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Anotace 

VRÁNA, R.: Analýza rizik závažných havárií potenciálního prvku kritické infrastruktury - 

Teplárny Československé armády Karviná. Diplomová práce. Ostrava: VŠB TU, 2010. 60 

stran. 

Cílem této práce je identifikace a analýza rizik závažných havárií jednotlivých úseků 

teplárny za účelem snížení četnosti provozních poruch a havárií, zajištění kontinuity výroby 

prvku kritické infrastruktury a výběr kritických míst z pohledu finančních ztrát. 

Autor se prostřednictvím metod analýz rizik zabývá riziky, která jsou spjata s výrobou 

tepelné a elektrické energie na závodě Tepláren Československé armády v Karviné. Tato 

rizika jsou v práci popsána dle místních specifik provozu a určena ta rizika, která mohou mít 

zásadní význam pro vznik závažné havárie. V práci jsou dále navržena opatření reagující na 

rizika s cílem minimalizace četností vzniku mimořádných událostí. 

 

Klíčová slova: analýza, riziko, teplárna, kritická infrastruktura, FMEA. 

 

Annotation 

VRÁNA, R.: Risk Analysis of Major Accidents in Potential Element of Critical Infrastructure 

- Company Teplárny Československé armády Karviná. Diploma thesis. Ostrava: VŠB TU, 

2010. 69 pages. 

The main aim of this thesis is to identify and analyse risks of major accidents in the 

individual sections of the heating plant for the purpose of decrease in number of operation 

failures and accidents, securing continuity of production of element of critical infrastructure 

and selection of critical points from the point of view of financial losses. 

By means of the risk analysis methods, the author deals with risks which are related to 

production of heat and electric energy in the plant of Teplárny Československé armády 

Karviná. These risks are described in the thesis in accordance with the local specifics of the 

plant and also the risks which can have an essential relevance for the emergence of major 

accidents. Furthermore, measures which react to the risks with the aim to minimize the 

number of emergence of extraordinary events are suggested in this thesis. 
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1 Úvod 

Každý seriózní a konkurenceschopný podnik se vyznačuje schopností setrvat v kladné 

obchodní bilanci a trvalé schopnosti uspokojit smluvní závazky vůči odběratelům, což do 

značné míry ovlivňuje dobré jméno firmy a tedy i její budoucí postavení na trhu. Právě 

trvalé uspokojení poptávky zákazníků odlišuje společnosti úspěšné od neúspěšných. Klíčem 

k tomu je zamezení nepředvídatelných mimořádných situací, které mohou narušit proces 

výroby a distribuce zboží. Z tohoto pohledu je důležité, aby ve firmě existoval účinný 

systém krizového managementu a managementu rizik podniku, který pokud pracuje správně, 

umožní minimalizovat náklady spojené s narušením výroby a to ať již se jedná o ušlý zisk 

způsobený nedisponibilitou výroby, tak náklady spojené s opravami. 

Bezpečnost technologie, bezpečnost práce a životního prostředí jsou investice, jejichž 

potenciál návratnosti je vysoký. Jakákoliv prevence v oblasti bezpečnosti s sebou nese 

požadavek na identifikaci nebezpečí, stanovení rizika a odhad možných ztrát. Tento proces 

lze popsat jako analýzu rizik a je základem každého úspěšného managementu rizik. 

Výsledkem takovéto analýzy je soubor odpovídajících preventivních opatření, která 

minimalizují riziko vzniku mimořádné události, nesoucí sebou i mimořádné náklady na 

odstranění škod či ušlý zisk z prostoje výroby. 

Tato práce si klade za cíl analyzovat závažná rizika výroby podniku Teplárny 

Československé armády Karviná, která je součástí společnosti Dalkia Česká republika a.s. a 

navrhnout opatření k jejich minimalizaci. Proces analýzy rizik je zaměřen na identifikaci a 

určení míry rizik představující pro výrobu tepelné a elektrické energie významné ohrožení 

z pohledu kontinuity dodávek. V práci jsou dále rizika členěna dle částí podniku, která 

ohrožují. Součástí analýzy je i výběr kritických míst z pohledu finančních ztrát a vztah 

indisponibility určité části výroby k celkovému objemu výroby. 

Dalkia Česká republika je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro městské 

aglomerace, dodává teplo např. Frýdku-Místku, Havířovu, Karviné, Krnovu, Novému Jičínu, 

Olomouci, Ostravě, Praze, Přerovu či Ústí nad Labem. Kromě toho patří společnost Dalkia 

Česká republika k nejvýznamnějším hráčům na českém trhu s elektrickou energií. Výroba 

elektřiny je realizována převážně v kogeneraci, která je šetrná k životnímu prostředí. 

Obor teplárenství je z pohledu požadavků na bezpečnost dosti specifický, neboť jej 

s ohledem na vyráběnou komoditu – tepelnou energii řadíme mezi objekty kritické 

infrastruktury. Divize Karviná společnosti Dalkia ČR a.s., jejímž členem je Teplárna 
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Československé armády, zásobuje 70 000 domácností ve městech Karviná a Havířov teplem. 

Narušení dodávek by se zejména v zimních měsících stalo velice závažnou událostí pro 

celou zásobovanou oblast, která je na kontinuálních dodávkách závislá. [1] 
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2 Použité pojmy a definice 

Nebezpečí - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající 

možnost vzniku závažné havárie. Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru 

způsobit neočekávaný negativní jev - latentní vlastnost objektu. Jako objekty je třeba 

zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci práce a jiné činnosti, 

které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody anebo poškodit životní 

prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (daný subjekt jí nelze zbavit), projeví se však pouze 

tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven (je exponován). Synonymem je pojem zdroj rizika. 

[3] 

 

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo 

frekvencí výskytu). Někdy se využívá rovněž termínu EXPOZICE (doba působení). Je 

nezbytné si uvědomit, že riziko se rovná nule pouze v případě, že expozice dané látce 

nenastává (je nulová). [3] 

 

Analýza rizik – rozumíme proces hodnocení rizika, který se skládá z těchto částí: 

� identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí), 

� určení možných scénářů událostí a jejich příčin, 

� odhad dopadů možných scénářů na zdraví a životy lidí, hospodářská 

zvířata, životní prostředí a majetek, 

� odhad pravděpodobností scénářů, 

� stanovení míry rizika, 

� hodnocení přijatelnosti rizika vzniku havárií. [3] 

 

Závažná havárie - definována podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií, jako mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 

událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 

bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná 
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látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí 

k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a 

životní prostředí nebo k újmě na majetku (viz obrázek 1). [3] 

 

Obrázek 1 Dopady průmyslové činnosti [3] 

Krajskému úřadu musí být oznámena každá závažná havárie, způsobená nebezpečnou 

látkou uvedenou v příloze č. 1 k zákonu č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Kritéria vymezující závažnou havárií podle jejich následků uvedená v příloze č. 3 k tomuto 

zákonu jsou rozdělena: 

• z hlediska životů a zdraví lidí: 

� úmrtí, 

� zranění minimálně 6 zaměstnanců nebo ostatních fyzických osob 

zdržujících se v objektu nebo u zařízení, pokud jejich hospitalizace 

přesáhla dobu 24 hodin, 

� zranění minimálně jednoho občana mimo objekt nebo zařízení, pokud 

jeho hospitalizace přesáhla dobu 24 hodin, 

� poškození jednoho nebo více obydlí mimo objekt nebo zařízení, které se 

v důsledku havárie stalo neobyvatelné, 

� nutnosti provedení evakuace nebo ukrytí občanů v budovách po dobu 

delší než 2 hodiny, pokud celková přepočtená doba evakuace nebo 

ukrytí občanů (počet občanů x doba) přesáhla 500 hodin, 

� přerušení dodávky pitné vody, elektrické a tepelné energie, plynu nebo 

telefonního spojení po dobu delší než 2 hodiny, pokud celková 
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přepočtená doba přerušení dodávky (počet občanů x doba) přesáhla 

1000 hodin, 

• z hlediska poškození životního prostředí na: 

� území chráněném podle zvláštních předpisů, tj. chráněných územích, 

vyhlášených pásmech ochrany vodních zdrojů a pásmech ochrany 

zdrojů minerálních vod o rozloze stejné nebo větší než 0,5 ha, 

� ostatním území o rozloze stejné nebo větší než 10 ha, 

� toku řeky nebo vodního kanálu o délce stejné nebo větší než 10 km, 

� vodní hladině jezera nebo nádrže, které nemají statut vodárenské nádrže 

podle zvláštního právního předpisu, o rozloze dosahující nebo 

přesahující 1 ha, 

� kolektoru, tj. saturované a nesaturované zóny v místě jímání nebo 

akumulace podzemních vod nebo znečištění podzemních vod o rozloze 

stejné nebo větší než 1 ha, 

• z hlediska škod na majetku: 

� poškození objektu nebo zařízení původce závažné havárie ve výši stejné 

nebo převyšující 70 mil. Kč, 

� poškození majetku mimo objekt nebo zařízení původce havárie ve výši 

stejné nebo převyšující 7 mil. Kč, 

� závažná havárie vedoucí k následkům mimo území České republiky. [3] 
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3 Identifikace provozovatele 

Název zařízení Teplárna s kogenerační výrobou elektrické energie a tepla 

(Teplárna Karviná) 

Provozovatel zařízení 

(adresa sídla) 

Dalkia Česká republika, a.s. 

28. října 3123/152, 709 74 Ostrava 

IČ 45 19 34 10 

Kategorie Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu 

větším jak 50 MW 

Umístění zařízení 

 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: 598917 Karviná 

Katastrální území: 664103 Karviná – Doly 

3.1 Organizační struktura 

Organizační struktura závodu TČA je uvedena na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 Organizační struktura TČA [15] 
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4 Popis výroby 

Teplárna je průmyslový závod, který se zabývá výrobou tepelné energie pro 

technologické účely, otop a výrobu páry či horké užitkové vody. Teplárny mají nejen 

přísnější ekologické limity než domácí tepelné spotřebiče, ale navíc řada z nich získává 

teplo z páry, která již nedokáže vyrobit elektřinu. Tepelná energie obsažená v této páře v 

kondenzačních elektrárnách utíká bez užitku do ovzduší chladicími věžemi, pro teplárnu 

jsou chladicími věžemi radiátory a byty. Takto elegantně využije až třetinu uvolněné energie, 

čímž spotřebuje o třetinu méně paliva a do ovzduší vypustí až o třetinu méně škodlivin. 

Teplárny produkují primárně tepelnou energii. Ta je vyráběna ohřevem předem 

připravené chemicky vyčištěné vody v kotlích. Kotle jsou vytápěny prostřednictvím 

pevných paliv (uhlí, biomasa, uhelné kaly) a plynných paliv (zemní a degazační plyn). Uhlí 

je rovněž třeba předpřipravit zejména na požadovanou zrnitost v mlecích zařízeních 

(mlýnice). Výstupem je vysokotlaká pára, která je hnána přes turbínu do kondenzátoru, kde 

opět kondenzuje na vodu. Turbína spolu s generátorem tvoří turbosoustrojí, zajišťující 

výrobu elektrické energie. Vedlejším produktem jsou pak spaliny, které se filtrují. 

Výstupem této filtrace je popílek, který se dále uskladňuje. Zjednodušené výrobní schéma – 

viz obrázek 3. 

 

Obrázek 3 Zjednodušené schéma výroby 
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Teplárna Československé armády (dále jen TČA) je tepelný zdroj, kde mimo výrobu 

hlavního produktu tj. tepelné energie pro vytápění je vyráběna i elektrická energie. Teplárna 

se skládá se ze čtyř bloků pro výrobu tepla (práškových kotlů na černé uhlí, zemní a 

degazační plyn) s tepelným výkonem 4 × 57 MWt . Ve strojovně TČA je na společné parní 

sběrně instalováno turbosoustrojí TG3 a TG4 o výkonu 2 × 12 MWe. Dále jsou na území 

TČA rozložena další technologická zařízení nutná k zajištění provozu, která mají souvislost 

s ochranou ovzduší. Distribuce tepla se provádí: 

• přímými odběry pomocí horkovodů a parovodů, 

• napojením na primární sítě Havířova a Karviné pomocí horkovodních napáječů, 

• primárními sítěmi ve městech a přípojkami k předávacím stanicím, 

• předávacími stanicemi - tyto jsou menším dílem v majetku Dalkia Česká 

republika, a.s. Divize Karviná,  větším dílem v majetku odběratelských 

společností HTS, a.s. a OKD, a.s. [2] 

Pro stručnost lze proces výroby tepelné energie v Teplárně Československé armády 

rozdělit mezi jednotlivé technologické bloky na (viz obrázek 4): 

• zauhlování, 

• kotelna, 

� mlýnský okruh kotlů K1 a K2, 

� mlýnský okruh kotlů K6 a K7, 

� tlakový systém kotlů, 

� vzduchospalinový trakt kotle K1 a K2, 

� vzduchospalinový trakt kotle K6 a K7, 

• strojovna, 

• zařízení ke snížení emisí škodlivin, 

• odstruskování, 

• vodní hospodářství, 

• chladící okruhy. [2] 



9 

 

Obrázek 4 Technologické schéma Teplárny Československé armády[2] 

 

4.1 Zauhlování 

Proces výroby tepelné, resp. elektrické energie je závislý na primárním energetickém 

zdroji. V případě Tepláren Československé armády jde o černé uhlí. Technologický celek 

zauhlování slouží k plnění zásobníků surového uhlí v kotelně. 

Zauhlování můžeme rozčlenit na vnější zauhlování a vnitřní zauhlování, přičemž vnější 

zauhlování zajišťuje vykládku paliva ze železničních vozů a jeho přepravu na skládku paliva. 

Z této skládky je palivo dopravováno přes hlubinný zásobník a vyhrnovací vozík soustavou 

pásových transportérů do zásobníků na kotelně. Skládka paliva TČA má kapacitu 4500 t a 

umožňuje tak dostatečné předzásobení palivem. V zimních měsících, kdy jsou potíže s 

vykládkou zmrzlého paliva, může být přísun paliva z vagónů na skládku úplně zastaven – 

viz obrázek 5. Vnitřní zauhlování pak zabezpečuje přepravu paliva do zásobníků surového 

uhlí na kotelnu TČA. Maximální dopravní množství je 140 tun uhlí za hodinu. [2] 
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Obrázek 5 Skládka paliva TČA [2] 

4.1.1 Charakteristika paliva 

Základním palivem dodávaným a spalovaným v parních kotlích TČA je černé uhlí 

(černouhelný prach a granulované kaly) z OKD, a.s., zemní plyn z SMP a.s. a degazační 

plyn z OKD, a.s. 

Černouhelný prach je palivo, které vzniká prvotním suchým tříděním těženého uhlí na 

sítových separátorech o průměru ok 0 - 20 mm. Granulované kaly jsou tzv. kaly tradiční 

těžené z kalových rybníků a následně vysušované na suškách OKD, a.s., Dopravy a.s. 

Charakteristiky plynných a pevných paliv jsou pro přehlednost uvedeny v tabulkách 1 a 2. 

[2] 
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tabulka 1 Charakteristika plynných paliv [2] 

 degazační plyn zemní  plyn  
Výhřevnost  cca 20,3 cca 34,0 MJ.m-3 
Spalné teplo  - - MJ.m-3 
Hustota - 0,75 kg.m-3 
Sirovodík - - mg.m-3 
Celková síra - - g.m-3 
vodík cca 4 max. 0,8 %  objem. 
metan cca 54 min. 85 %  objem. 
oxid uhelnatý cca 2,3 - %  objem. 
oxid uhličitý 3,0 - %  objem. 
etan 0,6 - %  objem. 
kyslík - - %  objem. 
dusík 9,4 - %  objem. 

tabulka 2 Složení a výhřevnost tuhých paliv [2] 

  černé uhlí granulované kaly  
výhřevnost (Qi

r) 22 - 25,5 18 – 21,0 MJ/kg 
obsah vody  (Wt

r) max. 11 7 – 13 % 
obsah popele (Ad) max. 27 30 – 35 % 
obsah síry (Sm

r) max. 0,25 max. 0,30 g/MJ 

4.2 Kotelna 

Zařízeními, které slouží k ohřevu vody pro výrobu páry potřebné k produkci tepelné a 

elektrické energie, jsou kotle umístěné v kotelně. Pára je vyráběna spalováním směsi 

černého uhlí v parních kotlích s přirozenou cirkulací kotelní vody s práškovým topením 

a granulační spalovací komorou. Pro najíždění kotlů a stabilizaci spalování během provozu 

slouží plynové hořáky na degazační nebo zemní plyn. Navíc jsou kotle TČA vybaveny 

hadicovými filtry, které zachycují popílek ze spalin (kotle K1, K2 výrobce SLAVEX 

Engineers Praha a kotle K6, K7 – výrobce MIKO Strážnice). 

V kotelně jsou umístěny čtyři středotlaké kotle s kombinovaným spalováním zemního 

a degazačního plynu společně s černouhelným prachem a černouhelnými kaly, a to dva 

s přímým a dva s nepřímým foukáním, každý s výkonem 57 MW, tj. 75 t/h páry 

s provozním tlakem 3,8 MPa a teplotou 460 °C. Spalováním uhelného prášku dochází ve 

spalovací komoře k tvorbě popílku a strusky. Popílek je z části unášen do dalších částí kotle, 

z části dojde ke spečení zrnek popílku, které padají vlastní vahou do dvou výsypek a na 

drtiče strusky. Drtiče strusky mají vodní lázeň, ve které se struska chladí a mokrá je 
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vytlačována lopatou drtiče na dopravní pás. Dopravním pásem je struska transportována do 

kontejnerů. Odvoz a likvidace strusky je zajišťovány odbornou firmou. 

Technologický celek kotelny se skládá jednak z vlastního kotle (výroba tepla - páry) 

a dále z návazných technologických celků pro výrobu tepla nezbytných (úprava a doprava 

paliva, přísun spalovacího vzduchu, odtah spalin, zajištění napájení kotle vodou, čištění 

spalin, odtah popele a strusky). 

V kotelních jednotkách TČA je spalována směs černouhelného prachu, černouhelných 

kalů a jako doplňkové palivo Biomasa – extrahovaný šrot z rostlinných semen. [2] 

4.2.1 Mlýnský okruh kotl ů K1 a K2 

Účelem mlýnského okruhu je příprava surového paliva – černé uhlí, které je zde 

zpracováno na uhelný prášek určený k vytápění kotle. Surové uhlí je k mlýnům 

dopravováno pomocí talířového podavače ze dvou zásobníků paliva (bunkr a rezerva) 

o obsahu 90 a 80 t uhlí. Jednotlivé zásobníky mají ve spodní části jednu výpusť opatřenou 

hradítkem, na které jsou napojeny kruhové svodky paliva. Pro každý mlýn vyúsťuje 

z každého zásobníku jedna svodka. Svodky jsou nad talířovým podavačem svedeny do 

jedné. 

Kotle K1 a K2 jsou každý vybaveny třemi mlýnskými, kroužkovými, levotočivými 

jednotkami typu Fuller E38 – viz obrázek 6. Jde o mlýny přetlakové s přímým foukáním 

směsi paliva a vzduchu do hořáku kotle. Palivo se ve mlýně drtí a je proudem vstupního 

horkého nosného vzduchu o teplotě 180-250 °C unášeno do třídiče, který je umístěn nad 

mlýnem a tvoří s ním jeden celek. V něm se změnou směru proudění odlučují hrubší zrnka 

paliva a padají zpět do mlýna. Palivo z požadovanou jemností zrn je unášeno přes 

rozdělovací hlavu mlýna do práškovodů. Teplota směsi za mlýnem nesmí překročit 130 °C. 

[2] 
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Obrázek 6 Mlýnský okruh typu Fuller E38 [2] 

4.2.2 Mlýnský okruh kotl ů K6 a K7 

Kotle K6 a K7 jsou vybaveny dvěma bubnovými mlýny 240/390, které jsou součástí 

mlýnského okruhu. Hlavními částmi těchto okruhů jsou (viz obrázek 7): 

• podavač surového uhlí, 

• mlýn, 

• třídič, 

• cyklón, 

• mlýnský ventilátor, 

• zásobník uhelného prášku. 

Jedná se o mlýny podtlakové. Technologický postup přípravy paliva pro vlastní 

spalování spočívá v sušení, mletí a třídění surového uhlí na uhelný prášek požadované 

zrnitosti. Sušící médium (spaliny) vstupuje do okruhu potrubím na vstupu do mlýna. Je 
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zároveň i nosným médiem, protože dopravuje rozemletý uhelný prášek z mlýna až do 

cyklonu. Podtlak v okruhu je vyvozen sacím účinkem mlecího ventilátoru. 

Náplň mlýna tvoří mlecí kuličky o Ø 40 - 60 mm a váze 17 t. Palivo černé uhlí, je 

k mlýnu dopravováno pomocí talířového podavače z jednoho zásobníku paliva o obsahu 

120 t uhlí. Zásobník má ve spodní části jednu výpusť, na které je napojena kruhová svodka 

paliva. Palivo se ve mlýně drtí a je tahem brýdového ventilátoru a vstupního, horkého, 

nosného vzduchu o teplotě 250-400 °C unášeno do třídiče, kde se odlučují hrubší částice od 

jemných. Teplota směsi za třídičem nesmí překročit 90 °C. Jemné částice jsou dále 

nasávány přes cyklón, kde se dále odlučují nejjemnější částice (brýdy) a ty jsou 

dopravovány přímo do brýdových hořáků kotle. Zbylé hrubší částice padají vlastní vahou do 

nístěje cyklónu, odkud jsou turniketovým uzávěrem transportovány do zásobníku prášku. Ze 

zásobníku je prášek podáván pomocí talířového podavače do difuzoru, odkud je nasáván 

primárním vzduchem a práškovodem dopraven do ústí hořáku ve spalovací komoře. [2] 

 

 

Obrázek 7 Mlýnský okruh kotle K6, K7 [2] 
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4.2.3 Tlakový systém kotlů 

Napájení kotlů vodou je realizováno pěti elektronapáječkami o jmenovitém výkonu 168 

t/h napájecí vody. Sání k napáječkám je vedeno ze společných sacích řádů, do kterých jsou 

napojeny výstupy všech napájecích nádrží. Výtlačné potrubí z napáječek je vedeno do dvou 

napájecích řádů, které jsou vedeny za kotli po celé délce kotelny. 

Z těchto napájecích řádů jsou napájeny jednotlivé kotle tak, že z obou řádů je napájecí 

voda vedena přes uzávěry ke každému kotli zvlášť (napájecí větev). V provozu je vždy jen 

jedna větev. Obě tyto větve se spojují do napájecí hlavy. Z napájecí hlavy je voda vedena do 

vstupní komory ohřívače vody – EKO. EKO je instalován ve zadním tahu kotle. [2] 

4.2.4 Tlakový celek kotle K1 nebo K2 

Kotel je jednobubnový dvoutahový, opatřen granulační spalovací komorou, doplněn 

malým bubnem s přirozenou cirkulací kotelní vody, vybavený deskovým ohřívákem 

vzduchu, trubkovým ohřívákem vody (EKO), přehřívákem vodorovným a přehřívákem 

svislým. [2] 

4.2.5 Tlakový celek kotle K6 nebo K7 

Kotel s granulační spalovací komorou, jednobubnový, třítahový s přirozenou cirkulací 

kotelní vody, vybavený dvoustupňovým trubkovým ohřívačem vzduchu a trubkovým 

ohřívačem vody. První tah (spalovací komora) je chlazen třemi stěnami chladícího registru 

a mezistěnou, která tvoří varný systém kotle. Ve druhém tahu je umístěn druhý a třetí stupeň 

přehřívače. První stupeň přehřívače je umístěn v horní části třetího tahu. Ve třetím tahu je 

dále umístěn trubkový ohřívák vody (EKO) a trubkový ohřívák vzduchu (LUWO). Do 

spojovacího potrubí druhého a třetího přehříváku, vyvedené mimo kotel, ústí vstřikové 

chlazení páry, k zajištění regulace přehřátí páry (systém Doležal). 

Odkalování a odluhování kotle má za úkol udržování hodnot jakosti kotelní vody. 

U kotlů je vyveden trvalý odluh z prostoru hladiny vody v bubnu. Boční komory se odkalují 

minimálně 2 × za směnu. Odkalování se provádí do sběrného odkalovacího potrubí, které 

zaústěno do uvolňovačů odkalů. [2] 
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4.2.6 Vzduchospalinový trakt kotle K1, K2 

Celkový vzduch do kotle je dodáván dvěma radiálními ventilátory se sáním z prostoru 

kotelny, každý o výkonu cca 45000 m3/h při tlaku 2,5 kPa, přes kapsový ohřívák LUWO 

umístěný v zadních tazích kotle za ohřívačem vody EKO (ekonomizér). Tento se potom dělí 

na nosný a spalovací (primární, sekundární, terciární a dohořívací). Ventilátory jsou mezi 

sebou propojeny vzduchovody a uzavíracími klapami tak, aby bylo možno v případě 

poruchy jednoho ventilátoru provozovat kotel jen s jedním ventilátorem. Výkon pohonu 

ventilátoru je 75 kW při 980 ot/min. 

Spaliny jsou odsávány axiálním kouřovým ventilátorem typu ARC 1800, který je 

umístěn na kótě 22 m. Kouřovod je zaústěn do společného komínu vysokého 120 m. Výkon 

kouřového ventilátoru je cca 77 m3/s při teplotě 180 - 200 °C. Výkon pohonu je 360 kW při 

990 ot/min. V systému odtahu spalin je zařazen obtokový kanál, ve kterém jsou umístěny 

sondy pro měření O2 a CO, jako důležitý faktor ovlivňující kvalitu spalování. Na kouřovodu 

za kouřovým ventilátorem je umístěno měřící místo k monitorování znečišťujících látek ve 

spalinách ( TZL, CO, SO2 a NOX). 

Vzduch pro mlýnské okruhy je nasáván mlýnskými ventilátory z výstupních kanálů 

LUWA a prostoru mlýnice, kde před vstupem do ventilátoru je regulována teplota vzduchu 

v rozmezí 200 – 250 °C. Slouží k vysušení rozemletého paliva a dopravě prachovody do ústí 

práškových hořáků ve spalovací komoře. Za ústím ve spalovací komoře se dále mísí se 

sekundárním a terciérním vzduchem. [2] 

4.2.7 Vzduchospalinový trakt kotle K6, K7 

Celkový vzduch do kotle je dodáván jedním ze dvou radiálních ventilátorů se sáním 

z prostoru kotelny, každý o výkonu cca 53 300 m3/h při tlaku 0,5 kPa přes trubkový ohřívák 

LUWO umístěný v zadních tazích kotle střídavě s ohřívačem vody EKO (ekonomizér). 

Tento se potom dělí na nosný a spalovací (primární, sekundární, terciární a dohořívací). 

Ventilátory jsou mezi sebou propojeny vzduchovody a uzavíracími klapkami. Výkon 

pohonu ventilátoru je 90 kW při 980 ot/min. 

Spaliny jsou odsávány radiálním kouřovým ventilátorem typu RVI - 2000, který je 

umístěn na střeše kotelny. Kouřovod je zaústěn do společného komínu vysokého 120 m. 

Výkon je cca 77 m3/s při teplotě 180 - 200 °C. Výkon pohonu je 630 kW při 990 ot/min. 

V systému odtahu spalin je zařazen obtokový kanál, ve kterém jsou umístěny sondy pro 
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měření O2 a CO, jako důležitý faktor ovlivňující kvalitu spalování. Na kouřovodu za 

kouřovým ventilátorem je umístěno měřící místo k monitorování znečišťujících látek ve 

spalinách ( TZL, CO, SO2 a NOX). 

Spaliny pro mlýnské okruhy jsou nasávány brýdovými ventilátory o výkonu 75 kW 

v množství až 25 000 m3/hod. ze zadních tahů o teplotě až 400 °C. Slouží k vysušení 

rozemletého paliva a dopravě v nejjemnější formě brýdovýmí hořáky do spalovací komory. 

Po trase jsou umístěny třídiče a cyklóny, které slouží k odloučení hrubších frakcí. Dále jsou 

tyto frakce prachovody přepravovány do ústí práškových hořáků ve spalovací komoře. Za 

ústím ve spalovací komoře se dále mísí se sekundárním a terciérním vzduchem. [2] 

4.3 Strojovna 

Strojovna je ta část výrobního celku, která zahrnuje turbínu včetně všech jejích 

přídavných zařízení a generátor, který je skutečným producentem elektrické energie. 

Elektrická energie se pak pomocí vývodového transformátoru dodává do rozvodné sítě. 

V prostoru strojovny je instalováno parní turbosoustrojí TG3 a TG4, každé o výkonu 

12 MW. Parní turbína je protitlaková, jednoproudová, přímo spojená s generátorem. 

Z funkčního a konstrukčního hlediska se turbína skládá ze dvou hlavních montážních 

skupin: 

• skříň turbíny, 

• olejové hospodářství turbíny. 

Turbína je vybavena centrálním olejovým hospodářstvím v blokovém uspřádání. Blok 

olejového hospodářství obsahuje olejovou nádrž, 2 ks olejových čerpadel společných pro 

mazací a regulační olej, poháněná střídavými elektromotory, pomocné parní olejové 

čerpadlo, olejové chladiče, filtry oleje, příslušné armatury, potrubí, součásti regulace, 

ochran, výstrah ,signalizace a nouzové olej. čerpadlo na střídavý a stejnosměrný proud. [2] 

4.4 Zařízení ke snížení emisí škodlivin 

Ve spalovací komoře kotle vznikají spaliny obsahující velmi pestrou směs plynných a 

tuhých produktů spalování uhlí. Spaliny vedené kouřovodem prochází tkaninovým 

hadicovým filtrem, ve kterém se odloučí popílek s účinností 99,5 %. 

Odlučovací zařízení kotle K1 a K2 tvoří tkaninový hadicový filtr Pulsjet –viz obrázek 8. 
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Obrázek 8 Tkaninový hadicový filtr kotle K1, K2[2] 

Celý filtr se skládá z 6 samostatných komor. Tyto komory jsou z hlediska toku 

filtrované vzdušiny řazeny paralelně a teoreticky lze přizpůsobovat provoz filtru množství 

vzdušiny. Rozdělení filtru umožňuje odstavení komory za provozu a provedení opravy 

( např. výměnu hadice). 

Odlučovací zařízení kotle K6 a K7 tvoří tkaninový hadicový filtr Bethpuls – viz 

obrázek 9. Tkaninový hadicový filtr BETHPULS je filtrující odlučovač popílku ve 

spalinách s regenerací hadic pulsem tlakového vzduchu do hadic. Celý filtr je proveden jako 

kompaktní svařovaný a šroubovaný celek, který se skládá z 8 samostatných sekcí. [2] 

 

Obrázek 9 Tkaninový hadicový filtr kotle K6, K7[2] 
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Tkaninový hadicový filtr je zařízení pro odlučování tuhých příměsí obsažených ve 

spalinách. Tkaninové hadicové filtry jsou umístěny před kouřovými ventilátory. Čištěný 

plyn vstupuje přes tzv. špinavé komory. Příměs unášená plynem se usazuje na vnějším 

povrchu filtračních hadic Plyn zbavený příměsi vystupuje tzv. čistou komorou z vnitřní 

strany filtrační hadice mimo filtr. Příměs odloučená na filtračních hadicích je ofoukávána 

pulsním tlakovým vzduchem do výsypek. Z výsypky pokračuje doprava šnekovými 

dopravníky do komorových podavačů a do sil u K1 a K2, u K6 a K7 do komorových 

podavačů a do sil. Popílek ze sil je odebírán do autocisteren externí firmy. [2] 

4.5 Odstruskování 

Úsek odstruskování navazuje na technologický celek kotelny. Účelem odstruskování je 

odsun rozdrcené a zvlhčené strusky od drtičů strusky pod výsypkami spalovacích komor 

jednotlivých kotlů do kontejnerů strusky a její odvoz nákladními auty. Odstruskovací 

zařízení začíná výsypkami umístěnými ve spodní části spalovací komory a končí 

struskovým kontejnerem. [2] 

4.6 Vodní hospodářství 

Vodní hospodářství TČA zajišťuje nakládání se všemi vodami používanými v TČA. 

Zdrojem průmyslové vody pro TČA je voda z řeky Olše. Voda je v TČA používána 

k chlazení a k napájení kotlů (po úpravě v CHÚV). 

Čerpací stanice pro čerpání vody z řeky Olše je majetkem Dolu ČSA. Teplárna 

Československé armády odebírá povrchovou vodu z vodního toku Olše prostřednictvím 

čerpací stanice právního subjektu OKD, a.s. na základě povolení s vodami. 

Předúprava vod - účelem předúpravy je výroba vody o čistotě odpovídající 

požadavkům na kvalitu potřebnou k napájení kotlů, a k doplňování horkovodu Karviná. 

Surová voda prochází přes pískové filtry na změkčovače. Po její úpravě, změkčení a 

doměkčení Syntronem B, je odváděna přímo nebo přes ohřívák změkčené vody do nádrží 

změkčené vody. K ohřevu změkčené vody je využívaná teplota odluhové vody 

z provozovaných kotlů. Z nádrží změkčené vody je změkčena voda odčerpávaná čerpadly 

na odplyňovače k odplynění a do napájecích nádrží. Odplynění se provádí nízkotlakou 

párou z redukční stanice. 
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Přírodní vodu určenou k technickému použití, jako např. napájecí vodu k výrobě páry, 

k doplňování, je nutné tak upravit, aby splňovala odpovídající, často vysoké, kvalitativní 

požadavky. Jak v potrubí parních kotlů, tak i na lopatkách parních turbín je nutné zabránit 

vytváření usazenin, proto musí být voda na výrobu páry zbavena veškerých látek, které tyto 

usazeniny způsobují. 

V současnosti je voda v potřebném množství získávána změkčováním na ionexových 

filtrech. Změkčování je odstraňování Ca2+ a Mg2+ z vody. Oba kationty tvoří tvrdost vody. 

Při zvýšené teplotě vody v kotli dávají s anionty CO3
2+ a SO4

2+ tvrdé nánosy, kotelní kámen, 

který je příčinou poruch kotlů zvláště za přítomnosti SiO2, který se zúčastní vzniku kamenů 

silikátových. Tyto kationty nahrazujeme iontovou výměnou za ionty Na+, které jsou za 

vyšších teplot a koncentraci ve vodě rozpustné a netvoří kámen. Odstraňování se provádí na 

měničích iontů (ionexech). 

Veškeré odpadní, splaškové, dešťové vody z TČA jsou odváděny do čistírny odpadních 

vod OKD, a.s. Dolu Čs. Armády. Odběr vzorků z čistírny odpadních vod zajišťuje 

vodohospodář dolu ČSA. Teplárna Československé armády se zavazuje pravidelně provádět 

rozbory odpadních vod a to každý kalendářní měsíc a jejich výsledky zasílat vodohospodáři 

provozovatele. [2] 

4.7 Chladící okruhy 

Chladicí okruh zajišťuje chlazení olejových chladičů mlýnů a ventilátorů, převodovek 

mlýnů, zařízení provozních vzorkovačů vod a par, ložisek vysokotlakých napáječek, 

olejových chladičů turbín TG3,4, vzduchových chladičů generátorů TG3,4, olejových 

chladičů transformátoru TG3,4, zařízení výměníkové stanice Karviná - chlazení ložisek 

doplňovacích čerpadel, kondenzačních čerpadel. 

Odpadní vody z chlazení jsou svedené – ze zařízení strojovny do vychlazovací odpadní 

jímky a stávající kanalizace. Odpadní voda z mlýnice kotlů K1 a K2 je odváděna sběrným 

potrubím vedoucího po stěně mezi mlýnici a kotelnou a svedeno prostupem v podlaze do 

suterénní části kotelny. Do tohoto potrubí je zaústěno celkem 12 odpadních potrubí od 

mlýnů o světlosti DN 1“. Sběrné potrubí v suterénu se postupně rozšiřuje ze světlosti DN40 

až na DN100. V suterénu potrubí DN100 se rozděluje do dvou větví s uzavíracími ventily. 

Jedna větev je zaústěna do vychlazovací jímky, druhá do odpadního potrubí DN200. 

Odpadní vody z K6 a K7 – jedná se o odpadní vody z mlýnic kotlů a vzorkovačů, jsou 

svedené do sběrného potrubí umístěného nad výsypkami kotlů K6 a K7 a poté svedeného po 
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boční stěně kotelny do suterénní části kotelny, kde je napojeno do odpadního potrubí 

DN200. 

Chladicí okruh umožňuje dva režimy provozu: 

• chlazení surovou vodou - surová voda je přiváděna přiváděčem ze sítě dolu 

ČSA pro provoz CHÚV a zajišťování chlazení strojního zařízení na TČA. Jedná 

se o neupravenou vodu. Hlavní přívod je vybaven clonou pro měření celkového 

odebíraného množství surové vody. Z tohoto hlavního přívodního potrubí je 

vyvedena potrubní odbočka osazena uzavírací armaturou, záskokovou elektro 

armaturou, armaturou propoje s chladící vodou, jenž je při zajišťování chlazení 

surovou vodou uzavřena a dalšími armaturami na této trase zajišťující chlazení 

strojního zařízení a strojního zařízení mlýnic. Odbočka je osazena zvlášť clonou 

pro měření množství chladící vody. 

• chlazení chladící vodou - na potrubní odbočce z hlavního přiváděče surové 

vody pro zajišťování chlazení strojního zařízení na TČA je dále nainstalována 

propojovací armatura chladící vody a záskoková elektro armatura s možnosti 

volby jejího ovládání v režimu ručně – automat. Její ovládání je realizováno 

z PC obsluhy. Systém je dále vybaven světelnou a akustickou signalizaci při 

poklesu tlaku chladící vody na nastavenou provozní mez – 0,25 MPa. Elektro 

armatura slouží k oddělení přívodu surové vody od chladící vody. Při přechodu 

chlazení na chladící vodu musí být el.armatura uzavřena a do potrubí pro 

chlazení zařízení je dopravována voda z čerpací stanice čerpadlem chladící 

vody přes propojovací armaturu chladící vody. Při poklesu tlaku chladící 

el.armatura otevírá a zajišťuje přechod na chlazení na surovou vodou. [2] 
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5 Zařazení zařízení dle zákona o prevenci závažných havárií 

Každý průmyslový závod je povinen provést zařazení podniku do skupiny A nebo B 

(anebo nezařazení objektu pod účinnost zákona). Zařazení se řídí přílohou č. 1 zákona č. 

59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

V přílohách 5 a 6 jsou uvedeny chemické látky a jejich množství, podle kterých se 

provádí zařazení podniku (nebo nezařazení) do skupiny A nebo B. 

Pro zařazení objektu platí následující pravidla: 

• Nebezpečná látka umístěná v objektu nebo zařízení pouze v množství stejném 

nebo menším než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v tabulce přílohy 5 

nebo tabulce přílohy 6, nebude pro účely výpočtu celkového umístěného 

množství nebezpečné látky uvažována, pokud její umístění v objektu nebo 

zařízení je takové, že nemůže působit jako iniciátor závažné havárie nikde na 

jiném místě objektu nebo zařízení. 

• Pokud nebezpečná látka nebo více nebezpečných látek uvedených v tabulce 

přílohy 5 náleží také do některé skupiny s vybranou nebezpečnou vlastností 

uvedené v tabulce přílohy 6, použije se pro jejich zařazení do skupiny A nebo 

skupiny B množství uvedené v tabulce přílohy 5. 

• Jde-li o nebezpečnou látku, která má více nebezpečných vlastností uvedených 

v tabulce přílohy 6, použije se pro její zařazení do skupiny A nebo skupiny B 

nejnižší množství z množství uvedených u jejích nebezpečných vlastností 

v tabulce přílohy 6. 

• V případě, že je nebezpečná látka umístěna na více místech objektu nebo 

zařízení, provede se součet všech dílčích množství jednoho druhu nebezpečné 

látky, která jsou v objektu nebo zařízení umístěna. Tento součet je výchozím 

množstvím nebezpečné látky, podle kterého se objekt nebo zařízení zařadí do 

skupiny A nebo B. [3] 

U objektů a zařízení, ve kterých není přítomna žádná jednotlivá látka nebo přípravek 

v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím se 

používá následující pravidlo pro zjištění, zda se na objekt nebo zařízení vztahují povinnosti 

provozovatele podle zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (viz Rovnice 1) [14]: 
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qi   množství nebezpečné látky i umístěné v objektu nebo zařízení, 

Qi  příslušné množství nebezpečné látky i uváděné ve sloupci 1 (při posuzování 

objektu nebo zařízení k zařazení do skupiny A) nebo sloupci 2 (při posuzování objektu nebo 

zařízení k zařazení do skupiny B) tabulky přílohy 5 nebo tabulky přílohy 6, 

n  počet nebezpečných látek, 

N  ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi. 

Toto pravidlo se postupně použije pro vyhodnocení zdroje rizika souvisejícího 

s toxicitou, hořlavostí a ekologickou toxicitou: 

• pro sčítání látek a přípravků jmenovitě uvedených v tabulce přílohy 5 

a klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, spolu s látkami a přípravky 

uvedenými na řádcích 1 nebo 2 tabulky přílohy 6; 

• pro sčítání látek a přípravků jmenovitě uvedených v tabulce přílohy 5 

a klasifikovaných jako podporující hoření, výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé 

nebo extrémně hořlavé, spolu s látkami a přípravky uvedenými na řádcích 3, 4, 

5, 6, 7a, 7b nebo 8 tabulky přílohy 6; 

• pro sčítání látek a přípravků jmenovitě uvedených v tabulce přílohy 5 

a klasifikovaných jako nebezpečné pro životní prostředí R50 (včetně R50/53) 

nebo R51/53, spolu s látkami a přípravky uvedenými na řádcích 9(i) nebo 9(ii) 

tabulky přílohy 6; 

Příslušná ustanovení tohoto zákona se uplatní, jestliže kterýkoliv ze součtů je větší 

nebo se rovná 1. Provozovatel zařadí objekt nebo zařízení do: 

• skupiny A, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství 

Q uvedeného ve sloupci 1 tabulky přílohy 5 nebo tabulky přílohy 6, 

• skupiny B, jestliže je výsledek N roven nebo je větší než 1, při použití množství 

Q uvedeného ve sloupci 2 tabulky přílohy 5 nebo tabulky přílohy 6. [3] 

5.1 Zařazení podniku Tepláren Československé armády 

Pro zařazení podniku dle zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií je nutné 

znát nebezpečné látky a jejich množství na území areálu podniku. Pro přehlednost jsou 

nebezpečné látky skladované a využívané pro účely výroby v TČA uvedeny v tabulce 3. 
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tabulka 3 Nebezpečné látky  TČA [2] 

Č. Název Klasifikace Fyzikální forma R-věty 

Množst

ví 

(tuny) 

Zařazení do 

tabulky přílohy 5 

nebo přílohy 6 

1 Toluen F, Xn kapalina R11,R20 0,004 Tab. 3 

2 Reagenční test na CHSK roztok A T+ kapalina R 26/27/28-33-

36/38 

0,0001

3 

Tab 4 1. 

3 Reagenční test na Cl činidlo 2A T kapalina R 23/24/25/-33-

52/53 

0,0001

6 

Tab. 4  2. 

4 Reagenční test na Fe činidlo Fe-AN T kapalina R 23/24/25-34-

43 

0,0003 Tab. 4  2. 

5 Reagenční test na SiO2 činidlo Si 3A N, Xn kapalina R 22-43 0,0003

3 

 

6 Amoniak vodný roztok 10-35 % N, C kapalina R 34-50 0,010 Tab. 4 9. i) 

7 Aceton F, Xi kapalina R 11-36 0,001 Tab. 4 7.b 

8 Dusičnan stříbrný N, C skupenství 

pevné 

R 34-50/53 0,0005 Tab. 4 9. i) 

9 Eriochrom čerň T N, Xi skupenství 

pevné 

R 36-51/53 0,0005 Tab. 4 9.ii) 

10 Ethylalkohol F kapalina R 11 0,003 Tab. 4 7.b 

11 Hydroxylamin hydrochlorid N, Xn skupenství 

pevné 

R 22-36/38-43-

48/22-50 

0,003 Tab. 4 9. i) 

12 Hydroxid amonný N, C kapalina R 34-50 0,004 Tab. 4 9. i) 

13 Chroman draselný T, N skupenství 

pevné 

49-46-

36/37/38-43-

50/53 

0,003 Tab. 4 9. i) 

14 Kafr F, Xi skupenství 

pevné 

R 11-36/37/38 0,001 Tab. 4 7.b 

15 Manganistan draselný O, N, Xn skupenství 

pevné 

R 8-22-50/53 0,001 Tab. 4 9. i) 

16 Síran manganatý monohydrát N, Xn skupenství 

pevné 

R 48/20/22-

51/53 

0,002 Tab. 4 9. ii) 

17 Acetylen F+ skupenství 

plynné 

5, 6, 12 0,200 Tabulka 3 - 19 

18 Kyslík O skupenství 

plynné 

8 0,421 Tabulka 3 -25 

19 Propan-butan F+ kapalina 12 0,165 Tabulka 3 - 18 

20 Technický benzín F kapalina 11-36/38-45-

514/53-65-67 

0,400 Tabulka 3 - 32 a) 

21 Ředidlo C6000 F , Xn kapalina 20-41-66 0,010 Tabulka 4 - 7b 

22 Barvy Xn kapalina 10 ,  66 0,050 Tabulka 4 - 6 

23 Arva Xn kapalina 53-65-66 0,030 Tabulka 4 - 7b 

24 Spreje (maziva,čističe,barva) F+ kapalina 12 0,050 Tabulka 4 - 8 

25 Oleje Xn kapalina 65 1,820  

26 Denat.líh F kapalina 11 0,180 Tabulka 4 - 7b 

27 Petrolej  Xn kapalina 65 0,200  

Zařazení nebezpečných látek dle tabulky přílohy 5 je provedeno v tabulce 4, dle 

tabulky přílohy 6 pak v tabulce 5. 
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tabulka 4 Zařazení nebezpečných látek dle tabulky přílohy 5 

Množství v tunách Č. Nebezpečné látky 

Limit Q1 Limit Q2 2 % z Q1 qi 

Zařazeni 

A/B 

1 Dusičnan amonný (viz poznámka 1) 5000 10000 100,000 - - 

2 Dusičnan amonný (viz poznámka 2) 1250 5000 25,000 - - 

3 Dusičnan amonný (viz poznámka 3) 350 2500 7,000 - - 

4 Dusičnan amonný (viz poznámka 4) 10 50 0,200 - - 

5 Dusičnan amonný (viz poznámka 5) 5000 10000 100,000 - - 

6 Dusičnan amonný (viz poznámka 6) 1250 5000 25,000 - - 

7 Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli 1 2 0,020 - - 

8 Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli  0,1  - - 

9 Brom 20 100 0,400 - - 

10 Chlór 10 25 0,200 - - 

11 Sloučeniny niklu ve formě inhalovatelného prášku (oxid 

nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, disulfid triniklu, oxid 

niklitý) 

 1  - - 

12 Ethylenimin 10 20 0,200 - - 

13 Fluor 10 20 0,200 - - 

14 Formaldehyd (koncentrace ≥ 90%) 5 50 0,100 - - 

15 Vodík 5 50 0,100 - - 

16 Chlorovodík (zkapalněný) 25 250 0,500 - - 

17 Alkyly olova 5 50 0,100 - - 

18 Zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně LPG) a zemní plyn 50 200 1,000 0,165 nezařaz. 

19 Acetylen 5 50 0,100 0,200 nezařaz. 

20 Ethylenoxid 5 50 0,100 - - 

21 Propylenoxid 5 50 0,100 - - 

22 Methanol 500 5000 10,000 - - 

23 4,4-Methylenbis(2-chloranilin) nebo soli ve formě prášku  0,01  - - 

24 Methyl-isokyanát  0,15  - - 

25 Kyslík 200 2000 4,000 0,421 nezařaz. 

26 Toluen-diisokyanát 10 100 0,200 0,004 nezařaz. 

27 Karbonyl dichlorid (fosgen) 0,3 0,75 0,006 - - 

28 Arsenovodík (arsin) 0,2 1 0,004 - - 

29 Fosforovodík (fosfin) 0,2 1 0,004 - - 

30 Chlorid sirnatý  1  - - 

31 Oxid sírový 15 75 0,300 - - 

32 Ropné produkty: 

(a) automobilové a jiné benzíny 

(b) petroleje (včetně paliva pro tryskové motory) 

(c) plynové oleje (zahrnující motorové nafty, topné oleje pro 

domácnosti a jiné směsi plynových olejů) 

2500 25000 50,000 0,400 nezařaz. 

33 Polychlorované dibenzofurany a polychlorované 

dibenzodioxiny (včetně 

TCDD), počítané jako TCDD ekvivalent 

 0,001  - - 

34 Tyto KARCINOGENY v koncentracích větších než 5 % 

hmotnostních (viz tabulka 3) 

0,5 2 0,010 - - 
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tabulka 5 Zařazení nebezpečných látek dle tabulky přílohy 6 

Množství v tunách Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako 

Limit Q1 Limit Q2 2 % z Q1 qi 

Zařazeni 

A/B 

1. Vysoce toxické 5 20 0,1 0,000 nezařaz. 

2. Toxické 50 200 1 0,003 nezařaz. 

3. Oxidující 50 200 1 0,001 nezařaz. 

4. Výbušné 

když látka, přípravek nebo předmět patří do podtřídy 1.4 Dohody 

ADR 

50 200 1  - 

5. Výbušné 

když látka, přípravek nebo předmět patří do kteréhokoliv z podtříd 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 Dohody ADR nebo jsou označeny 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost R2 nebo R3 

10 50 0,2  - 

6. Hořlavé (viz poznámka 1(a)) 5000 50000 100 0,050 nezařaz. 

7a. Vysoce hořlavé (viz poznámka 1(b) bod 1)) 50 200 1 0,001 nezařaz. 

7b. Vysoce hořlavé kapaliny (viz poznámka 1(b) bod 2) 5000 50000 100 0,028 nezařaz. 

8. Extrémně hořlavé (viz poznámka 1(c)) 10 50 0,2 0,050 nezařaz. 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0,018 

 

 

 

 

nezařaz. 

9. Nebezpečné pro životní prostředí, označené standardními větami 

označujícími specifickou rizikovost: 

i) R50: vysoce toxické pro vodní organismy (zahrnující R50/53) 

ii)R51/53: toxické pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé 

nepříznivé účinky ve vodném prostředí 

 

200 

 

500 

 

4 

 

0,003 

 

nezařaz. 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

- 

10. Další nebezpečné vlastnosti které nejsou uvedeny výše ve spojení 

se 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost: 

i)R14: reaguje prudce s vodou (včetně R14/15) 

ii)R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn 

50 200 1  - 

 

Vzhledem k tomu, že se v podniku nevyskytuje žádná jednotlivá látka nebo přípravek 

v množství přesahujícím nebo rovnajícím se příslušným kvalifikačním množstvím, použije 

se pravidlo součtů poměrných množství nebezpečných látek pro zjištění, zda se na objekt 

nebo zařízení vztahují povinnosti provozovatele podle zákona 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií. Výsledek výpočtů pro jednotlivé typy látek je uveden v tabulce 6. 
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tabulka 6 Poměrné množství nebezpečných látek 

Poměrné množství nebezpečných látek Limitní 

množství 

N Limitní 

množství 

N 

Součet dílčích množství látek a přípravků jmenovitě 

uvedených v Tabulce 3 a klasifikovaných jako toxické 

nebo vysoce toxické, spolu s látkami a přípravky 

uvedenými na řádcích 1 nebo 2 tabulky 4 

limit Q1 N=0,005 

 

< 1,0 

 

limit Q2 N=0,0001 

 

< 1,0 

 

Součet dílčích množství látek a přípravků jmenovitě 

uvedených v Tabulce 3 a klasifikovaných jako 

podporující hoření, výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé 

nebo extrémně hořlavé, spolu s látkami a přípravky 

uvedenými na řádcích 3, 4, 5, 6, 7a, 7b nebo 8 tabulky 4 

limit Q1 N=0,0507 

 

< 1,0 

 

limit Q2 N=0,0061 

 

< 1,0 

 

Součet dílčích množství látek a přípravků jmenovitě 

uvedených v Tabulce 3 a klasifikovaných jako 

nebezpečné pro životní prostředí R50 (včetně R50/53) 

nebo R51/53, spolu s látkami a přípravky uvedenými na 

řádcích 9(i) nebo 9(ii) Tabulky 4 

limit Q1 N=0,0002 

 

< 1,0 

 

limit Q2 N=0,0001 

 

< 1,0 

 

 

Z výše uvedených tabulek (tabulky 4,5,6) je zřejmé, že podnik Dalkia Česká republika, 

a.s. Teplárna Československé armády je nezařazeným zdrojem rizika. Prevence havárií 

těchto zdrojů rizika tak není v současnosti legislativně zabezpečena, proto není vytvářen 

patřičný tlak na řízení a snižování rizik při provozování takovýchto zařízení. [4] 

Největší množství uložených nebezpečných látek na území areálu TČA je v prostoru 

skladu technických plynů (acetylén, kyslík, propan butan) a sklad hořlavých kapalin (aceton, 

technický benzín, oleje, maziva, denaturovaný líh, petrolej). [14] 

5.2 Uhlí jako nebezpečná látka 

Pro energetický průmysl využívající jako spalné médium uhlí, resp. uhelný prach 

(tepelné elektrárny, teplárny) jakým je i zařízení TČA, je vedle zemního plynu významným 

zdrojem nebezpečí právě uhlí. Nebezpečnost uhlí je dána jeho hořlavostí a jeho schopností 

samovznícení. Požár uhelné skládky by v podmínkách TČA (vnější zauhlování) zcela 

znemožnil výrobu tepelné a elektrické energie, neboť by nebylo čím vyhřívat kotle. 

K výhřevu kotlů a výrobě tepelné a elektrické energie je třeba uhlí upravit mletím na 

uhelný prach, což s sebou nese riziko výbuchu. Přehled parametrů černého uhlí využívaného 

TČA je patrný z tabulky 7. 
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 tabulka 7 Přehled parametrů tuhých paliv [6] 

Zdroj - palivo 

Parametr Značení Darkov ČSA Černouhelný 

granulát 

Střední velikost zrna dS < 40 µm < 40 µm < 40 µm 

Spodní mez výbušnosti CMIN 125 g.m-3 112 g.m-3 192 g.m-3 

Minimální iniciační energie EMIN 25 J 10 J - 

Konstanta číselně rovná 

maximální rychlosti nárůstu 

tlaku v objemu 1 m3 

KST 
11,9 

MPa.m.s-1 

12,9 

MPa.m.s-1 
- 

Maximální výbuchový tlak PMAX  0,69 MPa 0,69 MPa - 

Teplota vznícení rozvířeného 

prachu 
TROZ 519 ºC 591 ºC 653 ºC 

Teplota vznícení usazeného 

prachu 
TVRS 563 ºC 515 ºC 537 ºC 

Hořlavý prach, jakým černouhelný prach bezpochyby je, je schopen oxidační reakce 

doprovázené vývinem tepelné a světelné energie. Prach se vyskytuje ve dvou stavech: 

usazený prach (aerogel) a rozvířený prach (aerosol). Přitom prach může snadno přejít 

z jednoho stavu do druhého. Usazený prach lze rozvířit (např. vibracemi, otřesy, proudem 

vzduchu) a naopak rozvířený prach sedimentací přechází do usazeného stavu. Hořlavý prach 

v rozvířeném stavu je schopen prudké oxidační reakce, která má charakter výbuchu a za 

určitých podmínek může tento děj přejít až v detonaci (rychlost šíření rázové vlny 

překračuje rychlost zvuku). 

Nebezpečí požáru hořlavých prachů hrozí tam, kde se prach usazuje v souvislé vrstvě 

schopné šířit požár. Za vrstvu schopnou šířit požár se považuje již vrstva prachu tloušťky 

1 mm. Je nutné si uvědomit, že každý požár hořlavého prachu může velmi snadno přejít ve 

výbuch a naopak výbuch prachu může přejít v hoření nezreagovaného prachu. 

Prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavého prachu se vytváří v prostoru, kde se může 

vytvořit nebezpečné množství výbušné směsi prachu se vzduchem, to znamená, že při 

zapálení směsi může dojít přímým nebo nepřímým účinkem ke zranění osob a k poškození 

majetku. Aby se mohla vytvořit výbušná směs hořlavého prachu se vzduchem, musí být 

k dispozici dostatečné množství prachových částic, tj. skutečná koncentrace prachu musí být 

větší než koncentrace nebezpečná. [7] 
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Uhelný prach vzniká v podmínkách TČA již při přepravě pomocí dopravníků do 

kotelny (vnitřní zauhlování). Jak vyplývá z předcházejícího textu nebezpečí představují 

nánosy usazeného prachu, který při zvíření může vytvářet výbušnou atmosféru v prostorách 

vnitřního zauhlování a kotelny-mlýnské okruhy. Uvnitř mlýnských okruhů je veškeré černé 

uhlí upravováno na uhelný prášek. Uvnitř této technologie tak vzniká stálá výbušná 

atmosféra, jak dokazuje následující výpočet, pro který byly použity parametry uhlí z dolu 

ČSA, neboť vykazuje nejvyšší hodnotu konstanty KST výbuchového tlaku a nejnižší 

hodnotu spodní meze výbušnosti a minimální iniciační energie. 

Výbušná koncentrace uhelného prachu je skutečná koncentrace, která dosahuje vyšší 

hodnoty než koncentrace nebezpečná CNEB. Nebezpečná koncentrace se stanovuje na 

základě dolní meze výbušnosti CMIN (viz Rovnice 2) [13]. 

 

 

 

NEB B MINC K C= ⋅   (2) 

 

KB bezpečnostní koeficient, pro vnitřní prostředí zařízení má hodnotu 0,5 

CMIN  dolní mez výbušnosti (černouhelný prach ČSA dle TBP 112 g/m3 ) 

 

30,5 112 56 /NEBC g m= ⋅ =  

 

Skutečná koncentrace uvnitř zařízení se spočítá ze vztahu daném Rovnicí 3 [13]. 

 

 

SKUT

m
C

V
=   (3) 

 

m hmotnost uhelného prachu uvnitř zařízení 

V objem zařízení, kde je prach rozvířen 

 

Skutečnou koncentraci jsme schopni určit na základě výkonu mlecího zařízení 

a objemového proudu ventilátoru viz Rovnice 4 [13].  
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Nejmenší výkon mlecího zařízení 3 t/h=833 g/s 

Objemový proud ventilátoru 14 m3/s 

 

 

3833
59 /

14SK U T

m

tC g m
V

t

= = =   (4) 

 

Z tohoto výpočtu tedy plyne, že už při nejnižším výkonu mlecího zařízení vzniká uvnitř 

tohoto zařízení koncentrace vyšší než koncentrace nebezpečná. [6,7] 
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6 Analýza rizik 

Tato kapitola si klade za cíl vytvořit přehled o zdrojích nebezpečí, které mohou 

závažným způsobem narušit výrobu tepelné a elektrické energie závodu TČA a jejich 

ohodnocení dle závažnosti. Rizika, která jsou v této práci zohledněny mají přímou 

souvislost s procesem výroby a jsou jeho nedílnou součástí. Očekávaným výstupem po 

použití metod analýz rizik je systematická mapa rizik, která graficky umožní stanovit 

kritická místa výroby a možnosti jejího ohrožení. Takový postup umožní soustředit další 

pozornost na problematické aspekty výroby a vytvořit doporučení k zabezpečení kontinuity 

výroby i za kritických situací. 

6.1 Rozčlenění provozu 

V tomto kroku analýzy rizik se systém výroby tepelné a elektrické energie na závodu 

TČA rozčlení na subsystémy. Tyto subsystémy jsou dílčími částmi výroby a budou 

z důvodů přehlednosti studie analyzovány zvlášť. Jednotlivými subsystémy jsou: 

• zauhlování, 

� vnitřní, 

� vnější, 

• kotelna, 

� mlýnský okruh kotlů, 

� tlakový systém kotlů, 

� vzduchospalinový trakt kotlů, 

• strojovna, 

� turbína, 

� nádoby a nádrže, 

� kompresory, 

• zařízení ke snížení emisí škodlivin, 

• odstruskování, 

• vodní hospodářství, 

• chladící okruhy, 
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• zařízení nevýrobního charakteru 

� sklad technických plynů 

� sklad hořlavých kapalin. 

6.2 Identifikace ohrožení provozu 

K identifikaci možných ohrožení provozu TČA riziky související s výrobou tepelné a 

elektrické energie je možné použít diagram příčin a následků. Cílem tohoto diagramu je 

nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. V diagramu jsou formou 

grafického znázornění analyzovány zásadní faktory (příčiny), které způsobují řešený 

problém (následek). Každý zásadní faktor se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. Na 

obrázku 10 můžeme pozorovat aplikaci tohoto diagramu na studovanou problematiku – 

ohrožení provozu TČA. [5,9] 

 

 

Obrázek 10 Ishikawa diagram ohrožení TČA 
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6.3 Posouzení rizik metodou FMEA 

Analýza poruch a jejich dopadů (failure mode and effect analysis – FMEA) je 

systematický postup založený na rozboru způsobů vzniku poruch a jejich důsledků, který 

umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených 

poruchách zařízení. Slouží ke kontrole jednotlivých prvků provozu. Představuje procesní 

model tvrdého, určitého typu, kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se 

především pro vážná rizika a zdůvodněné případy. 

Při analýze FMEA je vytvářena tabulka způsobů poruch zařízení a jejich dopadů na 

systém nebo podnik. Poruchový stav popisuje jak zařízení selže. Dopad způsobené poruchy 

je určen reakcí systému na selhání zařízení. FMEA identifikuje jednoduché způsoby poruch, 

které buď přímo vedou k nehodě nebo k ní významně přispívají. 

Chyby člověka-operátora obvykle nejsou vyšetřovány pomocí FMEA, nicméně dopady 

špatné funkce jako výsledku lidské chyby jsou obvykle indikovány nějakým způsobem 

poruchou zařízení. FMEA není účinná pro identifikování vyčerpávajícího seznamu 

kombinací poruch zařízení, které vedou k haváriím. 

Účelem FMEA je identifikovat způsoby poruch jednotlivých zařízení systému a 

potencionální dopad každého způsobu poruchy na podnik. Tato analýza typicky vytváří 

doporučení pro zvýšení spolehlivosti zařízení a tím také pro zlepšení bezpečnosti procesu. 

FMEA vytváří kvalitativní, systematický seznam odkazů na zařízení, způsoby jeho poruch a 

jejich dopadů. Součástí je i vyhodnocení dopadů nejhoršího případu plynoucí z jednotlivých 

poruch. [8,12] 

6.3.1 Postup aplikace FMEA 

Princip této metody je založen na kvantifikaci častosti poruch, jejich závažnosti a 

snadnosti jejich detekce: 

Nejprve je potřeba najít možné poruchy a určit: 

• následky těchto poruch a tyto ohodnotit podle závažnosti, 

• příčiny těchto poruch a tyto ohodnotit podle častosti výskytu. 

Z těchto dvou parametrů se pak pronásobením vypočítá tzv. koeficient rizika, jenž nám 

po seřazení určí ty poruchy, na které je potřeba se zaměřit. Následně se pro stanovené 

poruchy stanový způsob, jak jim předejít. 
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Jak je patrné z předcházející části textu je nejprve nutné provést soupis všech možných 

problémů, které mohou nastat (zde je možné využít metodu Brainstorming) do tabulky. Poté 

se ke každému problému napíší následky tohoto problému. Následuje vyhledání možné 

příčiny tohoto problému – co jedna příčina, to jeden řádek (využili jsme metodu Ishikawova 

diagramu). 

Jakmile máme vše vypsáno v přehledné tabulce, začneme přidávat koeficienty: 

• nejprve začneme s následky poruch a podle závažnosti přidělíme koeficient od 1 

do 10-ti, kde 1 jsou nejmenší následky a 10 je nejhorší možné následky, 

• pak procházíme jednotlivé příčiny poruch a podle předpokládaného výskytu 

opět přidělíme koeficient od 1 do 10-ti, kde 1 je nejméně pravděpodobný a 10 je 

nejvíce pravděpodobný. 

Následně koeficienty v daném řádku vynásobíme a dostaneme číslo, které představuje 

míru rizika daného problému, jenž opět zapíšeme na daném řádku. Jakmile projdeme 

všechny řádky, nastává čas všechny rizika vyhodnotit a nalézt ta, na která zaměříme naši 

pozornost (s nejvyšší mírou rizika). U těchto rizik doplníme opatření, která podnikneme pro 

minimalizaci možnosti jejich výskytu. [9,10,11] 

Aplikace metodiky FMEA na podmínky provozu TČA, jak je popsaná 

v předcházejícím textu, je uvedena v tabulce 8. 
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tabulka 8 FMEA 

poř. 
číslo 

úsek zařízení riziko příčina následek P N MR 

samovznícení uhlí negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 1 zauhlování vnější požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

5 4 20 

zapálení uhelné skládky externím negativní dopady na život, zdraví, 
iniciátorem negativní dopady na životní prostředí 2 zauhlování vnější požár 

  škody na majetku, narušení výroby 
6 4 24 

ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
nezařazené a údržba narušení výroby 3 zauhlování vnější 

      
2 4 8 

sedimentace uhelného prachu negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 4 zauhlování vnitřní požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

7 9 63 

závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 5 zauhlování vnitřní požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 9 18 

rozvíření sedimentovaného negativní dopady na život, zdraví, 
uhelného prachu škody na majetku, narušení výroby 6 zauhlování vnitřní výbuch 

    
7 9 63 

ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
nezařazené a údržba narušení výroby 7 zauhlování vnitřní 

      
2 9 18 

mlýnský překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
okruh   negativní dopady na životní prostředí 8 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 5 10 

mlýnský samovznícení uhlí negativní dopady na život, zdraví, 
okruh   škody na majetku, narušení výroby 9 kotelna 
kotlů 

požár 
    

2 5 10 

mlýnský sedimentace uhelného prachu negativní dopady na život, zdraví, 
okruh   negativní dopady na životní prostředí 10 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

6 5 30 
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poř. 
číslo 

úsek zařízení riziko příčina následek P N MR 

mlýnský netěsnost olejového systému negativní dopady na život, zdraví, 
okruh   negativní dopady na životní prostředí 11 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

4 5 20 

mlýnský závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
okruh   negativní dopady na životní prostředí 12 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 5 10 

mlýnský rozvíření sedimentovaného negativní dopady na život, zdraví, 
okruh uhelného prachu negativní dopady na životní prostředí 13 kotelna 
kotlů 

výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

6 5 30 

mlýnský stálá výbušná atmosféra uvnitř negativní dopady na život, zdraví, 
okruh mlýnského okruhu negativní dopady na životní prostředí 14 kotelna 
kotlů 

výbuch 
 škody na majetku, narušení výroby 

9 5 45 

mlýnský překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
okruh   negativní dopady na životní prostředí 15 kotelna 
kotlů 

výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 5 10 

mlýnský ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
okruh nezařazené a údržba narušení výroby 16 kotelna 
kotlů       

2 5 10 

tlakový netěsnost zařízení negativní dopady na život, zdraví, 
systém   negativní dopady na životní prostředí 17 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 5 10 

tlakový netěsnost plynového zařízení negativní dopady na život, zdraví, 
systém (degaz, zemní plyn) negativní dopady na životní prostředí 18 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 5 10 

tlakový závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
systém   negativní dopady na životní prostředí 19 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 5 10 

tlakový překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
systém   negativní dopady na životní prostředí 20 kotelna 
kotlů 

výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 9 18 
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poř. 
číslo 

úsek zařízení riziko příčina následek P N MR 

tlakový netěsnost zařízení negativní dopady na život, zdraví, 
systém   negativní dopady na životní prostředí 21 kotelna 
kotlů 

výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 9 18 

tlakový netěsnost plynového zařízení negativní dopady na život, zdraví, 
systém (degaz, zemní plyn) negativní dopady na životní prostředí 22 kotelna 
kotlů 

výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 9 18 

tlakový ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
systém nezařazené a údržba narušení výroby 23 kotelna 
kotlů       

2 5 10 

vzduchospalinový netěsnost zařízení negativní dopady na život, zdraví, 
trakt   negativní dopady na životní prostředí 24 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 3 6 

vzduchospalinový závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
trakt   negativní dopady na životní prostředí 25 kotelna 
kotlů 

požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 3 6 

vzduchospalinový překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
trakt   negativní dopady na životní prostředí 26 kotelna 
kotlů 

výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 3 6 

vzduchospalinový ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
trakt nezařazené a údržba narušení výroby 27 kotelna 
kotlů       

2 3 6 

netěsnost olejového systému negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 28 strojovna turbína požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

3 7 21 

překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 29 strojovna turbína požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 7 14 

závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 30 strojovna turbína požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 7 14 
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poř. 
číslo 

úsek zařízení riziko příčina následek P N MR 

překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 31 strojovna turbína výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 7 14 

únik nebezp. netěsnost olejového systému negativní dopady na životní prostředí 
látky     32 strojovna turbína 

      
3 9 27 

ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
nezařazené a údržba narušení výroby 33 strojovna turbína 

      
2 7 14 

překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 34 strojovna nádoby a nádrže výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 6 12 

netěsnost olejového systému negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 35 strojovna kompresory požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

3 7 21 

překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 36 strojovna kompresory výbuch 
  škody na majetku, narušení výroby 

3 7 21 

zařízení ke  překročení provozních parametrů negativní dopady na život, zdraví, 
snížení emisí   negativní dopady na životní prostředí 37 

škodlivin 
- požár 

  škody na majetku 
2 5 10 

zařízení ke  ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
snížení emisí nezařazené a údržba  38 

škodlivin 
- 

      
2 5 10 

závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
  negativní dopady na životní prostředí 39 odstruskování - požár 
  škody na majetku, narušení výroby 

2 2 4 

ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
nezařazené a údržba narušení výroby 40 odstruskování - 

      
2 2 4 
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poř. 
číslo 

úsek zařízení riziko příčina následek P N MR 

vodní únik nebezp. únik syntronu B negativní dopady na životní prostředí 
hospodářství látky     41 

  
- 

      
2 2 4 

vodní ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
hospodářství nezařazené a údržba narušení výroby 42 

  
- 

      
2 2 4 

únik nebezp. netěsnost olejového systému negativní dopady na životní prostředí 
látky     43 

chladící 
okruhy 

- 
      

2 7 14 

ostatní nedostatečná kontrolní činnost škody na majetku 
nezařazené a údržba narušení výroby 44 

chladící 
okruhy 

- 
      

2 8 16 

zařízení sklad  únik hořlavých plynů negativní dopady na život, zdraví, 
nevýrobního technických   negativní dopady na životní prostředí 45 
charakteru plynů 

požár 
  škody na majetku 

2 4 8 

zařízení sklad  závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
nevýrobního technických   negativní dopady na životní prostředí 46 
charakteru plynů 

požár 
  škody na majetku 

2 4 8 

zařízení sklad  únik hořlavých plynů negativní dopady na život, zdraví, 
nevýrobního technických   negativní dopady na životní prostředí 47 
charakteru plynů 

výbuch 
  škody na majetku 

2 6 12 

zařízení sklad  únik hořlavých kapalin negativní dopady na život, zdraví, 
nevýrobního hořlavých   negativní dopady na životní prostředí 48 
charakteru kapalin 

požár 
  škody na majetku 

2 4 8 

zařízení sklad  závada elektroinstalace negativní dopady na život, zdraví, 
nevýrobního hořlavých   negativní dopady na životní prostředí 49 
charakteru kapalin 

požár 
  škody na majetku 

2 4 8 

zařízení sklad  únik hořlavých kapalin negativní dopady na život, zdraví, 
nevýrobního hořlavých   negativní dopady na životní prostředí 50 
charakteru kapalin 

výbuch 
  škody na majetku 

2 6 12 
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6.4 Vyhodnocení analýzy FMEA 

Aplikací metody analýzy FMEA na rizika související s provozem TČA a jejich 

ohodnocením indexy představující pravděpodobnost a míru následků, jsme získali přehled 

o míře rizik jednotlivých událostí. 

Jedním z grafických výstupů této analýzy je matice rizik, která nám umožňuje jasně 

určit, zda jsou daná rizika definovaná jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního 

jevu a jeho následku pro podnik jako celek přijatelná. Je nutné je redukovat nebo jsou zcela 

nepřijatelná a je z pohledu zvýšení bezpečnosti provozu prioritní se jimi zabývat. Matici 

rizik můžeme pozorovat na obrázku 11. 
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Obrázek 11 Matice rizik 

Stanovení hranic přijatelnosti a nepřijatelnosti rizika bylo provedeno na základě 

porovnání frekvence výskytu a odhadu míry následků daných mimořádných událostí 

Paretovou analýzou, která stanovila ta rizika, která mají význam z hlediska celkové 

bezpečnosti podniku – viz kapitola 6.4.1. 
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Z matice rizik vyplývá, že nepřijatelná rizika jsou rizika s pořadovými čísly: 

 

4 - riziko požáru v důsledku sedimentace uhelného prachu v úseku vnitřního 

zauhlování, 

6 - riziko výbuchu v důsledku rozvíření sedimentovaného uhelného prachu v úseku 

vnitřního zauhlování, 

14 - riziko výbuchu uvnitř mlýnských okruhů kotlů v kotelně, kde je přítomná stálá 

výbušná atmosféra, což bylo prokázáno výpočtem v kapitole 5.2. 

 

Rizika, která jsou zanesena v oblasti nutné redukce míry těchto rizik, jsou 

s pořadovými čísly: 

 

1 - riziko požáru způsobeného samovznícením uhlí v prostoru uhelné skládky úseku 

vnějšího zauhlování, 

2 - riziko požáru způsobeného zapálením uhelné skládky externím iniciátorem v úseku 

vnějšího zauhlování, 

5 - riziko požáru způsobeného závadou elektroinstalace v úseku vnitřního zauhlování, 

7 - riziko výpadku provozu (označené jako ostatní nezařazená rizika) úseku vnitřního 

zauhlování v důsledku nedostatečné údržby a kontrolní činnosti, 

10 - riziko požáru vně mlýnského okruhu v úseku kotelny v důsledku vzniku sedimentu 

uhelného prachu, 

11 - riziko požáru způsobeného závadou elektroinstalace mlýnských okruhů kotlů 

v úseku kotelny, 

13 - riziko výbuchu vně mlýnského okruhu v úseku kotelny v důsledku rozvíření 

sedimentovaného uhelného prachu, 

20 - riziko výbuchu překročením provozních parametrů tlakového systému kotle 

v úseku kotelny, 

21 - riziko výbuchu způsobeného netěsnostmi zařízení tlakového systému kotle v úseku 

kotelny, 

22 - riziko výbuchu způsobeného netěsnostmi plynového rozvodu tlakového systému 

kotle v úseku kotelny, 

28 - riziko požáru způsobeného netěsnostmi olejového systému turbíny v úseku 

strojovny, 
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29 - riziko požáru způsobené překročením provozních parametrů turbíny v úseku 

strojovny, 

30 - riziko požáru způsobeného závadou elektroinstalace turbíny v úseku strojovny, 

31 - riziko výbuchu překročením provozních parametrů turbíny v úseku strojovny, 

32 - riziko úniku nebezpečné látky – oleje způsobeného netěsnostmi olejového systému 

turbíny v úseku strojovny, 

33 - riziko výpadku provozu (označené jako ostatní nezařazená rizika) turbíny v úseku 

strojovny v důsledku nedostatečné údržby a kontrolní činnosti, 

34 - riziko výbuchu nádrží a nádob ve strojovně překročením provozních parametrů,  

35 - riziko požáru způsobeného netěsnostmi olejového systému kompresorů v úseku 

strojovny, 

36 - výbuchu v důsledku překročení provozních parametrů provozu kompresorů v úseku 

strojovny, 

43 - riziko úniku nebezpečné látky – oleje způsobeného netěsnostmi olejového systému 

v úseku chladících okruhů, 

44 - riziko výpadku provozu (označené jako ostatní nezařazená rizika) úseku chladících 

okruhů v důsledku nedostatečné údržby a kontrolní činnosti. 

47 - riziko výbuchu v důsledku úniku hořlavých plynů ve skladu technických plynů, 

50 - riziko výbuchu v důsledku úniku hořlavých kapalin ve skladu hořlavých kapalin. 

 

Ostatní rizika byla pomocí matice rizik vyhodnocena jako rizika s přijatelnou mírou 

rizika. 

6.4.1 Paretova analýza 

Pokud ovšem pro vyhodnocení použijeme Paretovu analýzu, jejímž cílem je 

identifikovat rizika, která tvoří 80 % celkové míry rizika (podle Paterova principu 80/20) je 

nutné oblast redukce míry rizika jednotlivých problému rozšířit o rizika s pořadovými čísly 

8, 9 a konečně 12. 

Výpočet byl proveden pomocí Paretova principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých 

rizik byl sestaven diagram a Lorenzova křivka. Výpočtem byly stanoveny všechny hodnoty 

míry rizika a jejich celková suma označena za 100 %. Jednotlivým rizikům pak bylo podle 

jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření, tedy kumulativní četnost. 

Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od nejvyšších hodnot, až do 
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celkového součtu 80 %. Identifikovaná nebezpečí, která spadají do stanoveného limitu 80 %, 

byla vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. Grafické znázornění tohoto výpočtu můžeme 

pozorovat na grafu 1. [9] 
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Graf 1 Grafický výstup rizik využitím Paretovy analýzy řešeného metodou FMEA 

Výstupem tohoto přístupu je závěr, že míra rizika větší než 12 je již relevantní 

bezpečnostní hrozbou. Porovnání jednotlivých rizik z hlediska míry rizika a toho zda 

dosahují kritické míry rizika můžeme vidět na grafu 2. 
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Graf 2 Rizika určená k redukci 
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6.4.2 Úsek zauhlování 

Úsek zauhlování je pro výrobu tepelné a elektrické energie jednou z klíčových částí 

provozu, neboť zabezpečuje dodávku paliva – černého uhlí pro potřebu výhřevu kotle. 

Vnější zauhlování představuje skládku surového uhlí, které je prostřednictvím zařízení 

vnitřního zauhlování přepravováno do úseku kotelny k dalšímu zpracování. 

Vnější zauhlování je ohroženo především rizikem požáru a to ať již způsobeném 

externím iniciátorem, který zažehne uhelnou skládku, tak samovznícením této skládky. 

S následkem této havarijní situace – požáru uhelné skládky jsou spojeny problémy se 

zásobováním paliva, ale výrobu jako takovou zcela nepřeruší. Teplota uhelné skládky je 

sledována pomocí čidel, aby bylo zabráněno samovznícení, ovšem toto riziko zcela vyloučit 

nelze, proto by bylo vhodné zajistit tento problém elektronickou požární signalizací 

k zabezpečení rychlé reakce na havarijní situaci. Údržba a kontrolní činnost vnějšího 

zauhlování jsou zvládnuty na dostatečné úrovni. 

Vnitřní zauhlování je vzhledem ke své základní funkci – přepravy uhlí ohroženo riziky 

požáru a výbuchu. Přepravou paliva vzniká velice nebezpečný uhelný prach, který lze 

snadno zapálit a při jeho rozvíření vzniká výbušná atmosféra. Havarijní situace spojená 

s výpadkem provozu zařízení vnitřního zauhlování vede k přerušení výroby tepelné 

a elektrické energie na závodě TČA! Lze říci, že údržba a kontrolní činnost je zvládnuta, 

zejména periodický úklid sedimentu uhelného prachu. K omezení výše zmíněných rizik 

požáru a výbuchu je vhodné zabezpečit provoz vnitřního zauhlování elektronicko požární 

signalizací a instalací autonomního hasícího zařízení (stabilní hasící zařízení). 

6.4.3 Úsek kotelna 

Úsek kotelny se skládá ze 4 kotlů (K1, K2, K6, K7 ), přičemž každý kotel je opatřen 

zařízením pro přípravu paliva – mlýnské okruhy kotlů, tlakovým systémem, 

vzduchospalinový traktem. 

Mlýnské okruhy jsou určeny k přípravě paliva pro výhřev kotle. Uvnitř této technologie 

je černé uhlí mleto na černouhelný prach, který opět představuje zvýšení rizika požáru 

a výbuchu. Uhelný prach sedimentuje jak vně technologie, kde vytváří nebezpečné nánosy 

(nebezpečná vrstva je považována v závislosti na parametrech paliva již o tloušťce 1 mm), 

tak i uvnitř mlýnského okruhu vytváří stálou výbušnou atmosféru (viz kapitola 5.2). Určité 
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riziko požáru rovněž představuje olejový systém technologie, jehož netěsnosti mohou 

způsobit únik oleje, což značně přispívá ke zvýšení rizika požáru. 

Údržba a kontrola provozu tohoto zařízení je zvládnuta na dostatečné úrovni, důležitou 

činností je zejména kontrola provozních parametrů technologie a zabránění jejich 

překročení, a zabránění samovznícení uhelného prášku uvnitř zásobníků (teplota je opět 

sledována pomocí čidel). 

K minimalizaci rizika požáru a výbuchu v souvislosti s vytvářením nánosů 

černouhelného prášku je nutné provádět periodický úklid sedimentů uhelného prachu vně 

zařízení, který minimalizuje riziko požáru a výbuch vně technologie. Závažná havarijní 

situace tohoto zařízení může omezit výrobu a to až na ¼ celkové výrobní kapacity, proto by 

bylo vhodné vybavit vnější úseky mlýnských okruhů systémem elektronické signalizace 

požáru a autonomním hasícím zařízením. 

Riziko výbuchu uvnitř technologie je velice vysoké a toto je ošetřeno instalovaným 

autonomním systémem k potlačení výbuch – antidet. Toto zařízení se skládá z tlakových 

snímačů a zásobníků hasiva s rychlou reakcí rozmístěných na kritických částech technologie. 

Při vzniku rázové vlny dochází k prudkému nárůstu tlaku, na což snímače tlaku reagují 

a otevřou zásobníky hasiva, které zhasí rázovou vlnu a zabrání výbuchu. Vzhledem 

k závislosti tohoto systému na napájení elektrickou energií a funkčnost ústředny tohoto 

systému, je možné stávající systém dovybavit velice levným protivýbuchovým zařízení – 

protivýbuchovým membránami či ventily, které pokud systém antidet nezareaguje vyvedou 

přetlak mimo technologii (roztržením-membrány, otevřením-ventily) a zabrání zničení 

technologie. 

Tlakový systém kotlů zabezpečuje napájení kotlů vodou, která je v kotli přeměna na 

páru. Toto zařízení může být ohroženo riziky požáru a výbuchu. Závažné dopady pro tuto 

technologii představuje především riziko výbuchu spojené s roztržením zařízení. Příčinami 

mohou být především netěsnosti zařízení a překročení provozních parametrů zařízení. 

Závažná havarijní situace tohoto zařízení opět může omezit výrobu a to až na ¼ celkové 

výrobní kapacity, proto je nutná především dostatečná kontrolní činnost. Plynové zařízení 

zabezpečuje zásobování kotlů plynným palivem – zemním a degazačním plynem. 

Netěsnosti tohoto zařízení opět zvyšují riziko požáru a výbuchu. Kontrolní činnost 

tlakových celků spočívá především ve sledování tlaku soustavou snímačů tlaku, které 

značně snižují pravděpodobnost havarijní situace. 

Vzduchospalinový trakt kotlů je technologický celek zajišťující zásobování 

jednotlivých kotlů vzduchem, který je zapotřebí pro spalování uhlí a odtah spalin z kotlů. 
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Tato technologie může být ohrožena riziky požáru, které mohou být způsobeny netěsnostmi 

zařízení a závadou elektroinstalace. Riziko výbuchu může být způsobeno překročením 

provozních parametrů. Lze ovšem říci, že tyto rizika nejsou příliš pravděpodobné a jejich 

následky nejsou závažné. 

6.4.4 Úsek strojovna 

Tento úsek je z pohledu zabezpečení kontinuity výroby tepelné a elektrické energie 

zajímavý především tím, že při vzniku havárie na tomto zařízení může být významně 

ohrožena výroba. 

V tomto úseku jsou umístěny turbosoustrojí TG3 a TG4, která přímo vyrábí elektrickou 

energii. Turbosoustrojí mohou být ohrožena rizikem požáru vzniklého netěsností olejového 

systému, překročením provozních parametrů (za určitých podmínek může dojít k výbuchu) 

nebo závadou elektroinstalace. Systém kontroly a strojní ochrany zařízení se však jeví jako 

dostatečný a tyto rizika, byť mohou přinést pro závod závažné následky, nejsou příliš 

pravděpodobné. Mnohem závažnější situací je únik nebezpečné látky – oleje vlivem vzniku 

netěsnosti olejového systému. Pokud by k této situaci došlo lze předpokládat, že olej unikne 

přímo do kanalizačního systému a může tak závažně ohrozit životní prostředí (TČA má 

zpracován plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod). Proto se jeví jako 

nezbytně nutné instalovat jímku, která by celý objem oleje dokázala pojmout a zabránit tak 

těmto následkům. 

Dalšími zařízeními v tomto úseku jsou nádoby a nádrže pro rozvod tepla, která mohou 

být při překročení provozních parametrů ohrožena rizikem výbuchu. Provozní parametry 

jsou snímány a kontrolovány, včetně systému automatické ochrany. 

V úseku strojovny jsou rovněž umístěny kompresory zajišťující dodávku vzduchu pro 

potřeby výroby. Havarijní výpadek těchto zařízení lze rovněž označit za kritický pro potřeby 

výroby. Kompresory mohou být ohroženy požárem vzniklým v důsledku netěsnosti 

olejového systému a výbuchem v důsledku překročení provozních parametrů. Kontrola 

a údržba těchto zařízení se z hlediska bezpečnosti jeví jako dostatečná. 

6.4.5 Úsek zařízení ke snížení emisí 

Tento úsek, jak z názvu vyplývá, slouží ke snížení emisí spalin. Havarijní výpadek 

tohoto úseku nepředstavuje přímé ohrožení výrobní kapacity TČA. V důsledku ovšem 
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znamená, že ztráta funkce tohoto zařízení neumožní splnit emisní limity pro výrobu podniku, 

což s sebou přináší finanční sankce. 

Toto zařízení může být ohroženo požárem vzniklým v důsledku nedodržení provozních 

parametrů (zejména filtry). Údržba a kontrola provozu tohoto zařízení je zvládnuta na 

dostatečné úrovni, rizika jsou přijatelné. 

6.4.6 Úsek odstruskování 

Úsek odstruskování zabezpečuje odsun strusky ze spalovacích komor jednotlivých 

kotlů. Následky ani pravděpodobnost vzniku havarijní situace nejsou příliš závažné. Tento 

úsek může být ohrožen požárem v důsledku vadné elektroinstalace. Údržba a kontrola 

provozu tohoto zařízení je zvládnuta na dostatečné úrovni, rizika jsou přijatelné. 

6.4.7 Úsek vodní hospodářství 

Vodní hospodářství TČA zajišťuje nakládání se všemi vodami používanými v TČA. 

Pro potřeby výroby zejména upravuje vodu na čistotu odpovídající požadavkům na kvalitu 

potřebnou k napájení kotlů. 

V souvislosti s tímto úsekem je třeba zmínit riziko úniku nebezpečných látek 

používaných k úpravě surové vody (zejména syntronu B). Kontrolní mechanismy tohoto 

úseku (zejména autorizace osob nakládajících s nebezpečnými látkami) se jeví jako 

dostatečné a rizika jako přijatelné. 

6.4.8 Úsek chladící okruhy 

Chladící okruhy zajišťují chlazení technologických částí nutných pro výrobu, proto by 

jejich výpadek způsobil závažné narušení výroby, které by mohlo vést až k jejímu zastavení. 

Kontrola a údržba těchto zařízení se z hlediska bezpečnosti jeví jako dostatečná, proto je 

havarijní výpadek v důsledku nedostatečné kontroly a údržby nepravděpodobný. 

Riziko ovšem představuje možnost úniku nebezpečné látky – oleje, vlivem netěsností 

olejového hospodářství. Toto riziko by mohlo mít za následek negativní dopad na životní 

prostředí v podobě havarijního zhoršení jakosti vod. 
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6.4.9 Úsek zařízení nevýrobního charakteru 

Jako zařízení nevýrobního charakteru je pro účely vyhodnocení rizik výroby TČA 

chápán sklad technických plynů (acetylén, kyslík, propan butan) a sklad hořlavých kapalin 

(aceton, technický benzín, oleje, maziva, denaturovaný líh, petrolej). 

Havarijní situace tohoto úseku nemá za následek ohrožení výroby v jakémkoliv rozsahu, 

sklady jsou umístěny odlehle od výrobních technologií, ovšem může mít za následek 

ohrožení života, zdraví, životního prostředí a majetku. Požár a výbuch v tomto úseku může 

být způsoben únikem hořlavých plynů či kapalin nebo závadou elektroinstalace. Vzhledem 

k tomu, že požár by se neměl rozšířit mimo uvedené objekty skladů, bylo riziko výbuchu 

ohodnoceno většími následky, vlivem zasažení větší plochy. 

Pravděpodobnost úniku hořlavých plynů či kapalin ovšem není nijak vysoká, neboť je 

v TČA zaveden systém autorizace osob nakládajících s nebezpečnými látkami, která snižuje 

možnost vzniku tohoto scénáře vlivem neodborné manipulace. 
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7 Shrnutí navrhovaných opatření 

Opatření, jejichž cílem je minimalizace závažných rizik výroby TČA, byla autorem navržená na základě zjištěných nedostatků ve stávajících 

bezpečnostních opatření. Pro přehlednost jsou navržená opatření k minimalizaci závažných rizik výroby tepelné a elektrické energie na závodě 

TČA shrnuty v tabulce 9. 

tabulka 9 Navržená opatření k minimalizaci rizik 

úsek zařízení riziko příčina navržené opatření 

zauhlování vnější 

 

1 požár samovznícení uhlí -důsledná kontrolní činnost změn teplot uhelné skládky 

vycházející z popisu procesu zpracovaném v řídících 

aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

zauhlování vnější 

 

2 požár zapálení uhelné skládky 

externím iniciátorem 

-důsledná kontrolní činnost změn teplot uhelné skládky 

vycházející z popisu procesu zpracovaném v řídících 

aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

zauhlování vnitřní 

 

4 požár sedimentace uhelného prachu -periodický úklid 

-důsledná údržba zařízení  

-instalace elektronické požární signalizace 

-instalace stabilního hasícího zařízení 
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úsek zařízení riziko příčina navržené opatření 

zauhlování vnitřní 

 

5 požár závada elektroinstalace -periodická kontrolní a revizní činnost 

-instalace elektronické požární signalizace 

-instalace stabilního hasícího zařízení 

zauhlování vnitřní 

 

6 výbuch rozvíření sedimentovaného 

uhelného prachu 

-periodický úklid 

-důsledná údržba zařízení  

-instalace elektronické požární signalizace 

-instalace stabilního hasícího zařízení 

zauhlování vnitřní 

 

7 ostatní 

nezařazené 

nedostatečná kontrolní 

činnost a údržba 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-kontrola činností obsluhy 

-pravidelná školení 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

kotelna mlýnský 

okruh kotlů 

10 požár sedimentace uhelného prachu -periodický úklid 

-důsledná údržba zařízení  

-instalace elektronické požární signalizace 

-instalace stabilního hasícího zařízení 

kotelna mlýnský 

okruh kotlů 

11 požár netěsnost olejového systému -periodická kontrolní a revizní činnost 

-instalace elektronické požární signalizace 

-důsledná údržba zařízení 
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úsek zařízení riziko příčina navržené opatření 

kotelna mlýnský 

okruh kotlů 

13 výbuch rozvíření sedimentovaného 

uhelného prachu 

-periodický úklid 

-důsledná údržba zařízení  

-instalace elektronické požární signalizace 

-instalace stabilního hasícího zařízení 

kotelna mlýnský 

okruh kotlů 

14 výbuch stálá výbušná atmosféra 

uvnitř 

-dovybavení protivýbuchového systému o 

  protivýbuchové membrány (ventily) 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

 

kotelna tlakový 

systém kotlů 

20 výbuch překročení provozních 

parametrů 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů  

kotelna tlakový 

systém kotlů 

21 výbuch netěsnost zařízení -periodická kontrolní a revizní činnost 

-důsledná kontrola tlaku 

-důsledná údržba zařízení  

 

kotelna tlakový 

systém kotlů 

22 výbuch netěsnost plynového zařízení -periodická kontrolní a revizní činnost 

-důsledná kontrola tlaku 

-důsledná údržba zařízení  
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úsek zařízení riziko příčina navržené opatření 

strojovna turbína 

 

28 požár netěsnost olejového systému -periodická kontrolní a revizní činnost 

-instalace elektronické požární signalizace 

-důsledná údržba zařízení 

strojovna turbína 

 

29 požár překročení provozních 

parametrů 

-instalace elektronické požární signalizace 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

strojovna turbína 

 

30 požár závada elektroinstalace -instalace elektronické požární signalizace 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

 

strojovna turbína 

 

31 výbuch překročení provozních 

parametrů 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

 

strojovna turbína 

 

32 únik 

nebezpečných 

látek 

netěsnost olejového systému -vytvoření havarijní jímky 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

-důsledná údržba zařízení  

-signalizace úniku oleje 
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úsek zařízení riziko příčina navržené opatření 

strojovna turbína 

 

33 ostatní 

nezařazené 

nedostatečná kontrolní 

činnost a údržba 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-kontrola činností obsluhy 

-pravidelná školení 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

strojovna kompresory 

 

35 požár netěsnost olejového systému -periodická kontrolní a revizní činnost 

-instalace elektronické požární signalizace 

-důsledná údržba zařízení 

strojovna kompresory 

 

36 výbuch překročení provozních 

parametrů 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-periodická kontrolní a revizní činnost 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 

chladící 

okruhy 

 43 únik 

nebezpečných 

látek 

netěsnost olejového systému -periodická kontrolní a revizní činnost 

-důsledná údržba zařízení  

-signalizace úniku oleje 

chladící 

okruhy 

 44 ostatní 

nezařazené 

nedostatečná kontrolní 

činnost a údržba 

-zodpovědný přístup ze strany obsluhy zařízení 

-kontrola činností obsluhy 

-pravidelná školení 

-popis procesu zpracovaný v řídících aktech 

-důsledná revizní činnost řídících aktů 
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8 Výběr kritických míst z pohledu největších finančních ztrát 

Účelem této kapitoly je určit vliv výpadků výroby jednotlivých úseků závodu TČA na 

celkovou indisponibilitu provozu a odhadnout tak možné finanční ztráty. Jak již bylo 

zmíněno v předchozí části práce (viz kapitola 3 Popis výroby) teplárna TČA se skládá se ze 

čtyř bloků pro výrobu tepla s tepelným výkonem 4 × 57 MWt. Ve strojovně TČA je na 

společné parní sběrně instalováno turbosoustrojí TG3 a TG4 o výkonu 2 × 12 MWe. Pokud 

je tedy výkon teplárny využíván na 100 %, pak celkový tepelný výkon činí 228 MWt a 

elektrický výkon 24 MWe. [2] 

V tabulce 10 je přehledným způsobem zachycen vliv indisponibilit jednotlivých úseků 

TČA na celkový výrobní potenciál. 

tabulka 10 Vliv indisponibilit jednotlivých úseků na výrobní potenciál TČA 

Možná indisponibilita výroby v důsledku mimořádné 
události 

0-25 25-50 50-75 75-100 Úsek Zařízení 

[%] [%] [%] [%] 

vnější         
zauhlování 

vnitřní         

mlýnský okruh 
kotlů 

        

tlakový systém 
kotlů 

        kotelna 

vzduchospalinový 
trakt kotlů 

        

turbína         

nádoby a nádrže         strojovna 

kompresory         

zařízení ke 
snížení emisí 

-         

odstruskování -         

vodní 
hospodářství 

-         

chladící 
okruhy -         

sklad technických 
plynů         zařízení 

nevýrobního 
charakteru sklad hořlavých 

kapalin 
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Výpadek úseku vnějšího zauhlování v důsledku mimořádné události může mít na 

výrobu TČA zásadní vliv. Možná indisponibilita výroby byla určena do výše 50 % výrobní 

kapacity závodu z důvodu snížení kapacity dodávaného paliva – černého uhlí. Celkový 

výpadek tohoto úseku je velice nepravděpodobný v důsledku možností záložních způsobů 

dodávky uhlí (omezeno kapacitou skládky, náhradním provozem, havarijním násypem). 

Výpadek úseku vnitřního zauhlování, tedy přepravy surového uhlí ze skládky do 

kotelny, může mít na výrobu TČA katastrofální důsledky. Existuje pouze jediná cesta 

přepravy. V případě havarijní situace tak může být výroba zcela ochromena. Proto by bylo 

vhodné, zabývat se možnostmi alternativní (záložní) cesty přepravy. 

Úsek kotelny je tvořen 4 kotli (zařízení mlýnských okruhů, tlakový systém kotle, 

vzduchospalinový trakt kotle). Pokud zanedbáme nepravděpodobný scénář havarijní situace 

více než jednoho kotle ve stejném čase, pak může mít vliv indisponibilita tohoto úseku na ¼ 

tepelného výkonu TČA. 

Úsek strojovny je zajímavý z pohledu výroby elektrické energie, ovšem jeho 

provozuschopnost ovlivňuje i výrobu tepelné energie. Pokud turbosoustrojí není v provozu 

není možné ani přes něj hnát páru nutnou k výrobě tepla. Pokud to zobecníme a 

zjednodušíme, tak výpadek jednoho ze 2 turbosoustrojí způsobí narušení ½ výroby tepelné i 

elektrické energie. Zařízení nádob a nádrží ovlivňuje funkci základních ohříváků nutných 

pro provoz turbosoustrojí, tedy opět platí, že výpadek tohoto zařízení může ovlivnit výrobu 

až do 50 % výrobní kapacity. Kompresory mimo jiné zabezpečují odsun popílku 

z hadicových filtrů a jejich další transport do popílkových sil. Ztráta jejich funkce by 

zapříčinila ucpání filtrů. 

Výpadek úseku zařízení ke snížení emisí, nemá vliv na výrobní kapacitu závodu, stejně 

tak úsek odstruskování, ačkoliv dlouhodobý výpadek těchto úseků by určité problémy 

s provozem přinesl. 

Výpadek úseku vodního hospodářství by měl na výrobní kapacitu rovněž katastrofální 

dopad. Bez přísunu vody do tlakového systému kotle není možné vyrábět páru, tedy ani 

produkovat tepelnou a elektrickou energii. Záloha napájecích nádrží je koncipována pouze 

pro výpadek v řádu hodin. 

Úsek chladících okruhů zajišťuje chlazení z pohledu výroby důležitých části 

mlýnských okruhu kotlů a turbosoustrojí TG3, TG4. Nefunkčnost tohoto úseku se neslučuje 

s možností provozovat obě turbosoustrojí, což znamená jejich odstávku. Tedy ovlivnění 

výroby na 100 % její maximální výrobní kapacity.  
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Úsek zařízení nevýrobního charakteru, jak již z názvu plyne, nemá vliv na výrobní 

kapacitu závodu. 

Pro orientační posouzení možných finančních ztrát vzniklých indisponibilitou 

jednotlivých úseků závodu TČA bylo vycházeno z maximální výrobní kapacity, která je 228 

MW tn tepelného výkonu a 24 MWe elektrického výkonu, přičemž ztráta marže z 1 GJ (1 GJ 

= 3,6 MWh) tepelné energie činí 90 Kč a 1 MWh elektrické energie 1000 Kč. Odhad 

finančních ztrát je patrný z tabulky 11. 

 

tabulka 11Odhad finančních ztrát způsobených indisponibilitami jednotlivých úseků TČA 

Úsek (zařízení) Možná 

indisp. 

[%] 

Ztráta marže 

tep. energie 

[MWh t] 

Ztráta marže 

tep. energie 

[GJ] 

Ztráta marže 

tep. energie 

[Kč/hod] 

Ztráta marže 

el. energie 

[MWhe] 

Ztráta marže 

el. energie 

[Kč/hod] 

Ztráta marže 

celkem  

[Kč/hod] 

Zauhlování vnější 

 

50 114 32 2850 12 12000 14850 

Zauhlování vnitřní 

 

100 228 63 5700 24 24000 29700 

Kotelna 

 

25 57 16 1425 6 6000 7425 

Turbíny 

 

50 114 32 2850 12 12000 14850 

Nádoby a nádrže 

 

50 114 32 2850 12 12000 14850 

Kompresory 

 

100 228 63 5700 24 24000 29700 

Vodní hospodářství 

 

100 228 63 5700 24 24000 29700 

Chladící okruhy 

 

100 228 63 5700 24 24000 29700 

  

Z tabulky je patrné, že kritické úseky (zařízení) z pohledu zachování kontinuity činností 

jsou zejména zauhlování - vnitřní, strojovna – kompresory, vodní hospodářství a chladicí 

okruhy. Finanční ztráta způsobená 100 % indisponibilitou výroby činí 29 700 Kč za každou 

indisponibilní hodinu, což je 712 800 Kč za den.  

K těmto ztrátám je zapotřebí připočíst náklady, které jsou nutné pro znovuobnovení 

provozu. Pro každý nájezd turbosoustrojí je potřebná tepelná energie 40 GJ, což činí 

finanční ztrátu 3600 Kč. Pro každý nájezd 1 kotle je potřebná tepelná energie 290 GJ a 

3MWhe elektrické energie, což činí finanční ztrátu 29 100 Kč. 
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9 Závěr 

Odhadem finančních ztrát způsobených indisponibilitou výroby jednotlivých úseků 

(zařízení) bylo zjištěno, že kritické úseky výroby závodu TČA jsou vnitřní zauhlování, 

strojovna – kompresory, vodní hospodářství a chladicí okruhy. Úplný výpadek těchto úseků 

znemožňuje výrobu, což s sebou přináší finanční ztrátu 712 800 Kč za každý den. Z analýzy 

rizik metodou FMEA byla pro tyto úseky identifikována rizika: 

• vnitřní zauhlování – riziko požáru v důsledku sedimentace uhelného prachu, 

riziko požáru v důsledku vadné elektroinstalace, riziko výbuchu rozvířeného 

sedimentovaného prachu a riziko výpadku výroby spojené s nedostatečnou 

kontrolní činností a údržbou, 

• strojovna – kompresory – riziko požáru v důsledku netěsností olejového 

systému, riziko výbuchu překročením provozních parametrů, 

• vodní hospodářství – riziko úniku nebezpečné látky (syntronu B), riziko 

výpadku výroby spojené s nedostatečnou kontrolní činností a údržbou. 

• chladící okruhy – riziko úniku nebezpečné látky (olejový systém), riziko 

výpadku výroby spojené s nedostatečnou kontrolní činností a údržbou. 

Vyhodnocením těchto rizik bylo zjištěno, že rizika ohrožující vnitřní zauhlování (riziko 

požáru v důsledku sedimentace uhelného prachu, riziko výbuchu rozvířeného 

sedimentovaného prachu) jsou klasifikovány jako nepřijatelné. Rizika ohrožující úseky 

strojovny – kompresory a chladících okruhů byly klasifikovány jako rizika určená k redukci 

míry rizika. Rizika vodního hospodářství byla označena za přijatelná. 

Opatření navržená k redukci míry rizik jsou uvedena v kapitole 7 Shrnutí navržených 

opatření. Opatření navržená k redukci míry rizika nepřijatelných rizik úseku vnitřního 

zauhlování jsou: 

• periodický úklid, 

• důsledná údržba zařízení,  

• instalace elektronické požární signalizace, 

• instalace stabilního hasícího zařízení. 

Riziko výbuchu v důsledku existence stálé výbušné atmosféry úseku kotelny, zařízení 

mlýnských okruhů kotlů bylo rovněž klasifikováno jako nepřijatelné. Mlýnské okruhy kotlů 

jsou vybaveny automatickým samozhášecím zařízením Antidet suppresor, které případný 
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výbuch potlačí. Vzhledem k frekvenci výskytu výbuchů uvnitř mlýnského okruhu kotlů je 

navrženo dovybavit tento protivýbuchový systému o protivýbuchové membrány (ventily), 

které v případě výbuchu zabrání zničení okruhů vyvedením přetlaku z technologie a nejsou 

závislé (tak jako Antidet) na elektrické energii. 

Cílem této práce byla optimalizace preventivních opatření k zabezpečení kontinuity 

výroby v krizových situacích. Tedy posoudit kritičnosti jednotlivých úseků výroby, určit 

rizika ohrožující výrobu, klasifikovat je a rozhodnout jaké činnosti a opatření je vhodné 

realizovat. Tento proces by se dal charakterizovat jako komplexní analýza rizik objektu 

kritické infrastruktury.  Teplárna Československé armády je objektem kritické infrastruktury 

a zabezpečení kontinuity výroby tedy není pouze zájmem provozovatele k udržení zisku, ale 

i veřejným zájmem k zabezpečení energie pro město Karviná. 
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Jmenovitě vybrané nebezpečné látky dle zákona 59/2006 Sb. [3] 
Množství v tunách Č. Nebezpečné látky 

Sloupec  

1 

Sloupec 

2 

1 Dusičnan amonný (viz poznámka 1) 5000 10000 

2 Dusičnan amonný (viz poznámka 2) 1250 5000 

3 Dusičnan amonný (viz poznámka 3) 350 2500 

4 Dusičnan amonný (viz poznámka 4) 10 50 

5 Dusičnan amonný (viz poznámka 5) 5000 10000 

6 Dusičnan amonný (viz poznámka 6) 1250 5000 

7 Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli 1 2 

8 Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli  0,1 

9 Brom 20 100 

10 Chlór 10 25 

11 Sloučeniny niklu ve formě inhalovatelného prášku (oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, 

disulfid triniklu, oxid niklitý) 

 1 

12 Ethylenimin 10 20 

13 Fluor 10 20 

14 Formaldehyd (koncentrace ≥ 90%) 5 50 

15 Vodík 5 50 

16 Chlorovodík (zkapalněný) 25 250 

17 Alkyly olova 5 50 

18 Zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně LPG) a zemní plyn 50 200 

19 Acetylen 5 50 

20 Ethylenoxid 5 50 

21 Propylenoxid 5 50 

22 Methanol 500 5000 

23 4,4-Methylenbis(2-chloranilin) nebo soli ve formě prášku  0,01 

24 Methyl-isokyanát  0,15 

25 Kyslík 200 2000 

26 Toluen-diisokyanát 10 100 

27 Karbonyl dichlorid (fosgen) 0,3 0,75 

28 Arsenovodík (arsin) 0,2 1 

29 Fosforovodík (fosfin) 0,2 1 

30 Chlorid sirnatý  1 

31 Oxid sírový 15 75 



 

 

Množství v tunách Č. Nebezpečné látky 

Sloupec  

1 

Sloupec 

2 

32 Ropné produkty: 

(a) automobilové a jiné benzíny 

(b) petroleje (včetně paliva pro tryskové motory) 

(c) plynové oleje (zahrnující motorové nafty, topné oleje pro domácnosti a jiné směsi plynových olejů) 

2500 25000 

33 Polychlorované dibenzofurany a polychlorované dibenzodioxiny (včetně 

TCDD), počítané jako TCDD ekvivalent 

 0,001 

34 Tyto KARCINOGENY v koncentracích větších než 5 % hmotnostních: 

4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl) ether, 

chlormethyl methyl ether, 1,2-dibromethan, diethyl sulfát, dimethyl sulfát, dimethylkarbamoyl chlorid, 

1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethyl hydrazin, dimethyl nitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, 

hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4-nitrodifenyl a 1,3 propansulton 

0,5 2 

 

 

 

• Poznámka 1 - Dusičnan amonný (5 000/10 000) - hnojiva schopná samovolného 

rozkladu. 

• Poznámka 2 - Dusičnan amonný (1 250/5 000) - jakost pro hnojiva. 

• Poznámka 3 - Dusičnan amonný (350/2 500) - průmyslová jakost. 

• Poznámka 4 - Dusičnan amonný (10/50) - materiál nevyhovující požadované 

specifikaci a hnojiva, která nesplňují požadavky detonační zkoušky. 

• Poznámka 5 - Dusičnan draselný (5 000/10 000) - směsná hnojiva na bázi 

dusičnanu draselného s dusičnanem draselným ve formě granulí nebo 

mikrogranulí. 

• Poznámka 6 - Dusičnan draselný (1 250/5 000) - směsná hnojiva na bázi 

dusičnanu draselného s dusičnanem draselným v krystalické formě. 
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Ostatní nebezpečné látky, klasifikovány do podle nebezpečných 

vlastností dle zákona 59/2006 Sb. [3] 

 
Množství v tunách 

 

Nebezpečné látky, které jsou klasifikovány jako 

Sloupec 

1 

Sloupec 

2 

1. Vysoce toxické 5 20 

2. Toxické 50 200 

3. Oxidující 50 200 

4. Výbušné 

když látka, přípravek nebo předmět patří do podtřídy 1.4 Dohody ADR 

50 200 

5. Výbušné 

když látka, přípravek nebo předmět patří do kteréhokoliv z podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 nebo 1.6 Dohody ADR 

nebo jsou označeny standardními větami označujícími specifickou rizikovost R2 nebo R3 

10 50 

6. Hořlavé (viz poznámka 1(a)) 5000 50000 

7a. Vysoce hořlavé (viz poznámka 1(b) bod 1)) 50 200 

7b. Vysoce hořlavé kapaliny (viz poznámka 1(b) bod 2) 5000 50000 

8. Extrémně hořlavé (viz poznámka 1(c)) 10 50 

 

 

100 

 

 

200 

9. Nebezpečné pro životní prostředí, označené standardními větami 

označujícími specifickou rizikovost: 

i) R50: vysoce toxické pro vodní organismy (zahrnující R50/53) 

ii)R51/53: toxické pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodném prostředí  

200 

 

500 

 

 

100 

 

 

500 

10. Další nebezpečné vlastnosti které nejsou uvedeny výše ve spojení se 

standardními větami označujícími specifickou rizikovost: 

i)R14: reaguje prudce s vodou (včetně R14/15) 

ii)R29: při styku s vodou se uvolňuje toxický plyn 50 200 

 

 

 

 

 



 

 

Poznámka 1 

Pro účely zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií „hořlavá“, „vysoce 

hořlavá“ a „extrémně hořlavá“ znamená: 

a) hořlavé kapaliny: látky a přípravky, které mají bod vzplanutí vyšší než nebo 

rovno 21 °C a méně než nebo rovno 55 °C (označení specifické rizikovosti 

standardní větou R10), podporující hoření; 

b) vysoce hořlavé kapaliny  

1) - látky a přípravky, které se mohou zahřát a nakonec vzplanout v 

kontaktu se vzduchem za okolní teploty bez jakéhokoli přívodu energie 

(označení specifické rizikovosti standardní větou R17), 

2) - látky a přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 55 °C a které 

zůstávají pod tlakem kapalné, u kterých zejména podmínky zpracování 

jako vysoký tlak nebo vysoká teplota mohou vytvořit nebezpečí závažné 

havárie, 

3) látky a přípravky s bodem vzplanutí nižším než 21 °C, které nejsou 

extrémně hořlavé (označení specifické rizikovosti standardní větou R11, 

druhá odrážka písm. b) bod 1). 

c) extrémně hořlavé plyny a kapaliny: 

1) kapalné látky a přípravky, které mají bod vzplanutí nižší než 0 °C a bod 

varu (nebo v případě rozmezí varu počáteční bod varu), který je za 

normálního tlaku nižší nebo rovný 35 °C (označení specifické 

rizikovosti standardní větou R12), 

2) plyny, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem za okolní teploty a tlaku 

(označení specifické rizikovosti standardní větou R 12), vyskytující se v 

plynném nebo nadkritickém stavu,  

3) hořlavé a vysoce hořlavé kapalné látky a přípravky udržované o teplotě 

nad jejich bodem varu. 

 


