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Anotace 

 RYBKA TOMÁŠ:  Analýza rizik úniku amoniaku z firmy Nowaco Opava s.r.o. a 

posouzení zabezpečení chráněného prostoru.  Bakalářská práce. Ostrava: VŠB - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010, s. 38. Vedoucí práce Doc. Dr. 

Ing. Aleš Bernatík 

 

Klíčová slova: Čpavek, únik čpavku, analýza metod, ohroţení obyvatelstva 

 

 Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit pomocí selektivní metody, metody What-if a 

modelovacího programu ALOHA moţnost úniku čpavku z podniku a stanovit moţné krizové 

scénáře při havárii. Dále se také hodnotilo stávající zabezpečení firmy a pokusili jsme 

navrhnout další moţnosti zabezpečení. Dalším cílem bakalářské práce bylo stanovení 

nebezpečných zón pro obyvatelstvo pří úniku čpavku v blízkosti firmy Nowaco Opava s.r.o. 

 

ENG 

Resumé, RYBKA TOMÁŠ: Risk Analysis of Leak of Ammonia out of Nowaco Opava s.r.o. 

and Assessment of the Security of the Protected area. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, s. 38. Thesis 

supervisor: Doc. Dr. Ing. Aleš Bernatík 

 

Keywords: Ammonia, ammonia leak, analysis methods, threats to the population 

 

 The goal of this thesis was to evaluate the possibility of leak of ammonia from the 

factory utilizing selective methods, what-if method and program ALOHA and to identify 

possible crisis scenarios. Furthermore, I also reviewed the current security plan of the 

company and tried to suggest additional security modifications. The aim of this thesis was 

also to determinatate hazardous zones for the population in case of the leak of ammonia 

nearby the company Nowaco Opava s.r.o. 
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Úvod 

 

 V dnešní době, kdy se v průmyslových podnicích,  především v potravinářství a jiných 

odvětvích průmyslu pouţívá k chlazení, jako chladící medium čpavek je důleţité vnímat tuto 

látku jako moţný zdroj nebezpečí pro obyvatelstvo.  

 

 V souladu s legislativou Evropské unie a zákonů České Republiky jsou přesně 

vymezeny podmínky pro jeho pouţívání a dodrţování bezpečnostních norem. 

 

 V případě úniku, můţe mít tato toxická látka (čpavek) zraňující aţ smrtelné účinky na 

obyvatele ţijících v dosahu toxicity. V plynném skupenství můţe způsobit poranění očí a 

poleptání sliznic a v kapalné podobě způsobuje omrzliny při styku s pokoţkou. Pro všechny 

firmy, které čpavek při své výrobě pouţívají, musí mít vypracovaný kvalitní havarijní plán.  

 

 Při havárii by mohlo dojít k mimořádným událostem. Většina podniků umisťuje svou 

výrobu mimo centrum města a jeho hustě obydlené části. Podniky se snaţí stále zvyšovat své 

zabezpečení proti případným haváriím, nebo se pokouší nebezpečnou látku nahradit méně 

nebezpečnou.  

 

  Cílem bakalářské práce je vyhodnotit moţné rizika při úniku čpavku z firmy Nowaco 

Opava s.r.o., která sídlí v blízkosti centra města Opavy. Pro zjištění moţných krizových 

scénářů bude v této práci pouţita selektivní metoda, metoda What-if a modelování 

v modelovacím programu ALOHA. Na základě zjištěných skutečností, které vyplynou 

z prováděných analýz, se pokusíme definovat moţné návrhy a doporučení do budoucna. 

 

  

 

 

 

 

 



  2 

 

1 Základní pojmy 

 Havárie (accident) je neţádoucí událost (mimořádná událost), která způsobuje 

škody nebo zranění.  

 

 Událost (event) je neţádoucí případ (incident) který by mohl způsobit škody 

nebo zranění. 

 

 Téměř havárie (near accident) je často pouţívání k popisu pozdějších událostí. 

 

 Závaţná havárie (major accident), která je definována jako “výskyt závaţného 

úniku toxických látek, poţáru nebo výbuchu”, které jsou v přírodě průmyslové 

činnosti výsledkem nekontrolovaného vývoje vedoucího k váţnému poškození 

zdraví zaměstnanců (bezprostředně nebo později), či ohroţení ţivotního  

prostředí a zahrnuje jednu nebo více nebezpečných látek. 

 

 Nebezpečí (hazard) je často pouţíván k označení moţného zdroje nebo příčiny 

havárie. Rovněţ je definováno, ţe nebezpečí je předmět nebo situace, které 

vytvářejí hrozbu ztrát. Je to chemické nebo fyzikální podmínka, která má 

potenciál způsobit poškození zdraví lidí, ztráty na majetku nebo znečištění 

ţivotního prostředí (toxicita, hořlavost, výbušnost, teplota, tlak apod.).  

 

 Riziko (risk) je pouţíváno v různých souvislostech a významech. Obecně můţe 

být definováno jako moţnost neţádoucích dopadů, ale často je povaţováno za 

funkci pravděpodobnosti vzniku havárie a jejich dopadů. Při běţném pouţívání 

se jeho smysl posouvá mezi uvedené významy. 

 

 Scénář je variantní popis rozvoje závaţné havárie, popis rozvoj příčinných a 

následných na sebe navazujících a vedle sebe i posloupně probíhajících 

událostí. 

           [1] 
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2 Profil společnosti 

 NOWACO v České republice zaujímá vedoucí roli v distribuci mraţených, chlazených 

a čerstvých potravin.  

  

2.1 Historie firmy 

  Firma Nowaco byla zaloţena roku 1972. V roce 1975 byla otevřena první zahraniční 

pobočka této firmy v San Franciscu, která se zabývala exportem zemědělských produktů 

z USA do Hong Kongu, Singapuru, Malajsie a na Střední východ. Od roku 1976 byla také 

zaloţena exportní společnost Nowameat (obr.2-1), která se specializovala na norský a švédský 

trh. Další rozvoj se zaznamenal v roce 1977, kdy se společnost rozrostla o další zaměstnance a 

nové sídlo. Od roku 1980 se Nowaco přestěhovalo do působiště Kong Chr. Allé v Alborgu.  

 

 

Obr. 2-1 Logo Nowameat 

 

V roce 1988 se také dostala do Evropy a do Hamburgu. Tato pobočka se zaměřovala 

především na východoevropské a balkánské trhy,ale i německý trh. V roce 1990 se také 

pobočka Nowaco dostala do České republiky a to do Prahy. Pobočku vedl Bohumil Volf a 

nazývala se Nowaco Czech Republic s.r.o 

Nowaco se dále rozšiřovalo a v roce 1992 byla zaloţená společnost Nowaco Czechoslovakia 

s.r.o.. Dále následovalo budování dalších poboček na Slovensku, Bulharsku, Maďarsku, Litvě 

a Petrohradu. Tímto se Nowaco dostalo na přední příčky v oblasti exportu, importu, výroby a 

distribuce potravin a zemědělských plodin. 

 

2.2 Současnost firmy 

 V České republice zaujímá firma Nowaco vedoucí roli v distribuci chlazených a 

čerstvých potravin. Továrna v Opavě vyprodukuje denně tuny výrobků od bramborových 

kroket přes mraţenou zeleninu, hotových mraţených jídel aţ po oblíbené zmrzliny vlastní 

značky Prima (obr. 2-2). Podrobný chronologický vývoj společnosti v ČR nalezneme  

tabulce (tab. 2-1). 
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Obr. 2-2 Značka zmrzlin 

 

V závodu Nowameat v Kralupech nad Vltavou se denně vyprodukuje kolem 7 tun čerstvého 

masa. Zde se také nachází balírna čerstvých a mraţených ryb (obr. 2-3) 

 

 

Obr. 2-3 Pobočka Kralupy nad Vltavou 

 

V celé republice je Nowaco schopné skladovat více jak 25 000 palet se zboţím, coţ 

představuje plně naloţených 780 nákladních automobilů. V současné době pracuje pro 

společnost Nowaco v České republice okolo 1 500 zaměstnanců. 

 

2.2.1 Chronologický postup firmy Nowaco 

Tab. 2-1  Historie firmy 

 

Rok Událost 

 

1990 otevření obchodního zastoupení 

společnosti NOWACO Denmark v Československu 

1992 zaloţení spol. NOWACO Czechoslovakia s.r.o. 

1993 odkoupení pozemků a rozestavěných budov v Kralupech 

nad Vltavou, které se staly základem současného moderního areálu 

1994 dostavba administrativní budovy v Kralupech nad Vltavou 
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1995 kolaudace nové mrazírny s kapacitou více neţ 500 paletových míst 

v Kralupech nad Vltavou 

1996 přístavba další mrazírenské komory 

otevření první prodejny Cash & Carry v Praze 

zaloţení společnosti NOWACO Slovakia 

1997 odkoupení majoritního podílu společnosti Mrazírny Oceán a.s. 

předána do uţívání nová komunikační chodba s novými 

rampami a velkokapacitní mrazírenská komora pro strategické 

skladování 

otevření druhé prodejny Cash & Carry v Plzni 

1998 odkoupení dalších pozemků od města 

zahájení veřejného obchodování s akciemi firmy na kodaňské burze 

1999 přístavba nové administrativní budovy 

otevření další prodejny Cash & Carry v Brně 

2000 zahájení provozu velkokapacitní chladírny 

2001 před letní sezónou uvedena do provozu nová 

komora na zmrzliny s kapacitou 1200 palet 

otevření prodejny Cash & Carry v Pardubicích 

2002 odkoupení dalších pozemků od soukromých 

vlastníků a příprava pro nové výrobní kapacity 

zahájení výroby mraţených zelenin v areálu opavského depa 

otevření prodejny Cash & Carry v Liberci 

2003 zahájení provozu v moderní bourárně masa NOWAMEAT 

2004 zprovoznění zpracovny a balírny čerstvých a mraţených 

ryb a nové mrazírny slouţící jako zázemí balírně 

2006 otevření 3. distribučního depa ve Velkém Meziříčí 

(NOWACO Garant s.r.o.) se strategickou polohou mezi Kralupy a 

Opavou 

            [5] 
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2.3 Historie pobočky Nowaco Opava s.r.o. 

 Mrazírny jako takové se na této adrese vyskytují jiţ od roku 1953 pod názvem 

Mrazírny s.p.. Do dnešní podoby proběhlo mnoho změn a inovací. V tabulce (tab. 2-2) se 

nachází základní informace o pobočce Nowaco Opava s.r.o.. 

 

Rok 1991 - Slezské mrazírny a.s. 

 

Rok 1995 - Mrazírny - Oceán a.s. 

 

Rok 2000 - Nowaco Opava s.r.o. 

 

Tab. 2-2  Základní informace 

Název společnosti Nowaco Opava s.r.o. 

Sídlo společnosti Těšínská 1006/1 

746 01 Opava 

Ředitel pobočky Jan Vilimec 

Bezpečnostní technik Ing. Daniel Řeha 

Počet zaměstnanců 350 

 

 

 

 
 

Obr. 2-4 Sídlo firmy Nowaco Opava s.r.o. 
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2.4 Popis areálu a jeho okolí 

 Nowaco Opava s.r.o. se nachází v  hustě zastavěné oblasti. Okolo podniku se vyskytují 

řadové domy, Slezské gymnásium, Mendlovo gimnásium, zimní stadion a pár menších firem 

ve vedlejším areálu znázorněno v (obr. 2-5). Firma je situována u hlavního tahu silnice 1. 

třídy č.11 směrem od Ostravy do středu města na kterém je stálý provoz jak automobilu, tak 

chodců. Na obrázku (obr. 2-6) můţeme viděk, kde se vyskytuje nejvíce čpavku v podniku. 

 

      

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1 – Nowaco Opava s.r.o.               4 – Zimní stadion                       [6] 

                                 2 – Slezské gymnásium      5 – Zastavěná část 

           3 – Mendelovo gymnásium 

Obr. 2-5 Mapa firmy s okolím 
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        1-Strojovna s NH3 

                                                             (mnoţství NH3 v celém objektu 

        firmy je 20 tun)  

                                       

                                             

 

                                                                2 - Nádrţ s kapalným dusíkem 

                                                                      (mnoţství N2 v objektu je 

 max. 20 tun)                

 

 

                  

                                                                      

                                                                      

 

Obr. 2-6 Mapa areálu firmy   

             [3] 
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3 Čpavek  

Čpavek je přírodní organická látka, pro průmyslové účely vyráběná synteticky. Jako 

chladivo má tyto charakteristické vlastnosti:  

 mimořádně velkou hmotnostní a dobrou objemovou chladivost  

 vysoké součinitele přestupu tepla při změně skupenství 

 netečnost vůči většině kovů, plastů a těsniv 

 neomezenou rozpustnost s vodou 

 téměř úplnou nerozpustnost s minerálními oleji 

Je vyráběn za nízkou cenu ve velkých mnoţstvích a odpovídající jakosti především 

pro výrobu chemikálií. Jeho zásadní nevýhodou je hořlavost, výbušnost, velmi prudká 

jedovatost a ţíravost při styku s pokoţkou a zejména s očima a sliznicemi. 

Pro uvedené vlastnosti je čpavek vhodným chladivem pro pístové a šroubové 

kompresory pro podnulové teploty do cca -40 aţ -50 ˚C. Pro turbokompresory se hodí od 

výkonu cca 1,5 MW (při t0 = -20 ˚C) výše, ale je méně vhodný z důvodu velkého počtu 

kompresních stupňů. V kombinaci s vodou tvoří výhodnou dvojici pro sorpční zařízení pro 

podnulové teploty. [2] 

3.1 Historie čpavku 

V historii chladící techniky má pouţití čpavku tři etapy: 

1. Od prvního uţití v r. 1876 doznal prudký rozmach v oblasti průmyslového chlazení, 

kde získal svými vlastnostmi téměř monopolní postavení. Předčívá ostatní disponibilní 

chladiva (CO2, SO2, CH3Cl). 

2. Od 30. let 20. století po zavedení R 12 a později i dalších HGU, které svou zdravotní 

nezávadností umoţnily hospodárnější přímé chlazení – především v té době rozvíjené 

klimatizaci – došlo k výraznému poklesu v pouţívání čpavku. 

3. Koncem 80. a začátkem 90. let dochází opatřeními celosvětového charakteru 

k opouštění chladiv poškozujících ozonovou vrstvu atmosféry. To vede mimo jiné 

k renesanci čpavku, jehoţ hodnoty ODP a GWP jsou nulové, a tedy je z tohoto 

pohledu alternativním chladivem ideálním. Pro omezení dopadů jeho škodlivých 

vlastností je při koncepčním řešení zařízení nutno: 

a) zmenšit náplň zařízení, zejména pouţitím maziv v chladivu rozpustných 

umoţnit pouţití suchých výparníků trubkových a především deskových; 

b) sníţit moţnost a následky úniku (zapouzdřené kompresory, nepřímé chlazení        
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s teplonosnými látkami vyuţívajícími citelného i latentního tepla, absorbery 

unikající náplně, signalizace úniku). [2] 

3.2 Vlastnosti čpavku 

 Čpavek – základní charakteristiky nebezpečné chemické látky:  

a) silně dráţdí sliznice očí a dýchací cesty, můţe poškodit plícní tkáně, 

způsobit rozedmu plic 

b) při vysokých koncentracích způsobuje poruchy v centrální nervové 

soustavě 

c) moţnost vzniku toxického mraku, kontaminace terénu a vod 

[2] 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 - skupenství při 20˚C   plyn 

 - barva     bezbarvý 

 - zápach    silně čpavý, dráţdivý 

 - bod varu [˚C]   - 33,4 

 - dolní mez  

   výbušnosti [%obj]   15 

- horní mez 

  výbušnosti [%obj]   28 

- tenze par  

  při 20˚C [kPa]   800 

- rozpustnost    alkoholy, diethyléter, chloroform 

- rozpustnost  

   ve vodě [g.l
-1

]   517 

- teplota vznícení [˚C]  650 

- kritická teplota [˚C]   132,4 

- kritický tlak [kPa]   11270   [4] 

       

Toxický (T)          Nebezpečný pro           Výbušný (E)  Ţíravý (C) 

                                           ţivotní prostředí (N) 

Obr. 3-1 Piktogramy pro čpavek 
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Tab. 3-1  R a S věty čpavku

 

 

3.3 Chlazení čpavkem 

 V současné době je nejrozšířenějším chladivem v potravinářství, pivovarech, zimních 

stadionech a dalších oblastech. Dnešní podniky dbají na zvýšenou bezpečnost provozu 

zařízení se čpavkem. Jsou prováděny bezpečnostní kontroly (pravidelné revize chladících 

zařízení a pojistných ventilu a tak dále), pravidelné školení zaměstnanců, rozdělování 

zásobníku na menší objemy, či zkoušení nových metod pro chlazení. Některé podniky, které 

vyuţívají jako chladivo čpavek, většinou nejsou umístěny poblíţ centra města, nebo v hustě 

obydlené části. Jsou stále zdokonalovány bezpečnostní metody a způsoby provozování těchto 

zařízení. Nelze však opomenout také osoby pracující přímo v areálu podniku. Nikdy však 

není zaručena stoprocentní bezpečnost. Podnik musí proto vyhodnocovat vnitřní havarijní 

plán, seznamy dalších nebezpečných látek, postup prací při havárii.  

3.4 Chlazení v Nowaco Opava s.r.o. 

 Firma Nowaco Opava s.r.o. pouţívá pro své chlazení v areálu především čpavek, ale 

najdeme zde i zásobník s tekutým dusíkem a nepřímé chlazení solankou. Většina zařízení je 

ovšem na amoniak. Instalované čpavkové chladící zařízení zajišťuje chlazení technologických 
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strojů pro výrobu ICE krémů, výroby hotových jídel a skladování v mrazírenských komorách. 

Vlastní chladící zařízení tak pracuje s přímým i nepřímým systémem chlazení a s nucenou 

cirkulací chladiva, nebo nástřikem podchlazené vysokotlaké kapaliny.  

Chladící zařízení pracuje v poloautomatickém provozu s trvalým odborným dozorem 

obsluhy strojovny. Chladící kompresory jsou šroubové opatřeny automatikou, která umoţňuje 

automatický provoz s regulací výkonu podle nastavené vypařovací teploty. Spouštění 

čerpadel není vybaveno automatikou, tudíţ se musí ovládat ručně. Odpařovací kondenzátory 

se spouští automaticky podle hodnot kondenzačního tlaku. Regulace nástřiku chladiva čpavku 

do odlučovačů a expanzních nádob je středotlaká. Při provozu jsou sledovány důleţité 

provozní stavy, jako například hadina kapalného čpavku v tlakové nádobě a tlak. Překroční 

předurčených pracovních podmínek je signalizováno do velínu strojovny a vede k zastavení 

chodu chladicího zařízení. Strojovna chlazení je pod stálým dozorem odborné obsluhy, která 

zajišťuje trvalý 24 hodinový chod chladícího zařízení. 

Odborná obsluha je pracovník vyučený v oboru chladírenském, strojním, nebo 

elektrotechnickém či odborně vyškolen orgánem k tomu příslušným, kde musel splnit 

teoretickou část a praktickou část. Poté obdrţí doklad o odborné způsobilosti pro obsluhu 

chladících zařízení.   

Chlazení je řešeno dvoustupňovým chladícím okruhem s průchozím mezichladičem. 

Nucený oběh chladiva se provádí pomocí čerpadla, pomocí kterého se dosáhne úplného 

zaplavení systému výparníku kapalným čpavkem. Díky tomu dochází k souměrnému 

rozloţení tepla v celé délce teplosměnných ploch. Expanzní nádoba má v tomto případě 

funkci zásobníku, v kterém je zadrţena kapalina pomocí regulačního ventilu. V obrázku 

(obr.3-2)  je zakresleno schéma  dvoustupňového okruhu s nuceným oběhem chladiva a 

s průchozím mizichladičem. Od vysokotlakého sběrače kapaliny, který se nachází pod 

kondenzátorem kapaliny, se vede chladivo přes regulační ventil mezichladiče a zde se mění 

z vysokotlakého na středotlaký  tlak. Páry vzniklé výtlakem 1˚ stupněm kompresoru 

„přebublává“ ve spodní polovině mezichladiče kapalným čpavek. Z 2˚ kompresoru se část 

kapaliny pouţije pro ochlazení přehřátých par z kompresoru 1˚ na takzvanou mez sytosti. 

Kapalina vycházející z mezichladiče o středním tlaku a teplotě se dále škrtí v regulačním 

ventilu expanzní nádoby na nízký tlak a nízkou teplotu. Páry vzniklé v expanzní nádobě při 

škrcení odsává 1˚ kompresor. Z expanzní nádoby se dále čerpá kapalné chladivo čerpadlem a 

to se dopravuje do výparníku v 3 aţ 5 násobném mnoţství, neţ je potřeba pro chladící výkon. 

Do expanzní nádoby se zpátečním potrubím vrací směs par a kapaliny kde se posléze pára a 

kapalina od sebe odloučí. Páru pak dále nasává 1˚ kompresor, který páru stlačí a dopraví do 
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mezichladiče. Kapalina se pak vrací do oběhu přes čerpadlo a výparník. Regulačním ventilem 

se řídí mnoţství kapalného chladiva, které se ve výparníku odpařilo. [7] 

 

 

Obr. 3-2 Schéma dvoustupňového chlazení 

 

3.5 Spotřeba čpavku v podniku 

V celém areálu se nachází celkem 20 tun čpavku. Jeho dopravování ke strojům je 

zajišťován pomoci 7 šroubových kompresorů (obr. 3-3), které jsou postupně spouštěny podle 

spotřeby čpavku ve strojích. Z tohoto důvodu se provádí zjišťování velikosti objemů 

jednotlivých nádob chladícího zařízení, zjišťování současného stavu jejich zaplaveni a 

v kterém místě se vyskytuje nejvíce čpavku. Délky potrubních tras pak byly měřeny a 

dimenze potrubních rozvodů byly ověřovány dle stávající dokumentace chlazení. Toto šetření 

pro firmu Nowaco zpracovává externí firma, která se danou problematikou zabývá. Hodnoty 

byly zpracovány celkem pro 23 strojů pracujících se čpavkem a potrubní rozvody. Tyto 

hodnoty sou uvedeny v grafu (obr. 3-5), kde je celkový objem čpavku uveden v kilogramech. 
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Obr.3-3 Šroubový kompresor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stroje 

Obr. 3-5 Množství NH3 ve strojích 
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4 Zařazení objektu do kategorie 

 

 Zařazení průmyslových podniku do skupiny A či B se provádí podle  

zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. U látek, které jsou umístěny v objektu a 

jsou v seznamu nebezpečných látek, se musí dále zjistit jejich mnoţství v objektu a vypočíst 

se jejich nebezpečnost v procentech. Látky které překročí limitní 2% se dále porovnávají 

v tabulkách, kde se podle hodnot určí zda patří podnik do kategorie A nebo B. Údaje o 

mnoţství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení, pouţitých při výpočtu v návrhu na 

zařazení se nachází v tabulce (tab. 4-1).  

 

Tab. 4-1  Nebezpečné látky pro výpočet 

Seznam obsahující druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek 

v objektu nebo zařízení  (seznam nebezpečných látek) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. 
 

Látka množství 

v t 

klasifikace látky fyzikální forma látky 

desinfekční mýdlo CARE MED 0,010 R10, Xi Kapalina 

SU 392 0,050 R10 kapalina 

čpavek (amoniak technický) 

 

20,0 R10, T, N s R51 kapalina 

solanka R 4,800 T, karc., mutag., Xi kapalina 

petrolether 0,004 F kapalina 

diethylether 0,005 F kapalina 

ethylalkohol 0,006 F kapalina 

manganistan draselný 0,001 O, Xn kapalina 

 

          

Pro výpočet se vyuţívá vzorce :   
n

i i

i

Q

q
N

1      (4-1) 

  

 

qi  = mnoţství nebezpečné látky / umístěné v objektu nebo zařízení,   

Qi = příslušné mnoţství nebezpečné látky i  

n   = počet nebezpečných látek,   

N  = ukazatel vyjadřující součet poměrů qi ku Qi.   

 

 

 



 

   16 

 

a) Pro látky vysoce toxické a toxické 

 

n

i i

i

Q

q
N

1

  = 0 + 0 + 29,8 / 50  =  0,596        (4-2) 

 

       N  1 – objekt není zařazen do skupiny A a nebo B 

 

 

b) Pro látky podporující hoření a látky hořlavé 

 

n

i i

i

Q

q
N

1

=  0,001 / 50 +  25,050/5000 + 0,015/5000 = 0,0052    (4-3) 

                     

       N  1 – objekt není zařazen do skupiny A a nebo B 

 

 

c) Pro látky nebezpečné pro ţivotní prostředí 

 

n

i i

i

Q

q
N

1

=  25 / 100  = 0,25        (4-4) 

 

       N  1 – objekt není zařazen do skupiny A a nebo B 

 

 

 

Na základě zjištěných skutečností a provedených výpočtů vyplývá, ţe náš objekt není 

zařazen do skupiny A a ani do skupiny B z důvodů, ţe ţádná látka obsaţená v seznamu 

nepřesáhla limitní 2% podle zákona č. 59/2006 Sb.. 
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5 Právní zařazení 

V této práci se přednostně zabýváme únikem čpavku z objektu Nowaco Opava s.r.o.  a 

proto si zde uvedeme pár zákonů, které jsou s touto problematikou spojené. Ovšem se zde 

zmíníme i o zákonech potřebné k provozu v podniku týkající se odpadů, tlakových zařízení, 

vodohospodářství a tak dále. 

 

5.1 Zákony 

1) Zákon č. 59/2006 Sb. - o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

2) Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických poţadavcích na výrobky a související předpisy 

3) Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů 

4) Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů   

5) Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

6) Zákon č. 123/1998 Sb. - o právu na informace o ţivotním prostředí 

7) Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

 

5.2 Vyhlášky 

1) Vyhláška č. 392/2003 Sb. - o bezpečnosti provozu technických zařízení a o 

poţadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické 

činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem  

2) Vyhláška č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náleţitostech nakládání se závadnými látkami 

a náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
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5.3 Nařízení vlády 

1) Nařízení vlády č. 26/2003 Sb. - kterým se stanoví technické poţadavky na tlaková 

zařízení 

2) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - o bliţších poţadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

3) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný 

provoz a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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6 Analýza metod  

 Pro účely zjištění moţných rizik při úniku čpavku ve firmě Nowaco Opava s.r.o. jsem  

pouţil následující metody: metodu výběru, metodu What-if a modelovacího programu 

ALOHA. 
  

6.1 Metoda výběru (podle CPR 18E – Purple Book) 

 

 Kvantitativní hodnocení rizika tzv. QRA (Quantitative Risk Assessment) je metoda, 

při které se stanovuje riziko při manipulaci, provozování, transportu a skladování 

nebezpečných látek. Toto riziko se kvantitativně hodnotí u případů, kde se nebezpečné látky 

nacházejí v určitém místě poblíţ průmyslových oblastí, dopravní komunikace, rodinných 

domů v takovém mnoţství, ţe by mohly ohroţovat okolí. Kvantitativní hodnocení rizika je 

součástí bezpečnostní zprávy, nebo v bezpečnostním programu. V těchto dokumentech je 

názorně doloţeno riziko způsobené objektem a také poskytuje příslušnému úřadu či osobě 

relevantní informace pro posouzení rizika souvisejícího s dalším rozvojem v okolí podniku 

nebo jeho blízkého okolí. Bezpečnostní zpráva se zpracovává v případech, kdy dovolené 

mnoţství dané nebezpečné látky v objektu překročí mezní hodnoty (viz. EU96). Postup zda se 

musí vypracovávat bezpečnostní zpráva je uveden v nařízení 96/82/EC z 9. prosince 1996  

„On the control of major-accident hazards involving dangerous substance“ [EU96]. Počet 

posuzovaných jednotek v objektu můţe být dosti vysoký. Protoţe né všechny jednotky v 

objektu významně přispívají k riziku, není nutné tedy uvaţovat všechny jednotky při metodě 

výběru. Proto byla pro odhalení těchto jednotek, které nejvíce přispívají k riziku vyvinuta 

metoda výběru umoţňující selekci nebezpečných jednotek v podniku. Jednotky vybrané pro 

selektivní metodu se vybírají na základě konzultace mezi provozovatelem objektu a 

kompetentní osoby. Provozovatel objektu provede předběţné výpočty pro výběr jednotek. 

Hlavní slovo však při výběru posuzovaných jednotek má kompetentní osoba. Metoda výběru 

jednotek uvaţovaných při selektivní metodě je všeobecná, a tudíţ by měla být povaţována 

pouze jako (metodický) návod. [9] 

 

6.1.1 Základní postup při metodě výběru: 

1) Zkoumaný objekt rozdělíme na nezávislé jednotky. 

2) Nebezpečnost kaţdé jednotky se stanoví na mnoţství posuzované nebezpečné 

látky, provozních podmínek a vlastností nebezpečné látky. Toto se zjistí 
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výpočtem indikačního čísla A. Indikační číslo vyjadřuje skutečnou 

nebezpečnost jednotky. 

3) Nebezpečnost jednotky se stanovuje pro mnoţinu bodů v okolí, nebo na hranici 

objektu. Nebezpečnost jednotky na určitou vzdálenost se stanoví bodem a 

jednotkou. Míra nebezpečí v našem posuzovaném bodě se odvodí z hodnoty 

tzv. selektivního čísla S. 

4) Vyhodnocení selektivní metody. Jednotka je vybírána podle hodnot 

selektivního čísla S. 

 Selektivní číslo jednotky v určitém bodě na hranici objektu je 

větší neţ jedna a větší neţ 50% maximálního selektivního čísla 

S v posuzovaném bodě. 

 Selektivní číslo jednotky je větší neţ jedna v bodě v obydlené 

oblasti, pro existující nebo plánované jednotky, v místě nejblíţe 

jednotce. [9] 

 

 

6.1.2 Výpočet indikačního čísla A: 

 Je to hodnota která vyjadřuje skutečné nebezpečí jednotky. Je to bezrozměrná hodnota 

a stanovuje se ze vztahu: 

 

G

OOOQ
A 321

      (6-1)
 

 

kde:  Qi mnoţství látky i přítomné v jednotce/zařízení (kg) 

O1 faktor typu jednotky/zařízení, procesní nebo skladovací (-) 

O2 faktor umístění jednotky/zařízení, vnitřní, v jímce nebo vnější (-) 

O3 faktor provozních podmínek (-) 

 Gi mezní mnoţství látky i ( kg) 
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6.1.3 Výpočet selektivního čísla S: 

 Selektivní číslo S vyjadřuje míru nebezpečnosti jednotky/zařízení vůči jinému 

posuzovanému místu ve vzdálenosti L, a stanoví se násobením indikačního čísla 

jednotky/zařízení A faktorem (100/L)
2
 pro toxické látky a faktorem (100/L)

3
 pro hořlavé a 

výbušné látky. I zde můţe mít jediná jednotka/zařízení tři různá selektivní čísla: 

 

 

TT A
L

S

2
100

  pro toxické    (6-2) 

FF A
L

S

3
100

  pro hořlaviny   (6-3) 

EE A
L

S

3
100

  pro výbušniny   (6-4) 

 

kde : L je vzdálenost od jednotky k  posuzovanému místu v metrech, přičemţ minimální 

 vzdálenost je 100m. 

 

 

6.1.4 Vstupní údaje Nowaco Opava s.r.o.: 

 

1. skladování čpavku –  zásobník (8 t)  

2. doprava čpavku ke strojím  – (mnoţství do 6,7 t) 

3. rozvod čpavku – potrubí (3,72 t) 

Tab. 6-1 Vstupní údaje jednotek 

 

Zdroj č. Látka Druh látky Zařízení Množství (t) 

1 čpavek toxická, hořlavá sběrač  8 

2 čpavek toxická, hořlavá expanzní nádoba 6,7 

3 čpavek toxická, hořlavá trubní rozvody 3,72 

 

Rozměry sledovaného místa v podniku 135m x 75m (obr. 6-1). 
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Výsledky selektivního čísla pro hořlavost. 

 Z důvodu, ţe nebyla dodrţena podmínka o vzdálenosti 100m se v dané tabulce  

(tab. 6-2) počítá jen se 4 hodnotami, které podmínku splňují. 

Tab. 6-2 Výpočet selektivního čísla (hořlavost) 

 

  souřadnice zařízení I.1 (F) zařízení I.2 (F) zařízení I.3 (F) 

    A= 0,8 A= 0,067 A= 3,72 
bod 

č. x y L S1 L S2 L S3 

1 67,5 32,5 20,62 - 26,10 - 32,20 - 

2 67,5 0 34,00 - 35,36 - 34,40 - 

3 67,5 -32,5 63,25 - 62,70 - 58,67 - 

4 0 -32,5 76,53 - 71,50 - 63,90 - 

5 -67,5 -32,5 129,71 0,48 124,12 0,04 117,63 2,69 

6 -67,5 0 118,24 0,57 112,81 0,05 107,60 3,21 

7 -67,5 32,5 115,11 0,60 110,26 0,06 106,92 3,25 

8 0 32,5 47,76 - 43,16 - 40,97 - 

A -50 48,5 100,2 0,80 95,44 - 93,45 - 

B 65 48,5 27,34 - 32,53 - 40,03 - 

C 87,5 -10 54,83 - 57,01 - 56,69 - 

      souřadnice I.1 souřadnice I.2 souřadnice I.3 

    x y x y x y 

    47,5 27,5 42,5 25 38,5 18,5 

      S= 0,80 S= 0,06 S max= 3,25 

 

Jako nejpravděpodobnější moţný scénář havárie pro hořlavost, dle metody vyšel  

hraniční bod č. 7 pro jednotku I.3(F) (rozvody potrubí) v podniku. Nejhůře vyšly potrubní 

rozvody z důvodů, ţe především vedeny na volném prostranství. 
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Výsledky selektivního čísla pro toxicitu. 

 Z důvodu, ţe nebyla dodrţena podmínka o vzdálenosti 100m se v dané tabulce  

(tab. 6-3) počítá jen se 4 hodnotami, které podmínku splňují. 

 

Tab. 6-3 Výpočet selektivního čísla (toxicita) 

 

  souřadnice zařízení I.1 (T) zařízení I.2 (T) zařízení I.3 (T) 

    A= 2,66 A= 0,22 A= 12,4 

bod č. x y L S1 L S2 L S3 

1 67,5 32,5 20,62 - 26,10 - 32,20 - 

2 67,5 0 34,00 - 35,36 - 34,40 - 

3 67,5 -32,5 63,25 - 62,70 - 58,67 - 

4 0 -32,5 76,53 - 71,50 - 63,90 - 

5 -67,5 -32,5 129,71 1,58 124,12 0,14 117,63 8,96 

6 -67,5 0 118,24 1,90 112,81 0,17 107,60 10,71 

7 -67,5 32,5 115,11 2,01 110,26 0,18 106,92 10,85 

8 0 32,5 47,76 - 43,16 - 40,97 - 

A -50 48,5 100,2 2,67 95,44 - 93,45 - 

B 65 48,5 27,34 - 32,53 - 40,03 - 

C 87,5 -10 54,83 - 57,01 - 56,69 - 

      souřadnice I.1 souřadnice I.2 souřadnice I.3 

    x y x y x y 

    47,5 27,5 42,5 25 38,5 18,5 

      S= 2,67 S= 0,18 S max= 10,85 

 

Jako nejpravděpodobnější moţný scénář havárie u toxicity, dle metody vyšly potrubní 

rozvody. Důvodem, proč jako nejhůře dopadly potrubní rozvody je způsobeno tím, ţe jsou 

především vedeny na volném prostranství. Nejsou uschovány v ţádné budově, která by únik 

do ovzduší mohla zpomalit či zastavit. 
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Obr. 6-1 Situační schéma 

 

6.1.5 Vyhodnocení metody 

Selektivní čísla všech tří zařízení jak pro hořlavost i toxicitu se různí. Vyskytují se zde 

selektivní čísla 0,06 aţ po 10,85. Hodnoty překračující limitní číslo 1 se zde nacházejí celkem 

3x. Nejhůře vyšlo selektivní číslo pro toxicitu k zařízení I.3 (T) s výsledným selektivním 

číslem Smax = 10,85.  Hlavním důvodem proč jako nejrizikovější zařízení vyšlo I.3 (T) je ten, 

ţe potrubní rozvody jsou vedeny především po střešní konstrukci podniku a potenciální únik 

by směřoval přímo do ovzduší. Z tohoto důvodu jsme v modelovacím programu ALOHA 

modelovali zařízení I.3 (T). 
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6.2 Metoda What – if  

 

 Tato často v průmyslu uţívaná metoda je zaloţena na brainstormingu, kdy zkušený 

tým identifikuje havarijní situace na základě kladení otázek typu: „Co se stane, kdyţ…“. 

Studie se provádí formou pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým společně 

hledá odpovědi na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje opatření. Metoda je 

přímo závislá na zkušenosti týmu, protoţe postrádá systematičnost. U větších procesů je lepší 

celý systém rozdělit na menší subsystémy, samostatné části provozu a ty hodnotit samostatně. 

Naproti tomu výhodou metody je nízká časová náročnost, moţnost pouţití v kterékoliv fázi 

ţivota zařízení. Výsledky studie je moţno zapisovat pomocí podpůrného software. [8] 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6-4 Metoda What- if 

 

Poškození Nebezpečí Příčina 

Co se stane při 

poškození pláště? 

Exploze, únik -vada materiálu 

- koroze 

-mech. poškození=> náraz(nedostatečné   zabezpečení 
objektu) 

-extrémní klimatické podmínky 

Co se stane při 

poškození svaru? 

Únik látky ve formě 

aerosolu, kapaliny 

-vada svaru=>chyba kontroly 

-koroze 
-technologická chyba=> poddimenzované svary, 

zvolení špatné metody svařování 

Co se stane při 

poškození 
pojistného ventilu? 

Únik plynu, 

tlakové přetíţení 
zásobníku 

-mech. poškození=> neopatrné chování během 

plnícího procesu 
-špatná údrţba=> nedostatečná kontrola správné 

funkčnosti mechnismu 

-chybný ventil=>výrobní vada ventilu, zvolení 
špatného typu 

-opotřebení  

-koroze 

Co se stane při 
poškození 

uzavíracího 

ventilu? 

Únik látky ve formě 
kapaliny 

-opotřebení ventilu=> pozdní výměna ventilu 
-špatná(např. nešetrná) obsluha=> silové zacházení 

-koroze 

-vadné těsnící plochy 
-výrobní vady 

-mech. poškození 
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6.3 ALOHA 

ALOHA je jednoduchý 2D simulační software, určený k přibliţnému modelování 

tvaru a rozsahu úniku nebezpečné látky do atmosféry. Výpočty provádí pomocí statistického 

gaussovského rozdělení nebo modelu „heavy gas“ pro simulace pohybu mraků plynů těţších 

neţ vzduch. Dále dokáţe určit velikost ohroţené oblasti výbuchem či hořením hořlavé látky. 

Vyvíjí jej americká agentura U.S. EPA a je poskytnut ke staţení zdarma jako Freeware. 

Program je moţno pouţívat v prostředí Windows a MacOS X, eventuálně i v GNU/Linux s 

pomocí emulátoru wine.  

V programu je namodulována lokace místa, chemická data amoniaku, atmosférická 

data a následně únik amoniaku ze zásobníku. Je nastaveno, ţe amoniak uniká z ventilu a dále 

byl zvolen scénář, ţe chemikálie nehoří, ale jen uniká do atmosféry. Potenciální riziko 

z tohoto scénáře vyplývá toxický mrak. [10] 

Co se stane při 

poškození 

přírubového spoje? 

Únik látky ve formě 

kapaliny 
-vadný, chybný závit=> výrobní vada, poškození 

během montáže 

-nefunkční těsnění=> chyba montáže, špatná údržba, 

špatný tip 
-vada materiálu=> výrobní, nebo montážní chyby pří 

spojování dvou částí 

-nedostatečná údrţba=> nedostatečná kontrola únik 
čpavku 

Co se stane při 

poškození potrubí:  

malá trhlina 

Únik plynu ve formě 

kapaliny 

-vada materiálu=> chyba ve výrobě trubek se spojením 

chybné kontroly 

-extrémní zátěţ materiálu=> nesprávně dimenzované 
potrubí, klimatické podmínky 

-koroze 

-mech. poškození=> náraz 

velká trhlina Silný únik plynu a 
kapaliny do okolí 

-mech. poškození=> náraz 

Co se stane při 

poškození ventilu 

slouţícího k plnění 
zásobníku? 

Únik látka v kapalné 

podobě 

-poškození uzavíracích mechanismů během plnění 

zásobníku 

-chyba obsluhy 
-výrobní vada 

-nefunkčnost kontrolních mechanismů 

Co se stane při 

poškození 
manovakuometru? 

Únik látky v plynné 

podobě 

-špatná montáţ 

-zvolený špatný tip=> předimenzováno 
-mech. poškození=> náraz (rozbití skla) 

Co se stane při 

poškození 
hladinoznaku? 

Únik látky v kapalné 

podobě 

-mech. poškození=> náraz (rozbití skla) 

-chybná montáţ 
-překroční limitních hodnot 
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6.3.1 Popis zón ohrožení 

Výsledkem programu ALOHA jsou Zóny ohroţení ( Threat zone). Jedná se o dvě 

zóny (červená, oranţová), které jsou charakterizovány hodnotami AEGL. Hodnoty AEGL 

předpovídají oblast, kde koncentrace chemikálie můţe být dostatečně vysoká, aby ublíţila 

lidem. 

AEGL-2 jedná se o koncentraci látky ve vzduchu, kde obecná populace, včetně citlivě 

reagujících, jedinců můţou prodělat značnou nevolnost, podráţděnost a jiné účinky. Nicméně 

účinky nejsou smrtelné a jsou pomíjivé po přerušení expozice.  

AEGL-3 jedná se o koncentraci látky ve vzduchu, kde obecná populace, včetně citlivě 

reagujících jedinců, můţou prodělat nevratné, váţné, dlouho trvající, nepříznivé zdravotní 

účinky nebo zhoršení schopnosti k úniku z dané oblasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   28 

 

A. Modelováno pro normální stabilní ovzduší s rychlostí větru 5 m.s
-1

  

pro 4. třídu D. Podrobný popis podmínek nalezneme v příloze č.1. V tabulce 

(tab. 6-5) jsou uvedeny vzdálenosti pro jednotlivé zóny ohroţení a na obrázku 

(obr. 6-2) lze vidět rozsah šíření čpavku.  

 

 

Tab. 6-5 Zóny ohrožení 

Zóny ohrožení AEGL Koncentrace AEGL 

[ppm] 

Nebezpečná 

vzdálenost [m] 

Červená AEGL-3 (60 min) 1500 89 

Oranžová AEGL-2 (60 min) 350 186 

 

 

 

 

Obr. 6-2 Model 1. šíření čpavku  
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B. Modelováno pro velmi stabilní ovzduší s rychlostí větru 1,7 m.s
-1

  

pro 1. třídu F. Podrobný popis podmínek nalezneme v příloze č.1. V tabulce 

(tab. 6-6) jsou uvedeny vzdálenosti pro jednotlivé zóny ohroţení a na obrázku 

(obr. 6-3) lze vidět rozsah šíření čpavku. 

 

 

 

Tabu. 6-6 Zóny ohrožení 

Zóny ohrožení AEGL Koncentrace AEGL 

[ppm] 

Nebezpečná 

vzdálenost [m] 

Červená AEGL-3 (60 min) 1500 312 

Oranžová AEGL-2 (60 min) 350 710 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6-3 Model 2. šíření čpavku  
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6.3.2 Vyhodnocení metody 

ALOHA byla vypracována pro únik amoniaku z potrubí, přičemţ byl modelován  únik 

amoniaku do vzduchu. Modelovali jsme pro dvě různé podmínky počasí a rychlosti větru 

z důvodu lepšího stanovení nebezpečných zón. 

 

 

 

 

 

Obr. 6-3 -2  Dosah smrtelné koncentrace do vzdálenosti 89 m (1500 ppm = těžká otrava při expozici)     

                      Dosah zraňující koncentrace do vzdálenosti 186 m (350 ppm = lehká otrava při expozici) 
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Obr. 6-3 Dosah smrtelné koncentrace do vzdálenosti 312 m (1500 ppm = těžká otrava při expozici)     

                Dosah zraňující koncentrace do vzdálenosti 712 m (350 ppm = lehká otrava při expozici nad) 

 

 

 

6.4 Výsledky analýzy metod 

 Pomocí vybraných metod, se stanovil nejpravděpodobnější unik čpavku a zamoření 

nejbliţšího okolí pomocí selektivní metody, dále se pomocí metody What-if sestavili tabulku 

s moţnostmi poškození zařízení pracujícím se čpavkem a následného uniku čpavku a jeho 

následky. Nakonec se pomocí modelovacího programu ALOHA stanovily nebezpečné zóny 

okolo podniku a směr šíření uniklého čpavku. 
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7 Možnosti technického zabezpečení objektu 

 Problematika zabezpečení ochrany objektů je uceleným systémem pravidel a podmínek, 

jehoţ kvalita a spolehlivost závisí na kaţdé jeho části. Účinnost zabezpečení je na takové úrovni, 

na jaké úrovni se nachází nejslabší článek systému z celého celku. Základní rozdělení 

zabezpečovacích systému se dělí na čtyři oblasti. [11] 

 

Patří zde: 

 Klasická ochrana 

 Fyzická ochrana 

 Reţimová ochrana 

 Technická ochrana 

 

7.1 Klasická ochrana 

 Tvoří základ všech zabezpečovacích systémů. Jedná se o vytvoření zábran, které 

znemoţňují pachateli odcizení předmětů, zařízení. Nebo vytvářejí pro pachatele překáţky, 

ztíţení k dosaţení cíle. Do klasické ochrany se dají v širším pojetí zařadit zdi, střechy, 

podlahy, okna a dveře objektů. V uţším pojetí zde spadají mechanické zábranné prostředky. 

Zde patří bezpečnostní uzamykací systémy, mříţe, bezpečnostní fólie, bezpečnostní tvrzená a 

vrstvená skla, trezory a bezpečnostní schránky.   

 

7.2 Fyzická ochrana 

 Jde o činnost způsobilé osoby, která je prověřena ostrahou. Tuto činnost můţe 

provádět buď soukromá bezpečnostní agentura, vlastní bezpečnostní sluţba organizace, 

policie ČR. Hlavním úkolem fyzické ochrany je zabezpečení ochrany majetku a osob, 

bezpečnost střeţených objektů a veřejný pořádek. Tato ochrana je sice nákladná, ale velice 

účinná. Proto je velice často vyuţívaná.  
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7.3 Režimová ochrana 

 Reţimovou ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření. 

Tyto opatření směřují k zajištění bezporuchového fungování chráněného objektu. Reţimovou 

ochranu můţeme dále rozdělit na: 

 Vnější 

 Vnitřní              

  

7.3.1 Vnější režimová ochrana 

 Týká se především o kontrolu při vstupu a výstupu z chráněného objektu. To znamená 

kontrolu prostorů, kterými se vozidla a osoby dostávají do chráněného objektu a kudy ho 

opouštějí. Vnější reţimová ochrana nám přesně určuje kde, kdo, jak a s čím smí popřípadě nesmí 

do objektu vstupovat. 

 

7.3.2 Vnitřní režimová ochrana 

 Hlavním úkolem je dodrţování následujících směrnic: 

 Omezení pohybu osob a vozidel jen na nutná místa v podniku (místa související 

s výkonem práce). 

 Zajištění dostatečného osvětlení chráněného prostoru. 

 Reţim pro pohyb materiálu 

 Skladový reţim, ve kterém  je definován způsob výdeje a příjmu materiálu. 

 Reţim manipulace s klíči. Identifikační prostředky (identifikační karty) a média (čipové 

karty, elektronické čipy), pomocí kterých se zaznamenává vstup do chráněného objektu. 

Zabývá se způsobem označování, odevzdávání a přidělování klíčů popřípadě jejich 

úschova a evidence. Ukládání duplikátů a jejich způsob pouţití.  

7.4 Technická ochrana 

 Tato ochrana se pouţívá jako hlavní doplněk pro ochranu klasickou a velkým způsobem 

zefektivňuje fyzickou ochranu. Technická ochrana v širším pojetí není sama o sobě ochranou, ale 

má spíše preventivní účinek ve směru k pachateli. Prostředky pro technickou ochranu jsou 

definovány normou a mohou zde patřit například čidla, ústředny, přenosové prostředky, 

signalizační zařízení a doplňková zařízení. 
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8 Zabezpečení firmy Nowaco Opava s.r.o. 

 Důleţitou součástí správného fungování firmy, je také kvalitní zabezpečení jak celého 

areálu firmy a osob, především zabezpečení chráněných prostorů s nebezpečnou látkou. V tomto 

případě se jedná zejména o strojovnu se čpavkem.  

8.1 Stávající zabezpečení 

 Objekt střeţí bezpečnostní sluţba, která se stará o bezpečnost podniku. Jejím úkolem je 

kontrola vozidel při vjezdu a výjezdu, namátková kontrola zaměstnanců a doprovázení hostů na 

místa určení. V objektu je nainstalováno několik kamer, které svůj záznam odesílají na vrátnici. 

Zaměstnanci mají pro vstup do areálu elektronický čip, který zaznamenává příchod i odchod 

z objektu. 

8.2 Zabezpečení strojovny se čpavkem 

 Do prostoru strojovny je omezený přístup. Kdo by se chtěl dostat do prostorů strojovny, 

musí nejdříve projít přes recepci. Pokud by to nebyl zaměstnanec, je v doprovodu bezpečnostního 

pracovníka doprovázen aţ k místu určení. Zde musí osoba zavolat na velín strojovny, kde musí 

sdělit vedoucímu směny heslo. Poté si pro dotyčnou osobu přijde obsluha strojovny. 

 

8.3 Návrh zabezpečení strojovny se čpavkem 

 Stávající zabezpečení je momentálně dostačující. Ale vzhledem k stále propracovanějším 

postupům zlodějům či sabotérům by se mohlo zdokonalit. Například by se zde mohl nainstalovat 

kamerový systém u vstupních dveří, který by vysílal signál jak na recepci, tak i na velín strojovny. 

Dále by se mohl vstup do strojovny vstupu ošetřit přístupovým systémem. K tomuto 

přístupovému zařízení by byl omezený počet čipových karet (elektronických čipů), podle počtu 

zaměstnanců nacházejících se v prostorech strojovny. Jedna čipová karta (elektronický čip) by byl 

uloţen v trezoru na recepci.    

8.3.1 Kamerový systém 

 Barevná bezpečnostní kamera (obr. 8-1) s IR reflektorem. Díky své ideální velikosti je 

zejména vhodná pro sledování vjezdů, střeţení vchodů, zahrad, garáţových stání, okolí rodinných 

domků a prakticky všech venkovních i vnitřních prostorů. Svým aluminiovým obalem je dokonale 

odolná vůči povětrnostním vlivům, dešti, prachu a dalším nečistotám. Vestavěná špičkové IR 

technologie podává realistický obraz i v noci. Instalovaný 3.6 mm objektiv, který má zorný úhel 

85° je schopen sledovat rozsáhlé prostory v jednom záběru. [12] 
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Obr. 8-1 Barevná IR bezpečnostní kamera SHARP ccd HDR12 

 

Parametry: 

  

Snímací čip:   1/3" SHARP CCD 

Počet televizních řádků: 420TVL 

Obraz:    PAL: 537x597 

Minimální osvětlení:  0Lux/F1.2(LED ON) 

Rychlost uzávěrky:  1/50 - 1/100,000 vteřinu 

Video výstup:   1.0Vp-p, 75 BNC 

Instalovaný objektiv:  3.6 mm / 85° 

Vlnová délka IR:  840nm 

IR dosvit:   5-15m 

Provozní teplota:  -10 aţ +50 

Napájení:   DC 12V, 400mA 

Rozměry:   prům.50 x 67mm 

Váha:    150g 

Materiál:   hliníková slitina 

Provozní prostředí:  venkovní/vnitřní 

 

Pro fungování nutné dokoupit příslušenství. 

 

8.3.2 Přístupový systém 

Přístupový systém COP   

 jednoduchý autonomní přístupový systém  

 moţnost úpravy přístupových práv i bez SW  
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 snadné off-line programování pomocí jednoduchého SW  

 velmi příznivé pořizovací náklady  

 moţnost připojit dva terminály na jednu řídící jednotku  

 výběr z několika druhů terminálů  

 snadná a rychlá instalace 

 velmi jednoduchá obsluha 

 mnoho způsobů vyuţití 

U vstupu je umístěn čtecí terminál (obr. 8-2), který je dodáván v provedení pro bezkontaktní 

nebo kontaktní čtení, případně pro komunikaci s dálkovými ovladači. Elektronika terminálu 

můţe být zabudována v kovovém štítku, v modulu TANGO nebo GEWISS. Terminály mají 

optickou i zvukovou signalizaci. 

 

Obr. 8-2 Přístupový senzor 

 

 Řídící jednotka pro ovládání dveří se dodává se ve dvou základních provedeních.  

Autonomní přístupová jednotka COP 200 má kapacitu 250 osob. Spolupracuje s jedním, nebo 

dvěmi napojenými terminály. Editace uţivatelů a jejich přístupových práv probíhá pouţitím 

mastermedia. Řídící jednotka COP 600 disponuje kapacitou rozšířenou na 640 osob a 

moţností programování pomocí SW ADSP Loader. Ve spolupráci se SW lze následně velmi 

jednoduše nahrát do paměti jednotky seznam povolených osob a nastavit dobu sepnutí relé. 

Toto nastavení lze provést on-line přímo z PC nebo notebooku, případně off-line pomocí 

přenosného personifikátoru. Jednotku COP 600 lze pouţít také zcela autonomně. Pro 

identifikaci uţivatelů je moţno volit z několika variant. Elegantní pouţívání zajistí 

bezkontaktní identifikační média (obr. 8-3), komunikující v pásmu dlouhých vln na frekvenci 

125kHz, která jsou dodávána ve velikosti platebních karet nebo ve formě praktických 

přívěsků na klíče. Pro pouţití v náročnějších podmínkách jsou nejvhodnější kontaktní 

identifikační čipy iButton, které díky umístění v pouzdře z nerez oceli ve tvaru knoflíkové 
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baterie jsou prakticky nezničitelné. Pro načtení čipu stačí jeho letmé přiloţení ke čtecímu 

terminálu. Zejména pro kontrolu vjezdu je doporučeno ovládání systému pomocí dálkových 

ovladačů. Komunikace probíhá v pásmu 430mHz, vzdálenost čtení dosahuje aţ 100m. 

Kaţdému uţivateli stačí vţdy jen jedno identifikační médium, které médium, které vyuţije k 

identifikaci na všech kontrolních místech v rámci systému. Kaţdému médiu mohou být 

přidělena různá přístupová práva do konkrétních prostor. [13] 

 

Obr. 8-3 Identifikační media 
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Závěr 

 Rozhodnutí o způsobu zabezpečení podniku při vyuţívání čpavku ve své výrobě, patří 

k jednomu z nejdůleţitějších a nejobtíţnějších rozhodovacích procesů v krizovém řízení 

podniku. Význam krizového plánu, který si kaţdý podnik vytváří, neustále stoupá. 

 

 Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit moţné rizika při úniku čpavku a zabezpečení 

provozu strojovny se čpavkem firmy Nowaco Opava s.r.o., která sídlí v blízkosti centra města 

Opavy a navrhnout doporučení do budoucna. V první části bakalářské práce se 

charakterizovaly základní pojmy, vztahující se k dané problematice. Dále se práce zabývala 

charakteristikou firmy Novaco Opava s.r.o. a také popisem čpavku jako chemické látky a 

jejího vyuţití v průmyslu. V následujících dvou kapitolách bylo zkoumáno právní a 

kategorické zařazení firmy. Provedly se také analýzu metod a návrh zabezpečení strojovny se 

čpavkem. 

 

 V posuzovaných jednotkách například pro expanzní nádobu, potrubní rozvody a 

zásobník ve strojovně, kde se nachází čpavek, se zjišťovalo pomocí selektivní metody, 

metody What-if a modelovacího programu ALOHA moţné krizové scénáře. Zhodnocením 

daných metod se dospělo k výsledkům, ve kterých se zjistilo jako nejpravděpodobnější únik 

čpavku z potrubí a vzdálenosti nebezpečných zón při uniku čpavku, které se namodelovaly 

v programu ALOHA.  

 

Na základě zjištěných skutečností týkajících se současného zabezpečení strojovny se 

navrhly kvalitnější zabezpečení chráněného prostoru strojovny a to pomocí kamerového 

systému a přístupového systému.  

 

 

 Touto cestou bych chtěl poděkovat vedení společnosti Nowaco Opava s.r.o. za 

moţnost zpracování mé bakalářské práce. Společnosti přeji hodně úspěchů a prosperity do 

budoucna. 
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Příloha č.1 

 
Model A 

 

SITE DATA: 

   Location: OPAVA, CZECH REPUBLIC, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.77 (sheltered single storied) 

   Time: April 12, 2010  1555 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.0° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from ESE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 15° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Flammable gas escaping from pipe (not burning) 

   Pipe Diameter: 5 centimeters           Pipe Length: 150 feet 

   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 

   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 19.6 sq cm 

   Pipe Press: 16 atmospheres             Pipe Temperature: 80° C 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 89.2 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 5,343 kilograms 

THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 89 meters --- (1500 ppm) 

   Orange: 186 meters --- (350 ppm) 



 

    

 
Model B 

 

SITE DATA: 

   Location: OPAVA, CZECH REPUBLIC, CZE 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.40 (sheltered single storied) 

   Time: April 12, 2010  1603 hours ST (using computer's clock) 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm   AEGL-3(60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 250000 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.0° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater than 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1.7 meters/second from ESE at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 7 tenths 

   Air Temperature: 10° C                  

   Stability Class: F (user override) 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 75% 

 SOURCE STRENGTH: 

   Flammable gas escaping from pipe (not burning) 

   Pipe Diameter: 5 centimeters           Pipe Length: 150 feet 

   Unbroken end of the pipe is connected to an infinite source 

   Pipe Roughness: smooth                 Hole Area: 19.6 sq cm 

   Pipe Press: 16 atmospheres             Pipe Temperature: 80° C 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 89.2 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 5,343 kilograms 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 312 meters --- (1500 ppm) 

   Orange: 710 meters --- (350 ppm) 

 



 

    

 

Příloha č.2 

 

 



 

    

 

 
 

 

 

 

 



 

    

 

 
 

 

 

 



 

    

 

 
 

 

 

 

 



 

    

 



 

    

 

 
 



 

    

 

 
 

 



 

    

 

 
 

 



 

    

 

 
 

 

 



 

    

 

 

 

 



 

    

 

Příloha č.3 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST – AMONIAK (ČPAVEK) 
 

podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. 

Datum vydání: 1.11.1999 Revize: 04 

Datum revize: 10.4.2006 

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo 

distributora 

1.1 Identifikace látky nebo přípravku: amoniak bezvodý 

Číslo CAS: 7664-41-7 

Číslo ES/EINECS: 231-635-3 

Další název látky: čpavek bezvodý 

1.2. Pouţití látky nebo přípravku: chladící medium, technologický plyn 

1.3. Identifikace výrobce a distributora 

Jméno nebo obchodní jméno výrobce: Linde Gas a.s. 

Místo podnikání nebo sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 

Identifikační číslo (IČO): 00011754 

Telefon: 2 72 100 111 

Fax: 2 72 70 20 20 

Zahraniční výrobce: 

Jméno nebo obchodní jméno: LINDE AG 

Adresa: Seitnerstrasse 70, D-82049 Höllriegelskreuth, SRN 

1.4. Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 

128 08 

Praha 2, telefon (24 hodin/den) - 2 2491 9293 

Linde Gas a.s., výrobní centrum Brno: 5 4821 0883 

2. Informace o sloţení přípravku 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky 

Chemický název: amoniak bezvodý, T: toxická, C: ţíravá, N: nebezpečná pro ţivotní 

prostředí 

Obsah v (%): > 99 

Číslo CAS: 7664-41-7 

Číslo ES/EINECS: 231-635-3 

Výstraţný symbol nebezpečnosti: T, N 



 

    

 

R-věta: 10-23-34-50 

S-věta: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61 

Úplné znění R-vět a S-vět uvádí bod 16 tohoto bezpečnostního listu. 

3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

3.1 Podle zákona č. 356/2003 Sb. je přípravek klasifikovaný jako: T: toxický, C: ţíravý, N: 

nebezpečný pro ţivotní prostředí 

Výstraţný symbol nebezpečnosti: T, N 

R-věta: 10-23-34-50 

S-věta: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61 

Úplné znění R-vět a S-vět uvádí bod 16 tohoto bezpečnostního listu. 

3.2 Nejzávaţnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při pouţívání látky/přípravku: působí 

ţíravě na oči, dýchací orgány, a kůţi, toxický při vdechování. Při styku s kůţí vznik omrzlin.  

3.3 Nejzávaţnější nepříznivé účinky na ţivotní prostředí při pouţívání látky/přípravku: můţe 

změnit hodnotu pH vodního prostředí. 

3.4 Další údaje: termickým rozkladem vznikají oxidy dusíku . S vodou tvoří ţíravé louhy, se 

vzduchem vytváří výbušné směsi. 

4. Pokyny pro první pomoc 

4.1 Všeobecné pokyny: postiţeného dopravit na čerstvý vzduch, udrţovat v klidu, teple, při 

potíţích přivolat lékaře. 

4.2 Při nadýchání: Postiţeného dopravit na čerstvý vzduch, v případě bezvědomí zajistit 

základní 

ţivotní funkce. Uloţit do stabilizované polohy a přepravit k lékaři. 

4.3 Při styku s kůţí: Potřísněný oděv odstranit, zasaţené místo důkladně omývat vodou – min. 

15 

min. 

4.4 Při zasaţení očí: oči vymývat proudem vody min. 15 min., vyhledat lékaře 

4.5 Při poţití: není povaţováno za moţný způsob expozice. 

4.6 Další údaje: - 

5. Opatření pro hasební zásah 

5.1 Vhodná hasiva: lze pouţít všechna hasiva, nutno přizpůsobit okolí. 

5.2 Nevhodná hasiva: - 

5.3 Zvláštní nebezpečí: působením ohně můţe dojít k explozi tlakové nádoby. 

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: nezávislý dýchací přístroj a protichemický oděv. 



 

    

 

5.5 Další údaje: působením ohně dochází k termickému rozkladu za vzniku oxidu uhelnatého 

a 

oxidů dusíku 

6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 

6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: vyklidit prostor. Pouţít nezávislý dýchací 

přístroj. 

Zajistit dostatečné větrání. 

6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu ţivotního prostředí: pokusit se zastavit únik plynu. 

Páry sráţet vodní mlhou nebo tříštěnou vodou. Zamezit vniknutí do kanalizace a vodních 

toků. 

6.3 Doporučené metody čistění a zneškodnění: prostor vyvětrat. Evakuovat osoby, odstranit 

hořlavé předměty a zdroje zapálení. Prostor postřikovat vodou, dokud není zkapalněný plyn 

odpařen (odpaření námrazy). Předměty, které přišly do styku s plynem, a okolí úniku plynu 

opláchnout dostatečně vodou. 

6.4 Další údaje: - 

7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 

7.1 Pokyny pro zacházení: pouţít pouze zařízení určené pro tento výrobek, pro daný tlak a 

teplotu. Zamezit zpětnému proudění plynu do nádoby. Zamezit vniknutí vody do nádoby. 

Neumisťovat do blízkosti zdrojů zapálení, zamezit vzniku elektrostatického výboje. Před 

zavedením plynu do zařízení toto zařízení odvzdušnit. 

7.2 Pokyny pro skladování: pouţívat pouze zařízení určené pro tento výrobek, pro daný tlak a 

teplotu. Tlakovou nádobu zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě 

niţší neţ 50 oC. Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních látek. Neskladovat na 

slunci. 

8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 

8.1 Expoziční limity: PEL: 14 mg.m-3, NPK-P: 36 mg.m-3 

8.2. Omezování expozice: 

Technická opatření: zamezit úniku plynu zajištěním těsnosti zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Příloha č.4 

 

Všeobecné pokyny 

 Při nadýchání, poleptání kůţe či vniknutí do očí je nutný okamţitý oplach vodou a 

následně přivolat lékařskou pomoc. Při příchodu lékaře oznámíme co se stalo a poskytneme 

mu informace o nebezpečné látce. Do doby, neţ dorazí odborná lékařská pomoc se snaţíme 

zajistit ţivotně důleţité funkce (dýchaní z úst do úst, masáţ srdce, inhalace kyslíku). Pokud 

postiţený je v bezvědomí, nebo pokud nastane ztráta vědomí, uloţíme postiţeného do 

stabilizované polohy.  

 

Při nadýchání 

 Pokusit se postiţeného dostat na čerstvý vzduch, nebo mu přiloţíme k ústům dýchací 

přístroj. Venku mu ústa a nos propláchneme čistou vodou. Nechat postiţeného chodit pokud 

je toho schopen. Zajistíme aby měl teplo, poté mu zajistíme odbornou lékařskou pomoc. 

Příznaky a účinky: 

 pálení 

 bolest a poleptaní sliznic dýchacích cest 

 úporný dráţdivý kašel 

 dušnost 

Při styku s kůží 

 Postiţená místa ihned opláchneme pod dostatečným proudem tekoucí vody. Také 

odstraníme kontaminovaný oděv a boty, pokud je to nutné ostříháme vlasy a nehty. Kůţi 

důkladně omýváme vodou bez pomocí mýdla a neutralizačních prostředků. Pokoţku moc 

nedráţdíme mechanickým čistěním. Oplachování postiţeného místa stále opakujeme, 

nejméně však 20 min. dokud nepřijde odborná lékařská pomoc. Při vzniku omrzlin postiţené 

místa v ţádném případě netřeme. Postiţené místo překryjeme nejlépe sterilním obvazem. 

Příznaky a účinky: 

 pálení  

 bolest 

 poleptání 



 

    

 

Při zasažení očí 

 Oči okamţitě začneme vyplachovat silným proudem vlaţné vody, nebo fyziologickým 

roztokem. Postup při vyplachování je od vnitřních koutků očí k vnějším aţ do příchodu 

odborné lékařské pomoci. Pokud má postiţený kontaktní čočky, je nutné je ihned po zasaţení 

vyjmout. 

Příznaky a účinky  

 pálení  

 bolest 

 slzení 

 poleptání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Příloha č.5 

 

 
 

Chladící komora 

 

 
 

Odpařovací kondenzátor 

 



 

    

 

 
 

Vnitřní zásobník s NH3 

 

 

 

Rozvody potrubí 



 

    

 

 
 

Výroba kroket 

 

 
 

Chlazení nanuků 


