných havárií pomocí 

systematické analýzy a pro zpracování, aktualizaci a prověřování havarijních plánů. 

Uživatel závadných látek zpracuje více havarijních plánů pro jedno ucelené provozní 

území nebo jeden havarijní plán pro více ucelených provozních území v odůvodněných 

případech po projednání s příslušným vodoprávním úřadem. Havarijní plány zpracovávané 

více uživateli závadných látek pro stejné ucelené provozní území se koordinují podle 

technických podmínek tohoto území, například podle společných podzemních sítí, zejména 

kanalizací [13]. 

Vnitřní havarijní plány podniku musí být diskutovány s personálem a vnější havarijní 

plány musí být diskutovány s veřejností. 

Obsah vnitřního havarijního plánu: 

- jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, jež mají pověření provozovatele 

realizovat preventivní bezpečnostní opatření, 

- scénáře možných havárií, scénáře odezvy na možné havárie, scénáře řízení odezvy 

na možné havárie a matice odpovědnosti za jednotlivé fáze odezvy na možné 

havárie, 

- popis možných dopadů závažné havárie, 

- popis činností nutných ke zmírnění dopadů závažné havárie, 

- přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými disponuje provozovatel, 
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- způsob vyrozumění dotčených orgánů veřejné správy a varování osob, 

- opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení, 

- opatření k podpoře zmírnění dopadů závažné havárie mimo objekt a spolupráci se 

složkami integrovaného záchranného systému [6]. 

Provozovatel je povinen: 

- zajistit aktualizaci vnitřního havarijního plánu do 1 měsíce po každé změně druhu 

nebo množství umístěné nebezpečné látky přesahujícím 10 % dosavadního 

množství nebo po každé změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, 

pokud tyto změny vedou ke změně bezpečnosti užívání objektu nebo zařízení, a při 

organizačních změnách ovlivňujících systém zajištění bezpečnosti, 

- předložit krajskému úřadu neprodleně aktualizaci vnitřního havarijního plánu 

k evidenci a uložení, 

- zahrnout na základě rozhodnutí krajského úřadu do vnitřního havarijního plánu 

preventivní bezpečnostní opatření vztahující se k možnosti vzniku domino efektu, 

- zajistit prověření vnitřního havarijního plánu z hlediska jeho aktuálnosti nejméně 

jednou za 3 roky ode dne, kdy se stal vnitřní havarijní plán platným dokumentem; 

tento den musí být v dokumentu vyznačen včetně podpisu oprávněné fyzické 

osoby, 

- prokazatelně seznámit zaměstnance a ostatní fyzické osoby zdržující se v objektu 

nebo u zařízení, včetně pracovníků dlouhodobých subdodavatelů, o rizicích 

závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování 

v případě vzniku závažné havárie, 

- uložit vnitřní havarijní plán tak, aby byl dostupný osobám, které mají pověření 

realizovat opatření vnitřního havarijního plánu a provádět kontroly, 

- postupovat podle vnitřního havarijního plánu v případě, kdy závažnou havárii nelze 

odvrátit nebo k závažné havárii již došlo [6]. 

Obsah vnějšího havarijního plánu: 

- Jména nebo postavení osob, které jsou zodpovědné za zahájení okamžitých 

opatření a osob zodpovědných za dohled nad koordinací činnosti mimo území 

podniku. 

- Dohoda pro přijetí včasných varování a pro předání zpráv i svolávacích postupů. 
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- Dohoda o koordinaci nasazení prostředků potřebných k provedení vnějšího 

havarijního plánu. 

- Dohoda o poskytnutí pomoci při zmírňujících opatřeních v podniku. 

- Dohoda o zmírňujících opatřeních mimo území podniku. 

- Dohoda o poskytnutí specifických informací veřejnosti o havárii a opatřeních, jež 

budou muset přijmout. 

- Dohoda o opatřeních týkajících se informování havarijních služeb ostatních 

členských států v případě závažné havárie s možnými transhraničními následky [1]. 

Vlivem směrnice Seveso III je rozsah vnějšího havarijního plánu rozšířen o opatření 

k podpoře nápravných opatření mimo pracoviště (vzhledem k možnému domino efektu) 

a scénáře s dopadem na životní prostředí [2]. 

Zóny havarijního plánování 

Jedná se o území v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B, dle zákona č. 59/2006 

Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jsou 

uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. Zónu 

havarijního plánování stanovují krajské úřady, přičemž vnitřní hranice zóny havarijního 

plánování je tvořena areálem objektu/zařízení provozovatele a vnější hranice zóny se 

stanovuje dle vyhlášky MV č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu [6, 

10]. 

5.5 Podpora pro krizové řízení 

V této kapitole jsou uvedeny některé softwarové aplikace určené pro podporu krizového 

řízení a programy sloužící pro simulaci a modelování havárií, přičemž se zde zabývám také 

modelem ekvivalentního výbuchu TNT, jež je dále názorně použit v kapitole č. 8. 

EMOFF 

Systém pro podporu informačních procesů při prevenci a řízení mimořádných událostí 

a krizových situací. Je vhodný spíše pro podporu řešení mimořádných událostí a krizových 

situací, než pro simulaci a modelování, jež jsou v případě analýzy výbuchu hnojiv na bázi 

dusičnanu amonného zásadní [27]. 

PRACTIS 
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Tato webová aplikace je určena pro podporu tvorby scénářů, realizaci cvičení a jejich 

vyhodnocení. Slouží tedy pro ověření systému řízení a skutečného stavu připravenosti 

organizace z hlediska plnění definovaných úloh a řešení výjimečných situací; má tedy 

široké využití a lze jej využít i pro objekty manipulující s dusičnanem amonným. 

Umožňuje naplánovat cvičení ve strukturované podobě a přehledném grafickém zobrazení, 

realizovat cvičení dle předem připraveného scénáře, zobrazit aktuální stav a výsledky 

cvičení, automatický záznam průběhu cvičení a jeho vyhodnocení [27]. 

 

Pro detailní modelování úniků nebezpečných látek a následků požárů, výbuchů nebo šíření 

toxických mraků se užívá množství softwarových programů; jsou to například programy 

EFFECTS, SAFETI, PHAST a jedním z nejznámějších je ALOHA. V České republice 

byly vyvinuty programy ROZEX a TerEx [25]. 

ALOHA 

Program ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) pro případ havárie hnojiv 

na bázi dusičnanu amonného není příliš vhodný, jelikož se zaměřuje především na úniky 

a šíření látek v plynném a kapalném stavu. Je však možno jej využít pro vyhodnocení 

pohybu nebezpečných látek uvolněných do ovzduší, a to v textové i grafické podobě [25]. 

ROZEX 

ROZEX Alarm slouží jako expertní nástroj pro modelování havarijních projevů pro 

maximální následky havárií spojených s únikem nebezpečných látek jako je toxicita 

(zplodiny hoření dusičnanu amonného jsou toxické), ohrožení požárem a výbuchem, dále 

stanoví maximální dosahy a poskytuje potřebné informace pro zasahující složky IZS. 

Program je napojen na databázi s bezmála 8 000 nebezpečných látek (třída nebezpečnosti, 

skladování, přeprava). Výstup z modelovací části je zobrazen pomocí mapových podkladů 

(export výsledku do GIS programu) [28]. 

 

Tyto i další programy a aplikace představují užitečné, dnes již hojně užívané, nástroje pro 

efektivnější zpracovávání krizové dokumentace. Mnohé z nich mají jednoduché ovládání, 

čímž poskytují rychlou a přehlednou pomůcku pro zpracovatele těchto dokumentů. 

Pro případ modelování výbuchu hnojiv na bázi dusičnanu amonného jsou však, dle mého 
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názoru, nedostatečné, jelikož jsou zaměřeny na následky úniku nebezpečných látek, a proto 

dále uvádím model ekvivalentního výbuchu TNT, díky němuž lze porovnáním s přetlaky 

v čele nárazové vlny zjistit následky pro vybrané vzdálenosti od centra exploze.  

 

Model ekvivalentního výbuchu TNT 

Pro vyjádření reálných účinku tlakové vlny a pro jejich snadnější interpretaci se často 

používá takzvaný ekvivalent TNT, jenž představuje množství TNT, které svým výbuchem 

vyvolá vzdušnou tlakovou vlnu shodných parametru jako zkoušená výbušnina a má 

za následek stejné destrukční účinky. [29] 

Fyzický stav skladovacích prostor a podmínky skladování mohou mít výrazný vliv 

na uvolněné množství energie. Poměr skutečně uvolněné energie vůči teoreticky 

dostupnému množství je označován jako účinnost/efektivita výbuchu [30]. 

TNT ekvivalent lze zjistit z experimentálně zjištěných parametru výbuchových vln, anebo 

jej lze vypočítat z hodnot výbuchových tepel podle rovnice (1). 

TNT

d
TNT

H

YHW
W


          (1) 

Kde WTNT označuje ekvivalentní množství TNT [kg] 

  W je množství látky, jež způsobila výbuch [kg] 

  Hd představuje spalné teplo či teplo výbuchu dané látky [J.kg
-1

] 

  Y značí faktor efektivity (uvádí se v procentech) 

  HTNT vyjadřuje teplo detonace TNT [J.kg
-1

] 

 

Obvykle se určují tři kategorie poranění lidí výbuchem v závislosti na mechanismu, jež 

poranění způsobilo. První kategorie je primární poškození, způsobené přímými účinky 

tlakové a rázové vlny, jejíž následky na člověka jsou dle výše přetlaku znázorněny 

v tabulce 1; škody vzniklé na okolí jsou zobrazeny v tabulce 2 [29]. 
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Tabulka 1 - Účinky tlakové vlny na člověka podle přetlaku na jejím čele [31] 

Přetlak [kPa] Účinky 

1,38 možné zranění letícími skleněnými střepy 

16,55 1% poškození ušního bubínku 

19,31 10% poškození ušního bubínku 

34,47 50% poškození ušního bubínku 

43,44 poškození plic 

99,97 1% úmrtnost 

120,66 10% úmrtnost 

141,34 50% úmrtnost 

175,82 90% úmrtnost 

199,95 99% úmrtnost 

 

Tabulka 2 - Vzniklé škody tlakové vlny dle přetlaku na jejím čele [31] 

Přetlak [kPa] Škody 

0,04 zvuk značící neobvyklou událost 

0,14 nepříjemný hluk (137 dB) 

0,21 občasné rozbití již namáhaných oken 

0,28 hlasitý hluk (143 dB) 

0,69 rozbití menších skel pod tlakem 

1,03 rozbití oken 

1,38 práh dočasné ztráty sluchu 

2,07 95% pravděpodobnost, že nedojde k vážným škodám 

2,76 
menší strukturální poškození, většina oken rozbitých, rozbité střešní 
tašky, trhliny v omítce 

4,83 menší poškození ve struktuře staveb 

6,9 částečně zdemolované domy 

8,27 40% poškození 

13,8 částečné zřícení stěn a střech 

20,68 narušení ocelových rámů budov 

22,75 80% poškození 

22,8 - 27,6 roztržení nádrží na skladování ropy 

34,47 lámání dřevěných telefonních sloupů 

34,5 - 48,3 téměř kompletní zničení budov 

48,26 převrácení naložených železničních vagónů 

68,95 100% poškození 

Pro výpočet vzdálenosti k danému přetlaku lze využít vzorce (2) 

 3
TNTWZR           (2) 
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Samotný přetlak lze vypočítat např. [31, 52]:  

- pomocí vzorce M. A. Sadovskyho (3) 

 
32

3/23/1

1 8,03,0085,0
R

W

R

W

R

W
p TNTTNTTNT        (3) 

- nebo pro porovnání dle vzorce W. E. Bakera (4) 

 
ZZ

p
5,09,3

85,12           (4) 

Kde p1 značí výbuchový přetlak [MPa] 

  p2 vrcholový přetlak v atmosféře vůči škálované vzdálenosti [atm] 

  Z vyjadřuje škálovanou vzdálenost [m.kg
1/3

] 

  R představuje vzdálenost k danému přetlaku [m.kg
1/3

] 

  WTNT je ekvivalentní množství TNT [kg] 

 

Sekundární poškození člověka je způsobeno rozletem fragmentů od epicentra výbuchu. 

Není však teoreticky možné předpovědět pravděpodobnost ani závažnost poškození zdraví 

vlivem rozletu fragmentů. Lidé vně hroutících se budov jsou vystaveni účinkům dopadu 

velmi těžkých částí konstrukce budovy. Počet lidí, kteří přežijí tyto mimořádné události, je 

nejspíše způsoben náhodným vytvořením kleneb a prostor, vytvořených z trosek budov 

[29]. 

Třetí kategorií poranění lidí vlivem výbuchu je kolize člověka s překážkou následkem 

sražení či odhození člověka tlakovou vlnou [29]. 
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6 Doporučené postupy pro likvidaci mimořádné události 

Zákon o IZS definuje pojem mimořádná událost, a to jako škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Dále zákon definuje pojem havárie, a to jako mimořádnou událost v souvislosti s provozem 

technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při 

jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady [7]. 

Dojde-li k havárii, je právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem, 

správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek nebo odpadů, povinna podílet 

se na přípravě záchranných a likvidačních prací a na zpracování havarijního plánu kraje 

nebo vnějšího havarijního plánu tím, že poskytne na vyžádání hasičskému záchrannému 

sboru kraje informace o: 

- zdrojích rizik, 

- pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech jejich likvidace, 

- možných účincích na obyvatele a životní prostředí, 

- opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění nezbytných sil a prostředků 

k provedení záchranných a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení [33]. 

Vůči svým zaměstnancům má povinnost: 

- informovat o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, 

- zajistit varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, 

- organizovat záchranné práce, 

- organizovat přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci. 

Dále je právnická osoba a podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, povinna: 

- provádět neprodleně záchranné a likvidační práce, 

- ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu 

středisku integrovaného záchranného systému a bezprostředně ohroženým obcím, 

- podílet se na varování osob ohrožených havárií, 

- poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit 

životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, 
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- spolupracovat při odstraňování havárie se složkami IZS, správními úřady a orgány 

krajů a obcí; uhradit krajskému úřadu nebo složkám IZS náklady spojené 

s poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami 

prokazatelně vzniklými havárií, 

- zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí, 

- zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její 

likvidace, 

- spolupracovat při zpracování dokumentace o záchranných a likvidačních pracích 

[33]. 

Pro každý sklad by měl být vypracován písemný postup, kterým je nutno se řídit v případě 

nouzových situací. Všichni pracovníci musí být pro tyto havarijní situace instruováni 

a pravidelně prakticky cvičeni, přičemž by také měli být informováni i o povaze 

skladovaných materiálů [16]. 

V případě vzniku havarijní situace zaměstnanci postupují podle havarijního plánu firmy. 

Zejména jsou neprodleně provedena opatření k zajištění bezpečnosti osob a požární 

bezpečnosti [21]. 

Dojde-li k havarijnímu úniku, odstraní se, pokud možno, jeho příčina, např. provizorním 

ucpáním trhlin, ohrázkováním, dotažením spojů, přečerpáním do jiné nepoškozené nádrže 

apod., přičemž je při likvidaci havárie nutné, používat předepsané ochranné pomůcky. 

V případě úniku kapalných hnojiv je nutné, po odstranění příčiny havárie, zasažené 

prostory a plochy opláchnout vodou. Havarijní únik musí pracovníci ihned oznámit 

vedoucímu zaměstnanci firmy (resp. se postupuje podle plánu vyrozumění). 

V případě vzniku požáru se postupuje podle požárních směrnic společnosti a požárního 

řádu objektu. Další činnosti pak řídí velitel zásahu [21]. 

Při požáru hnojiv s viditelnými plameny by se mělo co nejrychleji zajistit maximální 

možné odvětrání otevřením všech dveří, oken a střešních větracích otvorů (za předpokladu, 

že to neurychlí hoření hořlavých materiálů), nejlépe z vnějšku budovy. 

Při požáru prostor s uloženým dusičnanem amonným by se mělo nejprve zvážit, zda je 

bezpečné bojovat proti požáru či ho nechat hořet, přesunout se na bezpečné místo a zaměřit 

se na evakuaci okolních obyvatel a zajistit jejich bezpečí [23]. 
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- Kdy nehasit a evakuovat: 

o požár se vymkl kontrole, 

o oheň zasáhl dusičnan amonný, 

o je detekován hnědý/oranžový kouř, který svědčí o přítomnosti toxického 

oxidu dusičitého, 

o rychlý nárůst množství/intenzity kouře nebo ohně v prostorách 

skladovaného hnojiva. 

- Hašení: 

o mělo by probíhat z chráněných míst či z maximální možné vzdálenosti; 

přistupovat k požáru z návětrné strany a používat schválené dýchací 

přístroje, 

o co nejrychleji uhasit oheň a udržovat dusičnan amonný chladný; vodou 

ochlazovat i případná sousední hnojiva, 

o nepoužívat páru, CO2, práškové nebo pěnové hasicí přístroje, písek či jiné 

dusící prostředky, 

o zajištění maximálního větrání uložiště hnojiva, aby se zabránilo nárůstu 

tepla a tlaku, 

o je-li to možné, zabránit proniknutí dusičnanu amonného do kanalizace, 

o zabránit nebo minimalizovat kontaminaci vodních zdrojů a toků [23]. 

6.1 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě vzniku mimořádné události a při 

potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami 

integrovaného záchranného systému [7]. 

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky 

[7]. 

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky 

ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány 

ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní 

ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 
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likvidačním pracím. Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při 

záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání [7]. 

Úrovně řízení se dle povahy i kompetencí dělí na úroveň: 

- taktickou, která probíhá přímo na místě zásahu složek IZS, 

- operační, která probíhá mezi operačními středisky a dispečinky, 

- strategickou, která probíhá na obecních a krajských úřadech a na Ministerstvu 

vnitra. 

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru 

předpokládaných účinků mimořádné události, tzv. místa zásahu, má za úkol velitel zásahu, 

kterému zákon o IZS stanovuje příslušné kompetence [33]. 

Úkolem jednotek při havárii nebezpečných látek jsou činnosti vedoucí ke snížení 

bezprostředních rizik a omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci, přičemž jejich 

činnost musí být co nejvíce bezpečná a nesmí být vyvolána neúnosná rizika pro okolí, jak 

je dále rozvedeno v příloze č. 2 – Bojový řád jednotek požární ochrany – zásah 

s přítomností nebezpečných látek. 

Velitel zásahu na místě události rozhodne o: 

- vykonaní průzkumu, předběžném nasazení sil a prostředků a o zabezpečení místa 

zásahu (vypnutí přívodů elektrické energie a dalších možných zdrojů jiskření nebo 

hoření), 

- postupu a způsobu evakuace ohrožených osob a majetku, 

- přivolání pomocných hasičských jednotek a dalších služeb (rychlá zdravotní 

pomoc, elektrikáři apod.), případně odborných specialistů bude-li to zapotřebí, 

- vytyčení hranice ohrožení a o určení bezpečného prostoru, 

- zřízení nástupního a dekontaminačního prostoru z návětrné strany, 

- druhu hasicí látky, směru jejich nasazení, typu proudnic (přičemž se zohledňuje 

přítomnost hnojiv, které se nesmí hasit vodou) a o způsobu zamezení šíření požáru, 

- druhu a stupni ochrany zasahujících se zaměřením na ochranu proti chemickým 

látkám, 

- postupu při zdolávaní požáru, hrozí-li nebezpečí výbuchu, 

- zabezpečení nepřetržitého monitorování ovzduší na místě zásahu a v blízkém okolí, 

- dodržovaní potřebného odstupu požární techniky a zasahujících na místě zásahu, 
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- vykonaní opatření na snížení odpařování rozlité látky a zabránění jejího styku 

s vodou a jinými látkami, 

- rozdělení na zásahové úseky, 

- zabezpečení spojení s operačním střediskem a o způsobu poskytování informací 

o situaci na místě zásahu [34]. 

Rozsah havárie je možné omezit: 

- utěsněním netěsného místa, 

- sběrem nebezpečných látek do nádrží, sudů apod., 

- zamezením dalšího rozšiřování pomocí absorbentů, 

- omezením odpařování látek pokrytím pěnou, 

- přečerpáním látek do nepoškozených obalů, 

- srážením plynů a par mlhovými proudy, 

- utěsněním kanalizačních vstupů [34]. 

Průmyslová hnojivá reagují při kontaktu s vlhkem a vodou, proto je třeba při zásahu zvážit 

druh použité hasící látky. Dusíkatá hnojiva mohou mít sklon k samovznícení a v teple 

vytvářejí toxické a výbušné plyny. 

- Dusičnan amonný - nasazení proudu vody do roztaveného ledku způsobuje silný 

výbuch, za tepla se rozkládá a tvoří jedovatý oxid dusnatý. 

- Dusičnan sodný - v teple se rozkládá a tvoří toxické nitrózní plyny (oxidy dusíku), 

s hořlavými látkami tvoří výbušné směsi. 

- Dusičnan draselný – v teple se rozkládá a tvoří toxické nitrózní plyny, s hořlavými 

látkami tvoří výbušné směsi [34]. 

Při zásahu je zapotřebí dodržovat všeobecně platné bezpečnostní opatření, zejména: 

- uzavřít ohroženou oblast a podle situace nařídit evakuaci obyvatelstva, 

- vyřadit v oblasti hrozícího nebezpečí z provozu všechny možné zdroje zážehu nebo 

vznícení, 

- zakázat kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, 

- používat pouze svítidla v nevýbušném provedení a nejiskřící nářadí, 

- zamezit úniku látky do kanalizace, povrchových vod a okolního prostředí, 

- zabránit dalšímu úniku kapaliny nebo plynu, zejména do nízko položených míst, 

- zabezpečit v místě zásahu a v nejbližším okolí nepřetržité monitorování ovzduší, 
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- provádět zásahové a průzkumné práce výlučně v autonomních dýchacích přístrojích 

(uživatel sám řídí zásobování dýchací směsí) a v ochranných oblecích [34]. 

Při zásahu s přítomností nebezpečných látek je nutné počítat s možnými komplikacemi, 

jako jsou například nedostatek sil a prostředků nebo jejich chybný odhad, náhlá změna 

meteorologické situace, vzájemná reakce přítomných látek, nemožná identifikace látek či 

podcenění nebezpečí od spolupracujících složek IZS a nerespektování organizace místa 

zásahu včetně nebezpečné zóny.  

6.2 Simulační program XVR pro výcvik složek IZS 

Velmi užitečnou a efektivní pomůckou pro výcvik složek IZS je simulační program XVR 

od firmy E-semble. Tento výukový program je určen ke vzdělávání a k odborné přípravě 

příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních a záchranných sborů a lze s ním ve virtuální 

realitě simulovat řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému pro různé druhy 

mimořádných událostí, např. požár, dopravní nehoda, zásah na nebezpečnou látku, živelní 

pohroma atd. 

S vysoce sofistikovaným a variabilním simulačním programem XVR je možné řídit zásah 

na taktické, operační i strategické úrovni [35]. 

Pomocí programu lze řídit zásah na místě mimořádné události v souladu s rozhodovacím 

procesem jako u skutečného zásahu. Provede se vizuální prohlídka místa zásahu, posoudí 

rizika a nebezpečí, stanoví priority a rozhodne se, jaká opatření budou přijata a jaké 

taktické postupy pro její likvidaci budou použity [35]. 

Pomocí simulátoru si lze tedy vyzkoušet intenzivní nácvik některých dovedností, které se 

při ostrém řízení zásahu cvičí velmi obtížně, jako např. příjezd jednotky požární ochrany 

na místo zásahu (nejvhodnější příjezdová komunikace, vhodné ustavení požární techniky), 

prvotní odhad sil a prostředků pro zvládnutí události, komunikace s osobami na místě 

mimořádné události a získání vstupních informací.  

Po absolvování výcviku na simulátoru XVR pak jednotlivec získává zažité základní 

taktické postupy, jež dále vykonává automaticky [35]. 
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7 Havárie při přípravě hnojiv 

Při manipulaci s hnojivy došlo v minulosti k mnoha nehodám a haváriím, které si vyžádali 

stovky obětí na životech, dopady na zdraví, majetek, životní prostředí a společnost jako 

takovou. 

7.1 V České Republice 

6. 6. 2005, Želátovice - Únik kyseliny dusičné  

Ve 22:53 hodin bylo na operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje (územní 

odbor Přerov) nahlášen únik kapaliny z cisternového návěsu v areálu firmy OMEGA 

SERVIS HOLDING, a. s., Želátovice. Jednalo se o kyselinu dusičnou, dráždivou kapalinu 

se silnými oxidačními vlastnostmi, která se používá hlavně k výrobě hnojiv, výbušnin, 

v organických syntézách a v hutnictví. K úniku došlo při nouzovém přečerpávání 18 000 

litrů kyseliny dusičné, přičemž bylo protrženo potrubí. Její páry vytvářely mrak a samotná 

kyselina se také částečně dostala i do místní vodoteče, která se vlévá do potoka Moštěnka 

[36]. 

Povolané jednotce byl hned při vjezdu předložen nákladový list uniklé látky a dle 

průzkumu bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému zranění. Místo zásahu bylo uzavřeno a byla 

vymezena nebezpečná zóna a vnější zóna. Později byla vytvořena monitorovací skupina. 

Policie ČR uzavřela veškeré příjezdové komunikace vedoucí k areálu společnosti [36]. 

Unikající látku se podařilo ve 23:23 zastavit pomocí klínu, zatímco se současně provádělo 

zkrápění vytvořeného mraku proudem vody. K neutralizaci kyseliny dusičné byla použita 

zásoba průmyslového vápence a další směs pak byla dovážena z okolních stanic HZS. Dále 

byly přečerpány zbytky z obou cisternových návěsů, které stále představovaly potenciální 

riziko a došlo k dekontaminaci použitého zařízení, nástrojů i zasahujících [36]. 

30. 10. 2008, Omlenice - Zřícení zásobníku s následným únikem hnojiva 

Ve čtvrtek 30. 10. 2008 v 14:14 došlo v obci Omlenice na Českokrumlovsku 

v zemědělském areálu k úniku dusíkatého hnojiva z ocelové nádrže. K zásahu byla vyslána 

jednotka profesionálních hasičů ze stanice Kaplice (cisterna a rychlý zásahový automobil), 

dále osádka chemického zásahového automobilu a osádky dvou cisteren ze stanice Český 
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Krumlov, osádka chemického kontejneru ze stanice České Budějovice a také jednotka 

sboru dobrovolných hasičů obce Maloty, kteří na místo dorazili se dvěma cisternami [37]. 

Z prasklé nádrže uniklo přibližně 600 t tekutého dusíkatého hnojiva, které se vylilo do 

jímky, ale také se dále rozlilo okolo celého zásobníku a na blízkou komunikaci. Následně 

se celá nádrž zhroutila. V důsledku pádu zásobníku zemřeli dva lidé a další dva byli 

zraněni v důsledku kontaktu s chemikálií (polití a polknutí kapaliny) [37]. 

Zásah hasičů spočíval v soustřeďování hnojiva do havarijní jímky a jeho odčerpávání do 

nádob určených pro chemikálie. Zároveň byla zabezpečena konstrukce zhroucené věže 

a následně rozhodování o způsobu sanace zasažené půdy. Událost byla oznámena Inspekci 

životního prostředí i Policii ČR. Událost pak byla Krajským operačním střediskem 

uzavřena krátce před devatenáctou hodinou [37]. 

7.2 Ve světě 

Největší havárie ve světě spojené s manipulací hnojiv byly způsobeny hnojivy 

obsahujícími dusičnan amonný. V následující tabulce je uveden výčet těch 

nejzásadnějších po roce 1921. 

Tabulka 3 - Havárie při manipulaci s dusičnanem amonným [38, 39, 41, 42, 45, 50] 

Datum Lokalita Stát Firma Druh 

Množství 

dusičnanu 

amonného 

[t] 

Počet 

mrtvých 

Počet 

zraněných 

26.7.1921 Knurów Poland 

 

Vlak 30 19 

 

21.9.1921 Oppau Germany BASF Závod 450 561 1952 

1.3.1924 

Nixon, New 

Jersey USA 

Nixon 

Nitration 

Works Závod 

 

18 100 

5.8.1940 Miramas France 

 

Závod 240 

  29.4.1942 Tessenderlo Belgium 

 

Závod 15 189 900 

16.4.1947 

Texas City, 

Texas USA Grandcamp Loď 2300 581 3500 

28.4.1947 Brest France 

Ocean 

Liberty Loď 3000 26 5000 

7.8.1959 

Rosenburg, 

Oregon USA 

Pacific 

Powder 

Company 

Nákladní 

auto 4.5 14 125 
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Datum Lokalita Stát Firma Druh 

Množství 

dusičnanu 

amonného 

[t] 

Počet 

mrtvých 

Počet 

zraněných 

17.12.1960 

Traskwood, 

Arkansas USA 

 

Vlak 3 vozy 0 

 

30.8.1972 

Taroom, 

Queensland Australia 

 

Nákladní 

auto 18,5 3 

 

29.11.1988 

Kansas City, 

Missouri USA 

 

Nákladní 

auto 23 6 

 

2.8.1994 

Porgera 

Valley 

Papua 

New 

Guinea 

Porgera 

Gold Mine Důl 

 

11 

 

13.12.1994 

Port Neal, 

Iowa USA 

Terra 

International, 

Inc. Závod 5700 4 18 

6.1.1998 

Xingping, 

Shaanxi China 

Xinghua 

fertilizer 

company Závod 27,6 22 56 

21.9.2001 Toulouse France AZF Závod 300 - 400 30 2500 

2.10.2003 

Sain 

Romain en 

Jarez France 

 

Farma 3 - 5 0 23 

4.3.2004 Barracas Spain 

 

Nákladní 

auto 25 2 5 

22.4.2004 Ryongchŏn 

North 

Korea 

 

Nákladní 

auto 

 

162 1300 

24.5.2004 

Mihăileşti, 

Buzău 

County Romania 

 

Nákladní 

auto 20 18 13 

10.9.2007 

Monclova, 

Coahuila Mexico 

 

Nákladní 

auto 22 37 240 

17.4.2013 West, Texas USA 

West 

fertilizer 

company Závod 28 - 34 15 

 
16. 4. 1947 – Texas City 

Brzy ráno byl na palubě lodi SS Grandcamp, která převážela 2 300 tun hnojiva, detekován 

kouř mezi nákladovým prostorem a trupem lodi. Požár se nedařilo uhasit pomocí dvou 

přítomných hasicích přístrojů a požární hadice byly odpojeny od zdroje vody, jelikož 

kapitán nechtěl poškodit náklad vodou. Místo toho chtěl prostor uzavřít a oheň uhasit 
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párou, což však nepomohlo. Teplota narůstala a na místo byli zavoláni hasiči. Z lodi začal 

vycházet oranžový kouř, což přilákalo stovky přihlížejících [39]. 

 

Obrázek 1 - Požár lodi před explozí v Texas city[37] 

V 9:12 se ozvala první exploze, která byla slyšet až do vzdálenosti 240 km, přičemž 

tlaková vlna srazila z oblohy dvě malá letadla. Samotný výbuch, vysoká teplota a letící 

ocelové střepy okamžitě usmrtili všechny pracovníky i přihlížející občany. Mnoho dalších 

bylo zraněno a tři místní lékařské kliniky byly brzy zcela zahlceny [39]. 

Nedaleko kotvící loď High Flyer s nákladem síry a tisíce tun dusičnanu amonného byla 

výbuchem těžce poškozena. Objevil se hustý kouř a výpary síry, ale až v jednu odpoledne 

z podpalubí vyrážely plameny a o deset minut později loď explodovala. Druhý výbuch byl 

snad ještě silnější než první a rozpoutal další vlnu požárů, která postihla mnoho staveb, jež 

byly zprvu ušetřeny. 

Bylo napočítáno 405 identifikovaných a 63 neidentifikovaných mrtvých. Dalších 100 bylo 

klasifikováno jako nezvěstní. Počet zraněných byl odhadnut na 3 500 osob [40]. 

Na pytlech s hnojivy nebyly žádné instrukce ohledně správné manipulace s materiálem, ani 

nebyly označeny jako nebezpečné chemikálie a způsobu skladování dusičnanu amonného 

v přístavu nebylo věnováno tolik pozornosti, kolik je vyžadováno. Tato havárie následně 

vedla k významným změnám v předpisech pro skladování a manipulaci s dusičnanem 

amonným [40]. 
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29. 11. 1988 – Kansas 

Ve 3:40 ráno dostala Kansaská hasičská stanice upozornění na požár v oblasti výstavby 

dálnice a to na obou jejích stranách. V obou případech se jednalo o dodávky, které údajně 

mohly obsahovat výbušniny. Jeden z požárů se podařilo úspěšně uhasit, avšak při hašení 

druhé dodávky, která obsahovala přibližně 23 tun dusičnanu amonného, došlo v 4:07 hodin 

k obrovské explozi, při níž na místě zahynulo šest zasahujících hasičů. O 40 minut později 

nastala druhá exploze, která již neměla následky na životech, jelikož hasiči v té době byli 

v bezpečné vzdálenosti [41]. 

 

Obrázek 2 – Kansas po výbuchu na výstavbě dálnice [41] 

Dle následného vyšetřování vyšlo najevo, že se jednalo o čin žhářství, jež měli na svědomí 

jedinci, kteří byli v pracovním sporu se stavební firmou, která měla smlouvu na výstavbu 

dálnice [41]. 

13. 12. 1994 – Iowa, Terra Industries, Inc. 

Přibližně v 6:06 došlo k explozi v závodu s dusičnanem amonným ve městě Port Neal. 

Exploze měla za následek čtyři úmrtí a 18 osob bylo zraněno a hospitalizováno. Kdyby 

k explozi došlo později (začátek pracovní doby v 8:00), počty mrtvých a raněným mohly 

být mnohem vyšší. Došlo k úniku přibližně 5 700 tun bezvodého amoniaku do ovzduší 

a dalších nádrží, přibližně 25 000 galonů (necelých 95 000 litrů) 56% kyseliny dusičné se 

dostalo do půdy a okolních chemických příkopů a jímek. Únik mimo pracoviště trval 
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přibližně šest dní, přičemž došlo ke kontaminaci podzemní vody a obyvatelé z blízkého 

okolí museli být evakuováni [42]. 

Výbuch způsobil propad více než 36 metrů vysoké zpracovávací věže do díry v zamrzlé 

zemi a poslal zkroucený ocelový nosník 450 metrů do kukuřičného pole. Kovové úlomky 

zasáhly jeden ze dvou 15 000 t chladících nádrží pro skladování amoniaku a také blízký 

zásobník s kyselinou dusičnou, přičemž došlu k úniku stovek tun chemikálií, kvůli čemuž 

byl spuštěn systém odpouštění odpadních vod, aby co nejvíce zabránil kontaminaci 

podzemní vody. Exploze také strhla kovové obklady přilehlých budov, strhla nadzemní 

garážová vrata a rozbila okna a stropní desky. Tři blízké elektrárny byly vyřazeny 

z provozu a musely být použity záložní napájecí systémy [42].  

Řidiči sanitky a tří vyprošťovacích vozidel, které vyjely k objektu, se museli potýkat nejen 

s tím, že byla stále ještě tma a sněžilo, ale museli projíždět oblakem amoniaku, který se 

zasahujícím hasičům nedařilo rozbít neustálým rozstřikováním vodní mlhy [43]. 

 

Obrázek 3 – Terra, letecký snímek po výbuchu [44] 

 

Jakmile se situace stabilizovala, začalo se vyšetřovat, co explozi zapříčinilo. Kvůli absenci 

mnoha dokumentů (byly zničeny či nikdy neexistovaly) se vyšetřovatelé museli spoléhat 

na výpovědi zaměstnanců. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n1Ddpdac2VJMOM&tbnid=-RqTNqAhu8dwyM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.exponent.com/process_plant_explosion/&ei=uuEoU4vaDMOUhQfa1oG4BQ&psig=AFQjCNGfOexYGXa-G8yfJu99Ah-mORjs5w&ust=1395274554276323
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Sonda sloužící k monitorování pH v jednotce dusičnanu amonného neutralizační nádrže 

byla kvůli údržbě v době před nehodou mimo provoz, ale operace přesto pokračovaly. 

Provozovatelé nebyli schopni určit, kdy se nebezpečné kyselé podmínky, které přispěly 

k nehodě, v nádrži vyvinuly [42]. 

K nehodě došlo v důsledku nebezpečných provozů, včetně špatné údržby, nedostatku 

bezpečnostní dokumentace na pracovišti a nedostatečného školení zaměstnanců. V průběhu 

odstavení, pH obsahu neutralizační nádoby kleslo na neobvykle nízkou úroveň a netěsnosti 

v zařízení vedly ke sloučení chloridových iontů, které katalyzovaly konečnou reakci. Aniž 

by zaměstnanci tušili, že neutralizační nádoba byla ve velmi kyselém a znečištěné stavu, 

vstřikovali do ní přehřáté páry, aby se pokusili její obsah ochránit před zamrznutím kvůli 

chladnému počasí. Energie ze vstřikované přehřáté páry vedla k nekontrolovatelné 

chemické reakci dusičnanu amonného a vyústila v následující exploze [44]. 

21. 9. 2001 - AZF plant 

V 10:17 hodin došlo k explozi v AZF (AZote Fertilisant) továrně patřící společnosti 

Grande Paroisse v Toulouse ve Francii. Výbuch dusičnanu amonného stál život 30 osob 

a téměř 2 500 lidí bylo zraněných, nehledě na množství rodinných příslušníků a dalších 

osob s psychickou újmou. Přesná příčina vzniku havárie není dosud známa [45]. 
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Obrázek 4 – AZF plant před a po explozi [46] 

 

K výbuchu došlo v části skladu, který sloužil jako dočasné uložiště pro 300 - 400 tun 

zmetkového granulovaného dusičnanu amonného. Do skladu nebyl zaveden přívod plynu 

ani parní potrubí, osvětlení poskytovalo jen přirozené světlo a nikdo se v té době ve skladu 

nevyskytoval. Samotná exploze vytvořila kráter o rozměrech 65 x 54 metrů a hloubce 7 

metrů. Dále výbuch vyvolal seismickou vlnu o síle přibližně 3,4 na Richterově škále. 

Tlaková vlna rozbila okna do vzdálenosti 3 km. Materiální ztráty se odhadovali na 

přibližně 2 biliony Eur, přičemž došlo i k obrovským ztrátám na zisku všech dotčených 

veřejných i soukromých firem včetně škol a nemocnic [45, 46].  
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Obrázek 5 - Supermarket nacházející se 320 metrů od zdroje výbuchu v AZF [47] 

V následujících dnech bylo zapojeno 1570 hasičů a vojenské síly a 950 policistů v reakci 

na mimořádnou událost. Problémem však bylo to, že přijeli bez řádného plánu nebo 

domluvy, jelikož telefonní linky byly z větší části zničeny a mobilní síť byla přetížena. 

Vnější ani vnitřní havarijní plány nebyly na možnost podobné havárie a jejího rozsahu 

připraveny. Hasičům a dalším zúčastněným složkám velmi pomohl jejich předešlý trénink, 

avšak první dorazivší hasiči nebyli vybaveni odpovídajícím ochranným vybavením nebo 

přístroji pro detekci toxických plynů. Informování obyvatelstva nebylo možné pomocí 

rádia nebo sirény, která nefungovala [45]. 

Spekulovalo se o možnosti, že došlo k teroristickému útoku, jelikož k události došlo 

nedlouho po událostech 11. 9. 2001, nezdá se to však příliš pravděpodobné. Vyšetřování 

ohledně úmyslného činu sabotáže bylo provedeno až v roce 2005. 

Nejpravděpodobnější příčinou nehody se zdá být nevhodný způsob skladování zmetkového 

dusičnanu amonného. Ten je obvykle odolný vůči výbuchu, ale při zvýšené teplotě, 

nárazech či znečištění stoupá riziko výbuchu. Navíc při nesprávném skladování nebo 

nakládání narůstá možnost tvorby bublin, čímž se zvyšuje šance na explozi. Jisté je, 

že teplota musela vzrůst, aby následně vzniklá nestabilita spustila první explozi [46]. 

Vyšetřovatelé nehody narazili na rozdíly mezi kontrolní dokumentací a skutečným stavem. 

Zóny havarijního plánování byly stanoveny na přibližně 900 a 1600 metrů avšak podobný 

závod v Rouenu měl tyto vzdálenosti stanoven až na 4500 a 7000 metrů [47]. 
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Obrázek 6 - AZF - zóny havarijního plánování [47] 

I když to bylo proti právním postupům městského rozvoje, byla vně vnitřní hranice 

havarijního plánování provedena výstavba. Právní předpisy se zakládaly na zastaralých 

normách, které sice byly aktualizovány, ale nebyly uvedeny v platnost [48]. 

2. 10. 2003 – Francie – Sain-Romain-en-Jarez 

Po třetí hodině odpoledne se uvnitř stodoly místního farmáře rozpoutal požár, který později 

přivolaní hasiči po dobu 45 minut hasili, když v 17:12 budovou otřásla silná exploze. Tato 

měla za následek 26 raněných, zcela zničenou stodolu, mnoho sousedních budov v okruhu 

stovek metrů bylo poškozeno a 94 místních obyvatel bylo evakuováno. Byl vytyčen 300 m 

bezpečnostní obvod kolem stodoly, která byla stále v plamenech a bezpečnostní opatření 

zůstala v platnosti po zbytek noci [49]. 
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Obrázek 7 - Sain-Romain-en-Jarez  - Průběh zásahu [49] 

Požár mohl být vyvolán několika způsoby. Elektrickým přetížením, fermentací 

skladovaného sena či cigaretovým nedopalkem. Jako nejpravděpodobnější se přesto jeví 

exploze nezhasnuté žárovky (vypínač byl v poloze „zapnuto“), načež množství přítomných 

hořlavin vedlo k rychlému rozšíření požáru. 

Obtíže při zásahu: 

- Neobeznámení v průběhu zásahu s přítomností hnojiv uvnitř budovy; jakožto 

zemědělec pravděpodobně nevěděl o nebezpečí, jaké dusičnan amonný může 

představovat a informoval o něm až po té, co jej na to upozornil jiný zemědělec. 

Dle výpovědí však ani hasiči nebyli široce obeznámeni s nebezpečími těchto 

hnojiv. 

- Nedostatečný přívod vody z veřejné vodovodní sítě. Musel být zřízen kyvadlový 

systém s cisternovými vozy, aby bylo zajištěno plynulé zásobování po celou 

dobu zásahu. 

- Přítomnost velkého množství hořlavin ve stodole. 

- Omezení komunikace v důsledku nedostatečného pokrytí mobilní telefonní sítě 

[49]. 

17. 4. 2013 – West Texas 

V 19:29 vypukl ve společnosti West Texas poblíž kolejí malý požár, na který bylo o tři 

minuty později upozorněno 33 dobrovolných hasičů. Jelikož však nikdy požár v závodě 

necvičili, neměli připravený žádný plán. Hasiči se obávali rozšíření kouře do okolí, ale 
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hlavně je znepokojovala řada nádrží s bezvodým čpavkem. Bylo jim známo, že je zde 

uskladněný dusičnan amonný, avšak nevěděli, kolik ho tam je nebo jaké může 

představovat nebezpečí [50]. 

V 19:51, bezprostředně po sobě, došlo ke dvěma explozím. Později bylo zjištěno, že došlo 

k výbuchu 28 až 34 tun dusičnanu amonného, přičemž vznikl kráter široký necelých 30 

metrů a 10 metrů hluboký. Dvanáct záchranářů a tři civilisté na místě zahynuli buď 

zasažením letícím předmětem, nebo kvůli popáleninám [50]. 

 

Co bylo špatně: 

Kolem závodu nebylo oplocení (došlo tak i k řadě pokusů o krádež čpavku). 

Ve skladu nebyla nainstalovaná automatická hasicí zařízení, která mohla původní požár 

uhasit, než se dostal k dusičnanu amonnému [50]. 

Společnost špatně skladovala sloučeniny amoniaku; bezvodý čpavek ani dusičnan amonný 

nebyly skladovány dle předpisů nebo osvědčených postupů. V případě nádrží bezvodého 

amoniaku šlo o nedostatečnou krizovou komunikaci a střežení a dusičnan amonný byl 

skládán nesprávným způsobem. Tak, že mohlo dojít ke kontaminaci sousedních ploch, 

čímž bylo zvýšeno nebezpečí požáru [51]. 

Firma navíc postrádala politiky pro některé typy rizik: 

- respirační – zaměstnanci nebyli zdravotně testování před povinností používat 

respirátory, 

- uzavřené prostory – objekt nebyl posouzen pro určení uzavřených prostorů 

s vyžadovaným povolením, 

- reakce na mimořádné události – nedostačující havarijní plánování pro reálné 

scénáře týkající se manipulace a skladování sloučenin amoniaku; dostupná hasicí 

technika nebyla přiměřená pro zvládnutí takových scénářů, 

- řízení energie – známé jako Lock-out/Tag-out, 

- informování o nebezpečnosti – zaměstnanci by měli být povinni informovat své 

zaměstnance o konkrétních rizikách (zejména o chemických) [51]. 
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7.3 Zhodnocení vybraných postupů 

Uvedené havárie byly v mnohých případech vyvolány nedostatečnými bezpečnostními 

opatřeními či nedbalostí. Skutečnosti, jež měly zásadní vliv na vznik havárií a průběh 

zásahu jsou stručně uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 4 - Zhodnocení havarijních postupů pro vybrané havárie s hnojivy 

  

Prevence Odezva 

+ - + - 

Texas City   

nesprávné značení 
pytlů s hnojivy, 
nevyhovující 
způsob skladování   

způsob hašení 
prvního požáru, 
ignorování druhé 
lodi s nebezpečným 
nákladem 

Terra 
Industries   

nedostatek 
bezpečnostní 
dokumentace, 
nezastavení operací 
při nefunkčním 
monitoringu   

nepříznivé 
podmínky při 
zásahu 

AZF   

neshodnost 
kontrolní 
dokumentace se 
skutečným stavem, 
staré normy  

předchozí 
trénink 
zasahujících 

nefungující 
komunikace, 
nedostatečné 
ochranné 
prostředky 

Sain Romain 
en Jarez   neinformovanost   

neinformovanost, 
problémy s 
komunikací a 
zásobováním 
vodou 

Želátovice 

zásoba 
neutralizačního 
prostředku   

spolupráce s 
firmou a 
dalšími orgány 

zásah probíhal v 
noci 

West Texas   

nedostatečná 
bezpečnostní 
opatření, špatný 
způsob skladování 

rychlé 
zalarmování 
hasičů 

neinformovanost, 
dobrovolní hasiči 
nebyli trénovaní na 
podobný zásah 

 

Nejkatastrofálnější havárie hnojiv se odehrála v Texas City v roce 1947, přičemž v reakci 

na ni došlo k významným změnám v předpisech pro skladování a manipulaci s dusičnanem 

amonným. Čemuž se nelze divit, jelikož na pytlech s uskladněnými hnojivy nebyly žádné 
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instrukce ohledně správné manipulace s tímto materiálem, ani nebyly označeny jako 

nebezpečné chemikálie a způsobu skladování dusičnanu amonného v přístavu nebylo 

věnováno tolik pozornosti, kolik je vyžadováno; v důsledku čehož pak stačí například 

jediný nedopalek cigarety, jež v takovýchto podmínkách dokáže rozpoutat havárii velkého 

rozsahu. Neznalost nebezpečných vlastností dusičnanu amonného a správné manipulace 

měla za následek i volbu nevhodného hasicího prostředku, což jen zintenzívnělo reakci 

materiálu a vyústilo v ničivou explozi. Zdroj druhého výbuchu, jenž následoval o několik 

hodin později, byl iniciován následkem první exploze, kdy začal hořet náklad hnojiv a síry 

nedaleko kotvící lodi, avšak v situaci, která následovala po prvním výbuchu, mu nikdo 

nevěnoval dostatečnou pozornost. 

V případě havárie v Terra Industries se na příčinu havárie, kvůli absenci příslušných 

dokumentů, přišlo až podle výpovědí zaměstnanců. Přestože sonda, jež v nádrži dusičnanu 

amonného měla monitorovat jeho pH, byla mimo provoz, veškeré činnosti v závodě 

pokračovaly. Nemalý vliv na vznik havárie měly také špatná údržba, nedostatek 

bezpečnostní dokumentace a neadekvátní školení zaměstnanců, kteří, neznajíc skutečný 

stav obsahu nádrže, prováděli operace, jež ještě více katalyzovaly konečnou reakci. 

Ve Francouzské společnosti AZF v Toulouse byl nejpravděpodobnější příčinou havárie 

nevhodný způsob skladování zmetkového dusičnanu amonného. Při vyšetřování byly navíc 

zjištěny rozdíly mezi kontrolní dokumentací a skutečným stavem. Na rozsah následků 

havárie mělo vliv provedení výstavby vně vnitřní hranice havarijního plánování, přičemž 

po aplikaci aktualizovaných norem, měly být vytyčeny nové zóny havarijního plánování. 

Právní předpisy se zakládaly na zastaralých normách, které sice byly aktualizovány, ale 

nebyly uvedeny v platnost. Zasahující byli bez řádného plánu nebo domluvy, jelikož vnější 

ani vnitřní havarijní plány nebyly na možnost podobné havárie a jejího rozsahu připraveny, 

telefonní linky byly z větší části zničeny a mobilní síť byla přetížena. 

Společnost West Texas nedostatečně informovala své zaměstnance o konkrétních rizikách 

a nesprávně skladovala sloučeniny amoniaku, jelikož nebyly dodržovány předpisy pro 

skladování bezvodého čpavku ani dusičnanu amonného, kdy mohlo dojít ke kontaminaci 

sousedních ploch, čímž bylo zvýšeno nebezpečí požáru. Ve skladu navíc ani nebyla 

nainstalovaná automatická hasicí zařízení, která mohla původní požár uhasit, ještě než se 

dostal k dusičnanu amonnému. 
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Ve vybraných haváriích byl ve většině případů problém s bezpečnostní dokumentací. Byla 

nedostačující, zastaralá či se neshodovala se skutečným stavem. V případě samotných 

zásahů se často vyskytoval problém nemožnosti komunikace z důvodů přetížení sítě či 

jiných technických závad nebo nedostatečné informace a znalosti o vlastnostech 

jednotlivých hnojiv. Hlavní roli tedy ve většině případů hrál lidský faktor. 
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8 Analyzování havárie v Toulouse 

Tato kapitola je věnována explozi dusičnanu amonného ve firmě AZF ve Francii (viz 

kapitola 7.2); jejím výbuchovým parametrům a následkům vyplývajícím ze zjištěných dat. 

Na tento případ jsem se zaměřila z důvodu obšírného zdokumentování havárie včetně 

dostupnosti hodnot, jež jsou nezbytné pro následné výpočty. 

8.1 Model výbuchu dle TNT ekvivalentu 

Pro účely analyzování výbuchových parametrů jsem využila model výbuchu ekvivalentu 

TNT (viz kapitola 5.5) pro odhad účinků výbuchu dle podobnosti s explozí TNT 

s následným zjištěním přetlaků v čele tlakové vlny pro vybrané vzdálenosti. Tímto 

způsobem lze, zpětně či preventivně, matematicky vyjádřit dopady konkrétních explozí. 

Výsledné hodnoty jsem následně graficky vyjádřila na mapě pomocí zón poškození (silné, 

střední a lehké poškození), jež jsem si určila dle následků způsobených jednotlivými 

přetlaky. 

V případě havárie u firmy AZF v Toulouse, došlo k výbuchu 300 - 400 tun dusičnanu 

amonného, přičemž pro výpočet jsem zvolila 350 tun této látky, jejíž teplo výbuchu je 

1449 kJ.kg
-1

 a faktor efektivity byl v tomto případě odhadnut na 60%, což výrazně 

přesahuje maximální považovanou efektivitu pro dusičnan amonný – 25%. Teplo detonace 

TNT je stanoveno konstantou 4 652 kJ.kg
-1

 [30, 52, 53, 54 ]. 

Po aplikování vzorce (1) jsem v tomto případě stanovila ekvivalentní množství TNT na 

65,4 t. 

Za použití vzorců pro výpočet škálovaných vzdáleností (2) a pro vyjádření přetlaků 

ve vybraných vzdálenostech (3, 4) jsem dále sestavila tabulku 5 s přehledem následků 

odvozených z těchto přetlaků (viz tabulky 1, 2). 

Tabulka 5 - Přehled přetlaků ve vybraných vzdálenostech 

Sadovsky (3) Baker (4) 
Následky 

R1 [m] Z1 [m.kg1/3] p1 [kPa] R2 [m] Z2 [m.kg1/3] p2 [kPa] 

83,65 2,076 199,97 63,98 1,588 199,95 99% úmrtnost 

115,64 2,87 99,88 96,30 2,39 99,97 1% úmrtnost 

169,23 4,2 48,04 150,69 3,74 48 téměř kompletní zničení budov 
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Sadovsky (3) Baker (4) 
Následky 

R1 [m] Z1 [m.kg1/3] p1 [kPa] R2 [m] Z2 [m.kg1/3] p2 [kPa] 

204,68 5,08 34,46 185,34 4,6 34,47 50% poškození ušního bubínku 

628,55 15,6 6,89 547,97 13,6 6,9 částečně zdemolované domy 

1790,97 44,45 2,07 1390,06 34,5 2,07 
95% pravděpodobnost, že 
nedojde k vážným škodám 

2618,96 65 1,38 1869,54 46,4 1,38 
možné zranění letícími 
skleněnými střepy 

3465,09 86 1,03 2481,97 61,6 1,03 rozbití oken 

5117,05 127 0,69 3384,51 84 0,69 rozbití menších skel  

Z provedených výpočtů pro vzorec (3) vyplývá, že v okruhu 170 m od centra exploze došlo 

k téměř kompletnímu zničení budov, ve vzdálenosti 630 m k částečnému zdemolování 

budov. Po 1790 m pak z 95% pravděpodobnosti nemělo dojít k vážným škodám a v okruhu 

téměř 3,5 km docházelo k rozbití oken. U vzorce (4) byly vzdálenosti pro hodnoty těchto 

přetlaků kratší, což by odpovídalo méně závažným následkům pro stejné vzdálenosti. 

Oblast by se tak dala rozdělit pomocí tří hraničních kružnic dle závažnosti škod. Do 630 m 

by se nacházela zóna závažných následků, do 1790 m by následovala střední poškození 

a do 3475 m zóna lehkého poškození (viz obr č. 8). Šíření tlakové vlny v městském 

prostředí s nerovným terénem a výškovými budovami má však za následek nerovnoměrné 

stupně poškození na různých místech ve stejných vzdálenostech od epicentra výbuchu. 

V oblasti se středně závažnými následky se nachází průmyslová i rezidenční oblast, jež 

byly po explozi vážně poškozeny. Ve vnější zóně došlo také k nesčetným škodám, kdy 

bylo zasaženo mnoho soukromých i veřejných objektů, infrastruktura, školy, nemocnice 

a úřady. 
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Obrázek 8 - Toulouse - zóny poškození; 

do 630 m – závažné poškození, 630 m – 1790 m – střední poškození, 1790 m – 3465 m – lehké poškození 

[maps.google.com] 

Dále jsou v tabulce 5 vypsány některé hodnoty přetlaků způsobující zranění osob přímými 

účinky tlakové a rázové vlny. Jedná se například o 99% úmrtnost stanovenou v 84 m, 50% 

poškození ušního bubínku ve 205 m nebo o možné zranění letícími skleněnými střepy ve 

vzdálenosti 2,6 km. 

8.2 Vyhodnocení havárie v Toulouse 

Dle dostupných zdrojů došlo dne 21. 9. 2001 v Toulouse následkem výbuchu 

ke zdeformování staveb v okruhu 400 – 700 m, dalším poškozením neunikly budovy 
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ve vzdálenosti 700 – 1500 m a mnoho oken bylo rozbito v dosahu 3 km od centra exploze, 

což přibližně odpovídá i mým výpočtům [45, 48]. 

Tabulka 6 - Porovnání skutečných dopadů výbuchu v Toulouse s vypočtenými vzdálenostmi pro tato 

poškození 

Poškození Skutečnost [m] Výpočet [m] 

zdeformování staveb / závažná 
poškození 400 - 700 do 630 

poškození budov / střední 
poškození 700 - 1500 630 - 1790 

rozbití oken / lehké poškození 3000 1790 - 3465 

 

Provedení výstavby vně vnitřní hranice havarijního plánování vedlo nejen k početnějším 

ztrátám na životech a poškození zdraví lidí, ale také k rozsáhlejším dopadům z hlediska 

financí, majetku či zaměstnanosti. Vnější ani vnitřní havarijní plány nebyly, v důsledku 

neuvedení v platnost aktualizované normy, na možnost podobné havárie a jejího rozsahu 

připraveny. 

Firma AZF se nachází 3 km od centra Toulouse a její zóny havarijního plánování byly 

přibližně stanoveny na 900 m (kde se nacházelo více než 1 000 obyvatel) a 1 600 m 

(16 000 obyvatel) [47, 48]. 

Uvádí se, že na místě bylo uskladněno 6 000 tun dusičnanu amonného, pro nějž by 

v případě 25% efektivity byl ekvivalent TNT roven 467,2 t. V tabulce 7 jsou uvedeny 

výsledné vzdálenosti k přetlakům případného výbuchu této látky dle Sadovskiho 

a Bakerovy rovnice [55]. 

Tabulka 7 - Vzdálenosti k vybraným přetlakům pro výbuch 6 000 tun dusičnanu amonného 

p [kPa] R1 [m] R2 [m] Následky 

199,9 161,09 123,22 99% úmrtnost 

99,9 22,7 185,45 1% úmrtnost 

48 325,9 290,21 téměř kompletní zničení budov 

34,47 394,19 356,94 50% poškození ušního bubínku 

6,9 1210,5 1055,31 částečně zdemolované domy 

2,07 3449,15 2677,07 95% pravděpodobnost, že nedojde k vážným škodám 

1,38 5043,75 3600,46 možné zranění letícími skleněnými střepy 

1,03 6673,27 4780 rozbití oken 

0,69 9854,71 6518,07 rozbití menších skel  
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Mnou zvolené zóny poškození dle přetlaku na čele tlakové vlny by v  případě Sadovskiho 

rovnice (3) spadaly do vzdáleností 1,2 km pro závažná poškození, pro středně závažné 

škody do 3,45 km a 6,7 km pro zónu lehkého poškození, z čehož vyplývá, že stanovené 

zóny havarijního plánování nejsou pro tyto vzdálenosti zdaleka dostatečné. 

Zóny poškození by však byly podstatně vyšší, kdyby došlo k překročení 25% efektivity, 

jako tomu bylo v případě výbuchu v Toulouse, kdy tento faktor byl odhadnut na 60%. 

Ekvivalent TNT by se pak zvýšil z původních 467,2 t pro 25% efektivitu na 1121,3 t, 

načež bych zóny poškození stanovila na 1,62 km pro vážná poškození, 4,6 km pro střední 

a na necelých 9 km pro zónu lehkého poškození. 
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9 Doporučení 

Jediná pozitiva, která nám z havárií plynou, jsou poznatky pro vylepšení preventivních 

a bezpečnostních opatření a také užitečné nové informace pro efektivnější průběh 

záchranných a likvidačních prací. 

9.1 Doporučení v případě havárie v Toulouse 

Pro minimalizaci rizika vzniku havárie je nezbytné: 

- nespoléhat se jen na metody a postupy, ale provádět také fyzické prohlídky 

a ohodnocení, aby byla zajištěna shodnost s aktuální bezpečnostní dokumentací, 

- dbát na dodržování odborné přípravy a způsobilosti provozovatelů 

s jejich pravidelným přeškolením, 

- spojení s příslušnými orgány, aby byl zajištěn soulad mezi předpisy a osvědčenými 

postupy, 

- vytyčení nových zón havarijního plánování podle aktuálních norem, 

- zajištění řádného informování obyvatelstva, 

- studie nebezpečnosti by měly být revidovány s ohledem na stávající situaci, 

- nové projekty musí být jasně posouzeny v souladu s aktuálními předpisy [55]. 

Pro efektivnější zhodnocení rizik v tomto závodě (i v podobných) je možno využít model 

ekvivalentního výbuchu TNT pro maximální množství skladované látky (dusičnanu 

amonného) s nejvyšší považovanou efektivitou 25% (viz kapitola 8.2). Dřívější havárie 

však dosvědčují, že faktor efektivity může mít i podstatně vyšší hodnotu, což má 

za následek rozsáhlejší poškození, a bylo by proto záhodno, brát tuto možnost při 

zpracovávání krizové dokumentace v potaz. Ve výše zmíněném příkladu pak rozdíly 

výsledného ekvivalentu TNT při odlišné efektivitě představovaly stovky kilogramů a po 

přepočítání na vzdálenosti dle poškození, se rozdíly pohybovaly ve stovkách metrů 

a někdy i v kilometrech. 

9.2 Doporučení pro jednotlivé provozy 

Mezi činnosti, jež v objektech s hnojivy představují zásadní důležitost, patří dodržování 

pokynů a pravidelná aktualizace havarijních plánů a další bezpečnostní dokumentace, 
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kontrolování skutečného stavu (nespoléhat se pouze na dokumentaci, ale je třeba provádět 

časté porovnávání se skutečným stavem), kontrola značení a způsob skladování hnojiv, 

které byly často jednou z hlavních příčin vzniku mimořádných událostí a pro účinnou 

odezvu při mimořádné situaci jsou nezbytná školení a cvičení všech zaměstnanců. 

Další doporučení: 

- Vytvoření scénáře nejpravděpodobnějšího a nejhoršího dopadu pro určení 

bezpečnostních vzdáleností. 

- Seznámení zaměstnanců se způsobem poskytnutí první pomoci (hlavně 

v souvislosti s přítomnými nebezpečnými látkami). 

- Nespoléhat se jen na jednu metodu hodnocení rizik, ale provést více analýz 

a modelování, například pomocí počítačových softwarů (doporučuji také použít 

model ekvivalentního výbuchu TNT pro přibližné určení zón poškození). 

- Skladování dýchacích masek. 

- Viditelné značení evakuačních cest. 

- Nouzový východ by měl jít zevnitř vždy otevřít (bez zámku). 

- Nainstalovaný varovný systém na všech frekventovaných místech. 

- Nainstalovaný monitorovací systém. 

- Odsávání v rizikových prostorech. 

- Větrné rukávy pro monitorování aktuálního směru větru [4, 56] 

Při přepravě nebezpečného množství a/nebo druhů hnojiv informovat příslušné orgány 

a složky IZS (např. pomocí webové aplikace) o chystaném převozu těchto hnojiv (při 

pravidelných převozech možno vytvořit víceúčelové formuláře), se zaměřením na typ 

a množství materiálu a předpokládanou trasu s časem výjezdu. 

9.3 Doporučení pro zasahující složky IZS 

V rámci minimalizace konkrétních rizik při haváriích s hnojivy je nezbytná spolupráce 

mezi objekty, jež hnojiva vyrábí, skladují či jinak s nimi manipulují s operačními středisky 

IZS a dalšími příslušnými orgány. Především se jedná o zavedení funkční komunikace, 

předávání informací o nebezpečných látkách (jejich skutečné množství, bezpečnostní 

opatření apod.), provádění společných cvičení a jejich následná vyhodnocení. 
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Pro efektivní výcvik složek IZS lze, jako výukovou pomůcku, využít simulační program 

XVR na nácvik rozhodovacího procesu při řízení zásahu, který svým provedením dokáže 

upoutat pozornost uživatelů a pomůže jim tak snadněji si osvojit použité postupy. 

Z hlediska usnadnění spolupráce a zrychlení předávání informací mezi složkami IZS se 

například také osvědčily výměnné stáže mezi operačními středisky zdravotníků a hasičů 

v Jihočeském kraji, jež probíhaly od dubna 2013. Pracovníci měli možnost se seznámit 

s pracovními postupy, technickým vybavením či mapovými podklady partnerského 

pracoviště, což vedlo k efektivnější pomoci při společných zásazích [57]. 

Tyto stáže by se, dle mého názoru, daly rozšířit o spolupráci s dalšími kraji, aby se měli 

jednotlivci možnost seznámit s dalšími pracovními postupy specifickými pro daná území 

(například kvůli přítomnosti objektu zařazeného do skupiny B). Pro skupinu zúčastněných 

by se také mohla domluvit spolupráce s vybranými objekty pro přípravu menších cvičení 

zaměřených na preventivní (např. zajištění funkčního spojení, které bylo v haváriích 

zmíněných v kapitole č. 7 problémové či preventivní školení o všech druzích rizik) 

a represivní opatření (např. zajištění evakuace, aplikace požárních opatření a zamezení 

šíření nebezpečných látek), jež by je obohatily o nové znalosti a zkušenosti, zdokonalily 

jejich schopnost jednat pod tlakem či improvizace a pomoci jim tudíž v dalším profesním 

rozvoji. V závěrečné fázi stáže by se shrnul její průběh (možné použití textové, obrazové 

i video dokumentace) s následnou vyhodnocující diskuzí o získaných poznatcích a také 

o možných vylepšeních. V neposlední řadě získají pracovníci nové kontakty, se kterými by 

mohli i v budoucnosti nadále spolupracovat. 



 

 

Závěr 

Manipulace s hnojivy při výrobě, skladování nebo přepravě vyžaduje dodržování přísných 

bezpečnostních opatření, se kterými se musí počítat už při samotné konstrukci dotyčných 

objektů i v rámci územního plánování, aby bylo zamezeno nepřijatelnému ohrožení 

obyvatelstva, životního prostředí a předešlo se vzniku domino efektů. Za účelem vytvoření 

řádné bezpečnostní dokumentace je třeba provést vhodné analýzy a metody hodnocení 

rizik, přičemž je důležitá spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi. 

Ve své práci, kterou jsem zaměřila na možnost výbuchu hnojiv na bázi dusičnanu 

amonného, jsem po vyhodnocení průběhu a užitých postupů k řešení zdokumentovaných 

havárií tohoto druhu (blíže popsány v kapitole 7.2), identifikovala několik 

nejpravděpodobnějších prvků, jež zapříčinily vznik či komplikovaly vývoj těchto 

mimořádných událostí a postupy při jejich likvidaci. Jedná se o chybějící, zastaralou nebo 

nesprávně zpracovanou bezpečnostní dokumentaci, její neshodnost se skutečným stavem či 

selhání technologie. V rámci likvidace havárií představovala problém převážně nefungující 

komunikace (především kvůli přetížení sítě) a v některých případech neinformovanost 

či nedostatečná připravenost.  

V rámci podrobnějšího analyzování jsem se zaměřila na scénář výbuchu skladu se 

zmetkovým dusičnanem amonným firmy AZF v Toulouse ve Francii a za použití modelu 

ekvivalentního výbuchu TNT, jsem zjistila nejen TNT ekvivalent dané látky (dusičnan 

amonný), ale také jsem si, pomocí tabulek s následky dle přetlaku v čele tlakové vlny 

ve vybraných vzdálenostech, zvolila tři zóny poškození (vážné, střední, lehké) a aplikovala 

je na případ havárie v Toulouse. Touto metodou získané výsledky se přibližně shodovaly 

se skutečným rozsahem poškození, ke kterému na místě exploze došlo a je tedy vhodná pro 

účely bezpečnostního plánování scénářů tohoto druhu (viz kapitola 8.2).  

Stejný postup jsem aplikovala i pro případ výbuchu celkového množství dusičnanu 

amonného, jež se v areálu firmy, dle dostupných informací, nacházel. Pro výpočet jsem 

využila maximální považovanou hodnotu efektivity pro výbuch dusičnanu amonného 25%; 

sice to není moc pravděpodobné, avšak faktor efektivity může být i podstatně vyšší, jak 

dosvědčuje například havárie v Toulouse, kdy tato hodnota byla odhadnuta na 60% a do 

výpočtů jsem proto zahrnula i tuto variantu. Rozdíl ve výsledných vzdálenostech 



 

 

poškození je pak, za použití těchto rozdílných hodnot efektivity, zřejmý, přičemž by tento 

poznatek mohl být užitečný pro účely evakuace/samoochrany obyvatelstva při řešení 

mimořádných událostí.  

Pro tyto provozy bych, mimo jiné (viz kapitola 9), doporučovala, nespoléhat se jen 

na jednu metodu hodnocení rizik, ale využít více analýz a modelování, ale také provádět 

fyzické prohlídky a zajistit sjednocenost bezpečnostní dokumentace se skutečným stavem. 

Z hlediska havarijního plánování pak využití modelu ekvivalentního výbuchu TNT 

s ohledem na možnost vzniku exploze s vyšším faktorem efektivity pro určení rozsahu 

možných následků. 

Pokud k mimořádné události, i přes veškerá bezpečnostní a preventivní opatření, dojde, 

musí následovat rychlá a účinná odezva. Zaměstnanci podniku by měli být obeznámeni 

se všemi druhy rizik, jež dusičnan amonný a další přítomné nebezpečné látky či jejich 

kombinace představují a spolupracovat se složkami IZS při záchranných a likvidačních 

pracích. Pokud ještě nedošlo k výbuchu, ale byl detekován požár hnojiv či hoří v jejich 

blízkosti, mělo by se nejprve zvážit, zda je bezpečné začít s hašením či raději urychleně 

nařídit evakuaci. V jakých situacích se rozhodnout pro tyto možnosti a další úkoly složek 

IZS při zásahu jsou popsány v kapitole 6. 

Při zdolávání mimořádných událostí je zásadní dodržovat správné postupy, zavést 

optimální a funkční koordinaci zasahujících složek, komunikaci mezi nimi i s dalšími 

subjekty, k čemuž je využíváno jednak vzdělávání a pravidelného proškolování jednotlivců 

na všech úrovních řízení, ale také provádění cvičení. Pro zvýšení efektivity a usnadnění 

spolupráce by šlo také organizovat výměnné stáže pro složky IZS, kdy by se jednotlivci 

mohli seznámit s dalšími pracovními postupy či technickým vybavením (viz kap 9.3). 
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