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Anotace 

 

MORAVCOVÁ, T., Biocel Paskov a. s. a ochrana obyvatelstva. Ostrava 2011. Bakalářská 

práce na Fakultě bezpečnostního inţenýrství, VŠB – Technické univerzity Ostrava, 2011. 45 

s. vedoucí bakalářské práce Ing. Jaroslav Kovařík, Ph. D. 

 

Bakalářská práce se zabývá ochranou obyvatelstva při průmyslové havárii. V úvodní části se 

zabývá historií papíru a výrobou buničiny. Dále je zaměřena na Biocel Paskov a. s. a stručné 

informace o podniku. Jsou zde popsány chemické látky pouţívané na bělení buničiny. Na 

vyhodnocení rizik je pouţita analýza ETA a programem ALOHA je namodelován únik 

nebezpečných látek. V práci jsou navrţena optimální opatření k ochraně obyvatelstva v obci 

Ţabeň.   

 

Klíčová slova: Biocel Paskov a. s., havárie, ochrana obyvatelstva, analýza 

 

 

Abstract 

 

Moravcova, T., Biocel Paskov a.s. and population protection, Ostrava 2011. VŠB–Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Bachelor degree thesis, 2011. 45 pages. 

Primary supervisor: Ing. Jaroslav Kovařík, PhD. 

My bachelor degree thesis is about population protection during an industrial accident. The 

introduction pursues the history of paper and the manufacture of pulp. The thesis concerns 

Biocel Paskov a.s. and contains concise information about the company. The chemical 

substances used for bleaching the pulp are described there.  ETA analysis is used for the 

evaluation of risks and ALOHA programme is used for the simulation of leakage of 

dangerous substances. In my thesis, optimal precautions for population protection of the 

Zaben village are proposed.  

 

Keywords: Biocel Paskov a. s., accident, population protection, analysis 
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1. Úvod 

 

Výroba a průmysl jsou pro dnešní svět nepostradatelnou součástí. V celém světě existují 

milióny průmyslových a výrobních podniků, které jsou nedílnou součástí hospodaření, 

ekonomiky a prosperity států po celém světě. Vše má, ale své klady a zápory. Na jednu stranu 

je průmysl pro stát nepostradatelný, ale na druhou stranu s ním souvisejí rizika bezpečnosti a 

ochrany obyvatelstva a ţivotního prostředí. Jelikoţ můţe dojít k mimořádné události a tou je 

spojena závaţná havárie podniku. Proto musí být tyto podniky připraveny na události, které 

mohou nastat. 

Ve své prácí se zabývám podnikem Biocel Paskov a. s.. Porovnáváním minulých a nynějších 

technologií, jejich dopad na obyvatelstvo, ochranu obyvatelstva a ochranu okolí. Tento 

podnik se zabývá výrobou buničiny, a to uţ od roku 1983. Od začátku výroby se na bělení 

buničiny pouţívalo plynného chlóru a od roku 1995 se uţívá peroxidu vodíku. Zaměřila jsem 

se na chlór, jeho chemické a fyzikální vlastnosti, jeho vyuţití. A na to, jak bylo zpracováno 

zabezpečení při styku chlóru a člověka, a ochranou zaměstnanců v Biocelu Paskov a. s. a 

obyvatelstva v obci Ţabeň. 

Dále jsem se zabývala další nebezpečnou látkou pouţívanou na bělení buničiny a tou je 

peroxid vodíku. Zaměřila jsem se na peroxid vodíku a jeho chemické a fyzikální vlastnosti, 

jeho pouţití a uţití v podniku Biocel Paskov a. s.. 

Závěrem jsem vytvořila analýzu rizik pomocí analýzy ETA a únik látky v programu ALOHA.   

Vytvořila jsem analýzu rizik pomocí analýzy ETA a únik látky v programu ALOHA. V těchto 

kapitolách se zabývám zjištěním následků úniku chlóru a peroxidu vodíku. Výsledky analýz, 

ke kterým jsem dospěla pomocí analýzy ETA a programu ALOHA, budou uvedeny v závěru 

mé bakalářské práce. Po vyhodnocení analýz jsem zjistila, ţe pro Biocel Paskov a. s., bylo 

odstoupení od chlorové technologie bezpečnější jak pro zaměstnance, tak pro občany 

okolních obcí a ţivotní prostředí. 
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2. Cíl práce 

 

Cílem práce je zpracovat návrh optimalizace ochrany obyvatelstva před moţnými dopady 

havárii v Biocelu Paskov a. s.. Práce bude zaměřena na analýzu vývoje Biocelu s důrazem na 

ochranu obyvatelstva. Posouzení těchto opatření a zpracování návrhu jejich optimalizace pro 

současnost  s výhledem do roku 2020. 
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3. Rešerše 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: Sdruţení    

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 140 s. ISBN: 80-86634-70-1.[1.] 

Tato kniha se zabývá ochranou obyvatelstva od jejího vývoje aţ do současnosti. Kniha 

pojednává o civilní ochraně, jako varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí, nouzové přeţití 

obyvatelstva.  Jsou zde řešeny mimořádné události a jejich likvidační a záchranné práce. Dále 

se kniha zabývá integrovaným záchranným systémem. 

FIALA, Miloš; VILÁŠEK, Josef. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. 1. vydání.   

Praha: Nakladatelství Karolinum, 2010. 208 s. ISBN: 978-80-246-1856-2. 

Tato kniha pojednává o ochraně obyvatelstva v Evropské unii. Jsou zde jednotlivě popsané 

členské země Evropské unie a jejich ochrana. Ke kaţdé zemi jsou vypsané všeobecné údaje o 

zemi, bezpečnostně-politický rámec, stanovení nevojenských rizik, civilní připravenost, řídící 

struktury, struktura obyvatelstva, vládní a nevládní organizace, vzdělání, ochranná 

infrastruktura, legislativa. 

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Jsou zde 

popsány podmínky pro zapsání podniku do skupin podle mnoţství pouţívaných 

nebezpečných látek nebo přípravků a sním spojené vypracování příslušných dokumentů. 

Povinnosti pro provozovatele při zpracování vnějšího a vnitřního havarijního plánu. 

 

ZUBEK, Pavel; BRABEC, Marcel. BIOCEL Paskov [online]. [2008 – 2011] [cit. 2011-03-

08]. Dostupné z WWW: <http://photozubek.ic.cz/Album030/index.htm>. 

Tato internetová stránka popisuje informace o Biocelu Paskov a. s. o historii tohoto podniku. 

Informace o spolupráci se sousední pilou, výrobcích, které jsou vyráběny a exportovány do 

cizích zemí. 

 

Směrnice pro případ výronu chlóru v provozech n. p. Severomoravské celulózky  

Paskov. Paskov. 1987  

V této směrnici jsou popsány chlórový poplachový plán a chlórový havarijní plán. Dále tam je 

podrobně popsáno varování a vyrozumívání zaměstnanců Biocelu Paskov a. s., evakuace a 

povinnosti pracovníků při havárii. 

http://photozubek.ic.cz/Album030/index.htm
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4. Základní pojmy 

 

Ochrana obyvatelstva – jde o plnění úkolů, hlavně varování, evakuace, ukrytí, nouzové 

přeţití a další opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva[7.] 

 

Zařízení civilní ochrany – je součástí právnické osoby nebo určené obce, tvoří ji 

zaměstnanci, věcné prostředky a jiné osoby na základě dohody, slouţí k ochraně 

obyvatelstva[7.] 

 

Nebezpečná látka – je vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se 

dá předpokládat, ţe mohou vzniknout v případě havárie. Vyţadují provedení záchranných a 

likvidačních prací[6.] 

 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a vlivů způsobených přírodními silami, 

člověkem, ale také jde o havárie, které působí na člověka, majetek a ţivotní prostředí[7.] 

 

Závažná havárie – je mimořádná událost, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená, např. únik nebezpečné látky, poţár nebo výbuch. Událost vznikla nebo 

její vznik hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízením, v němţ je nebezpečná látka 

vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována, a vede k váţnému 

ohroţení nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví lidí, hospodářských zvířat a ţivotní 

prostředí nebo k újmě na majetku.[6.] 

 

Riziko - je pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností[6.] 

 

Objekt – je celý prostor nebo soubor prostorů, v němţ je umístěna jedna nebo více 

nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních[6.] 

 

Zařízení – je technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, pouţívaná, skladovaná, přepravovaná a zahrnuje všechny části provozu[6.] 
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Provozovatel – je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která uţívá objekt nebo zařízení, 

v němţ je vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována nebezpečná 

látka[6.] 

 

Skladování – je umístění určitého mnoţství nebezpečných látek pro účely uskladnění, uloţení 

do bezpečí nebo udrţování v zásobě[6.] 

 

Zóna havarijního plánování – je plánování území v okolí objektu nebo zařízení, v němţ 

uplatňuje poţadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu[6.] 

 

Scénář – je popis rozvoje závaţné havárie, popis rozvoje příčinných a následnýchudálostí  na 

sebe navazujících, spontánně probíhajících nebo probíhajících jako činnosti lidí, které mají za 

účel zvládnout průběh závaţné havárie[6.] 

5. Ochrana obyvatelstva 

 

K mimořádným událostem (MU) jako záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy, automobilové 

nehody, ţelezniční nehody, havárie v průmysl, poţáry aj. dochází v dnešní době denně. Lidé 

musí být připraveni na tyto události, vědět co dělat kdyţ nastanou a jak se vypořádat 

s následky spojených s těmito událostmi. Prvním krokem je připravenost, vypracování 

dokumentů k dané mimořádné události vede k lepší koordinaci záchranných a likvidačních 

prací. 

Jako první se v České republice, tehdejší Československé republice začalo mluvit o 

protiletecké ochraně. 11. dubna 1935 byl přijat zákon č. 82 Sb. o ochraně a obraně proti 

leteckým útokům. V období okupace byla protiletecká ochrana zařazena pod Německou 

zemskou obranu, která chránila před nepřáteli Německo. Po skončení okupace se začalo 

ustupovat od protiletecké obrany a stát se začal zaměřovat na civilní obranu. Civilní obrana 

spadala pod správu ministerstva vnitra a byla zajišťována územními štáby civilní obrany, 

vojenskými útvary civilní obrany a zařízeními civilní obrany. V 50. a 60. létech 20. století 

bylo v českých zemích zaměřeno na budování stálých úkrytů a zabezpečením obyvatelstva 

prostředky individuální ochrany. Vznik Československé federativní republiky mělo vliv i na 

řízení civilní obrany. Civilní obrana byla zařazena pod Československou lidovou armádu, kde 

plnila úkoly ochrany a obrany státu před nepřátelským napadením, plynulým chodem 
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hospodářského ţivota při nepřátelském napadení, odstraňování následků nepřátelského 

napadení. 

Od roku 1990 začala Česká republika tvořit moderní systém ochrany obyvatelstva, který by se 

rovnal vyspělým zemím. 24. prosince 1993 byly zrušeny štáby civilní ochrany okresů a 

statutárních měst. Tuto funkci převzali okresní úřady 1. ledna 1994. Od 1. ledna 2000 přešla 

působnost civilní ochrany pod Ministerstvo vnitra, v rámci tohoto přesunu vzniklo Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V zákoně 239/2000 Sb. jsou 

vymezeny povinnosti k plnění úkolů civilní ochrany HZS, vybraným ministerstvům, obcím, 

právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a fyzickým osobám. Detailní popis 

úkolů těchto sloţek vymezuje vyhláška Ministerstva vnitra číslo 380/2002 Sb..[1.] 

 

5.1 Ochrana obyvatelstva v Evropské unii (EU) 

 

I přes to, ţe evropské státy mají jiný přístup k ochraně obyvatelstva, najdeme společné a 

sjednocující rysy a prvky, které charakterizují určitou skupinu států. Ochrana obyvatelstva je 

vymezena zákony, dekrety, nařízeními a jinými dokumenty, které jsou tvořeny ve většině 

evropských států. Bohuţel ne všechny státy mají takovéhle řešení, např. v Rakousku je 

ochrana obyvatelstva řešena na úrovni spolkových zemí a v Polsku jsou příslušné dokumenty 

zastaralé a neodpovídají skutečnosti. Proto je ochrana obyvatelstva řízena vládními 

nařízeními. 

Roku 1985 byla předloţena tzv. Zelená kniha Evropské komise, která se jmenovala „Péče o 

ţivotní prostředí – akce pro evropské ţivotní prostředí“. Tímto rokem začala evropská 

spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva je zahrnuta do generálního 

ředitelství, do oddělení civilní ochrana a ekologické havárie. Civilní ochrana je pojem 

pouţívaný v EU pro ochranu obyvatelstva. Politika EU v oblasti ochrany obyvatelstva je 

pomoc a podpora členským státům.  

K tomuto účelu slouţí 3 dokumenty: 

1) Rozhodnutí Rady EU o vytvoření Společenství na podporu zesílené spolupráce 

v civilní ochraně z roku 2001 

 jde o podporu spolupráce při asistenčních zásazích, spojené s velkými 

přírodními katastrofami 

 na vyţádání je moţno posílat do postiţených zemí EU i mimo ni 

vyhodnocovací a koordinační týmy, které doplňují asistenční zásahové týmy 
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 k tomu vzniklo Monitorovací a informační centrum pro výměnu důleţitých 

informací mezi členskými zeměmi a pro koordinaci nasazení asistenčních týmů 

2) Rozhodnutí Rady EU o vytvoření civilní ochrany Společenství z 8. listopadu 2007 – 

tzv. Recast 

 tento dokument zajišťuje poskytnutí podpory v případě mimořádných událostí 

(MU) a lepší koordinaci asistenčního týmu 

 dokument zohledňuje právní předpisy a mezinárodní závazky Společenství a 

nesmějí být dotčena vzájemná práva a povinnosti členských států 

3) Rozhodnutí Rady EU o zřízení finančního nástroje pro civilní ochranu z 5. března 

2007 

 doplňuje úsilí členských států chránit obyvatelstvo, majetek a ţivotní prostředí 

 tento nástroj stanovuje pravidla pro poskytnutí finanční pomoci při MU[3.] 

6. Historie papíru 

 

První zmínky o papíru pocházejí z provincie Hunan v jiţní Číně. Papír, který byl vyroben, 

obsahoval dřevěnou kůru, konopné odpady a zbytky rybářských sítí.  

V následujících stoletích byla technologie výroby papíru mnohokrát modifikována a 

vylepšována. Podstata nápadu však zůstala nezměněna dodnes. Do Evropy se dostal skrze 

Araby. První papírny proto vznikaly ve Španělsku, odkud se pak šířily do Itálie a Francie (12. 

- 14. století).[10] 

 

6.1 Druhy papírů 

 

Papyrus 

Je psací materiál, slouţící k zápisu textů. Pro svou kvalitu, lehkost a skladnost brzy vytlačil 

ostatní psací materiály (hliněné, dřevěné, kovové, voskované destičky, ostraka), i kdyţ je 

nikdy zcela nenahradil. Základní surovinou pro výrobu byla stébla šáchoru 

papírodárného.[11.] 
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 Pergamen 

Pergamen je nevydělaná při napětí sušená a hlazená oslí, vepřová, kozí, ovčí nebo telecí kůţe. 

Později se stal obecně výlučnou psací látkou aţ do začátku 13. století. Od 14. století začal být 

vytlačován papírem, přestoţe byl daleko trvanlivější neţ papír.[11.] 

Palimpsest 

Po celou historii byla největší nevýhodou pergamenu jeho vysoká cena. Aby se materiálem 

šetřilo, často se z jednoho listu vyškrabal původní text a list se pouţil znovu. Vyškrabané 

pergamenové listy, tzv. palimpsesty, jsou dnes zajímavými historickými dokumenty, protoţe 

speciální lampy umoţňují přečtení původního vyškrabaného textu (staršího a tedy zpravidla 

historicky cennějšího).[11.] 

 

6.2 Výroba papíru 

 

Papír se vyrábí ze dřeva respektive z dřevěného vlákna, které obsahuje. Kvalita vlákna závisí 

na druhu stromu, klimatických podmínkách, půdě.[12.] 

Postup výroby: 

1) Dovoz dřeva 

2) Odzrnění (zbavení dřeva kůry) 

3) Sekání štěpků 

4) Vaření 

5) Praní  

6) Mletí 

7) Třídění 

8) Bělení  

9) Sušení 

 

6.3 Druhy celulózy 

 

Mechanická – kmeny jsou rozemílány na brusném kameni, současně se přidává voda 



17 

 

Chemická -vlákna se vyrábí chemickou cestou, papír vyráběný touto cestou se  

nazývá bezdřevý 

- dřevěné štěpky se rozvaří v kotli a za pomoci chemikálií se rozvaří lignin 

- cílem tohoto procesu je, aby se obsah ligninu co nejvíce sníţil a zároveň vlákna 

zůstala pevná a neporušená  

                      
                        Obrázek 1: Výroba chemické celulózy [12.] 

 

recyklovaná – vlákna se získávají ze sběrového papíru[12.] 
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7. Biocel Paskov 

 

 
Obrázek 2: Biocel Paskov a. s.[24.] 

 

Název:    Biocel Paskov a. s. 

Předmět podnikání:  výroba buničiny 

Adresa:    Zahradní 762, Paskov 

PSČ:     739 21 

Majitel:   Lenzing AG 

Kraj:    Moravskoslezský 

Okres:    Frýdek – Místek 

Obec:    Paskov 

Katastrální výměra: 

oplocená plocha:  94,62 ha 
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zastavěná plocha:  43,42 ha 

nadmořská výška:  268 – 275 m n. m. 

Zeměpisná severní šířka: 49° 43' 

Zeměpisná východní délka: 18° 17' 

Oficiální webové stránky:  www.biocel.cz 

 

7.1 Historie Biocelu Paskov a. s. 

 

1883 – začátek první výroby buničiny ve Vratimovských papírnách 

1979 – 1983 – výstavba celulózky Biocel Paskov 

1983 – zahájení výroby buničiny 

1995 – změna technologie bělení, přechod z plynného chlóru na peroxid vodíku 

2001 – celulózku odkupuje rakouská společnost HEINZEL GROUP 

2002 – změna názvu z BIOCEL a. s. na Biocel Paskov a. s. 

2007 – nejvyšší výroba buničiny 280 180 t/rok 

2010 – celulózku odkupuje rakouská společnost Lenzing AG 

Celulózka Biocel zahájila svůj provoz v roce 1983. Byla zaloţena jako pokračovatel výrobce 

buničiny ve Vratimově. V té době byly pouţity nejmodernější výrobní technologie 

umoţňující sulfitový způsob výroby. V roce 1989 se z Biocelu stala akciová společnost. Nyní 

se Biocel Paskov a. s., podle zákona o prevenci závaţných havárií, řadí do skupiny A.[17.] 

 

7.2 Geografické údaje 

 

Celulózka Biocel Paskov a. s. se nachází v obci Paskov v Moravskoslezském kraji. Obec 

Paskov sousedí s obcemi Ţabeň, Staříč, Vratimov, Oprechtice, Lískovec, Řepiště a Brušperk 

v okrese Frýdek – Místek. V okrese Ostrava zase sousedí s obcemi Nová Běla a Hrabová. 

http://www.biocel.cz/
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Paskov má rovinatý charakter. Jeho územím protékají řeky Ostravice a Olešná. Sám Biocel 

Paskov sousedí s obcemi Ţabeň a Staříč. Přímo před podnikem protéká řeka Olešná. 

Území je částečně poddolováno, ale o moţnosti vzniku havárie z hlediska poddolováním se 

neuvaţuje. Areál je situován v okraji prostorů závodů Paskov a Staříč OKD a. s..[22.] 

 

7.3 Údaje o zaměstnancích 

 

Biocel Paskov a. s. zaměstnává 371 zaměstnanců (k 1. 1. 2010). Zaměstnanci jsou rozděleni 

na směny. Nejčastěji dojíţdějí z Frýdku – Místku, Paskova, Vratimova, Ostravy a Havířova. 

V areálu mají trvalé sídlo nebo vstup cizí firmy, kdy na nejsilněji obsazené směně je cca 500 

zaměstnanců cizích firem.[22.] 

 

                               Tabulka 1: Počet zaměstnanců 

 Počet zaměstnanců 

Ranní směna 240 

Odpolední směna 51 

Noční směna 51 

Ostatní zaměstnanci 29 

Cizí firmy 500 

Celkem zaměstnanců v areálu 871 

 

 

7.4  Výrobky 

 

Biocel ročně spotřebuje asi 1,5 milionu kubických metrů dřeva. Nejen z českých lesů se 

dováţí dřevo a Biocel si z něj udělá potřebnou štěpku. Dřevo se přiváţí v délce 2 – 14 m. 60 

% dováţeného dřeva je dopraveno po ţeleznici a 40 % auty. Štěpka, která při produkci dřeva 

vzniká, se také dostává do Biocelu ze sousední pily Mayr – Melnhof – Holz. K její dopravě 

slouţí pásový dopravník, který má více výhod. Jednak ekonomické hledisko, kdy se nemusí 

platit za přepravu kamióny nebo vlaky a také je tato metoda ohleduplná k ţivotnímu prostředí. 

Je také výhodou v zimním období, kdyţ jsou silnice pod vrstvami sněhu a ledu. 

Buničina vyráběná zde se prodává pod obchodní značkou VIAN-PASKOV ve dvou druzích, a 

to ECO a ECF. Tato buničina se pouţívá pro výrobu hygienických potřeb. Výrobci 
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společností TENTO Ţilina a ZEWA, kteří se zabývají touto výrobou, pouţívají větší procento 

této buničiny. Dále se tato buničina pouţívá na výrobu grafických papírů, obalových 

materiálů (např. lepenek) a speciálních druhů papírů.  

Dále se zde vyrábí krmné kvasnice pod názvem VITEX, jsou vyuţívány jako přísada do 

krmných směsí pro hospodářská zvířata. Posledním výrobkem, který se v Biocelu vyrábí, jsou 

zahuštěné a z části upravované výluhy z celulózky. Tyto výrobky jsou pod názvem Vianplasty 

a jejich hlavní uplatnění je ve stavebnictví.[9.] 

 

 
   Graf 1: Graf exportu buničiny do ciziny 

Více neţ 90 % buničiny je exportováno do cizích zemí jako např. Itálie, Francie, Německo a 

dalších, které jsem uvedla v tabulce. Mnoţství vyváţené buničiny je zde uváděno v tunách za 

jeden rok.  

 

8. Chemické látky pouţívané při bělení buničiny 

 

V Biocelu se od jeho zaloţení pouţívalo na bělení buničiny plynného chlóru a dalších jiných 

prostředků. Plynný chlór se pouţíval aţ do roku 1995, kdy se potom začalo pouţívat peroxidu 

vodíku. 
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8.1 Chlór 

8.1.1 Chemické vlastnosti 

 

Značka Cl2 

Protonové číslo 17 

Relativní atomová hmotnost 35,4527 

Perioda 3 

Skupina VII.A 

Zařazení Halogen 

Teplota tání -100,98 °C 

Teplota varu -34,6 °C 

Hustota  

 

8.1.2 Fyzikální vlastnosti 

 

CAS 7782- 50-5 

Klasifikace látky toxická, dráţdivá, nebezpečná pro ţivotní prostředí 

Výstraţný symbol nebezpečnosti T, N, Xi 

Skupenství (20°C) plynné, zkapalněný pod tlakem 

Zápach Štiplavý 

Hořlavost Nehořlavý 

 

Za normálních podmínek je stabilní, reaguje prudce s organickými látkami a louhy. S vodou 

tvoří kyseliny.[13.] 

 

8.1.3 R, S – věty 

 

 R 23 - Toxický při vdechování  

 R 36/37/38 - Dráţdí oči, dýchací orgány a kůţi 
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 R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy 

 

S9 - Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S1/2 - uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S45 - V případě nehody okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc  

S 61 - Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí[13.] 

 

8.1.4 Další informace 

 

Chlór byl objeven roku 1774, od té doby je vyuţíván v mnoha oblastech. Je uţíván v široké 

škále produktů, které nám kaţdý den slouţí v práci nebo doma. Pouţívá se jako dezinfekce 

k čištění vody, ke kontrole biologicky znečišťujících vybavení v chladicích zařízeních, je 

pouţíván ve výrobě syntetických kaučuků, plastů, pesticidů, nemrznoucích směsí, chladiv, 

PVC a chlorovanému vápnu. Chlór se také pouţívá k odzinkování a odcínování ţeleza a jako 

přísada do speciálních baterií. 

Chlór je zelená kapalina, která reaguje s vodou, poté dochází k rozstřikování chlóru do okolí. 

Pokud se vypařuje na vzduchu ve velkém mnoţství, tvoří s vodními párami bílou mlhu. 

Můţe popálit pokoţku nebo oči, ale také můţe způsobit omrzliny. Pokud je inhalován v nízké 

koncentraci můţe způsobit podráţdění horních cest dýchacích, ve vysoké koncentraci můţe 

způsobit edém plic, poškození plicních cév, atelektázu a další. Při akutní expozici můţe 

docházet k úzkosti a zvracení.[21.] 

 

 

8.1.5  První pomoc 

 

Expozice musí být co nejdříve ukončena a pacient musí na čerstvý vzduch. Pokoţka, oči, a 

ústa musí být omyty čistou vodou po dobu 15 – 20 minut. Zamořené oblečení a šperky musí 

být odstraněny a izolovány. Postiţená místa se nesmí třít. Pokud pacient přestane dýchat, 

musí mu být poskytnuto umělé dýchání. Jestliţe je dýchání těţké, dodáme kyslík.[21. 
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8.2 Plynný chlór Cl2 

 

Jde o plyn ţlutozelené barvy s charakteristickým zápachem, je asi 2,5 krát těţší neţ vzduch a 

proto se drţí při bezvětří při zemi. Při normální teplotě nereaguje suchý plynný chlór s mědí a 

ţelezem, pokud se k němu dostane vlhkost, reaguje se všemi kovy, kromě tantalu. Proto se 

musí při jeho skladování dávat pozor, aby se nikde nedostala vlhkost. S vodíkem tvoří 

třaskavou směs, která můţe být iniciována slunečním světlem nebo silným světlem. 

K samovznícení dojde při kontaktu plynného chlóru a práškových kovů. Je silným oxidační 

prostředek, který podporuje hoření organických látek. 

Hlavním úkolem při pouţívání plynného chlóru na bělení v Biocelu Paskov a. s. byla jeho 

dodávka do bělírny, kde se jím bělila buničina. Pro potřeby bělení se kapalný chlór musel 

zplynit, k tomu se pouţívalo tzv. zplyňovače.[18.] 

 

8.2.1 Skladování 

 

Podle potřeby byl kapalný chlór nakupován a dodáván po ţeleznici v silných 

ocelových cisternách. Při plnění zásobníků se nesmělo překročit 80 t a jeden zásobník musel 

být prázdný pro případ havárie. Během stáčení chlóru musely být dodrţovány dané postupy. 

Kapalný chlór byl skladován ve 3 tlakových ocelových zásobnících. Kaţdý o objemu 81 m
3
. 

Chlór se skladoval ve dvou zásobnících a třetí byl určen jako náhradní. Kaţdý zásobník musel 

být opatřen bezpečnostními a kontrolními zařízeními jako např. kontrola tlaku, zdvojené 

ventily na potrubích, automaticky udrţovaná teplota a jiné.[18.]  
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      Obrázek 3: Umístění skladu chlóru[24.] 

 

9. Další produkty pouţívané pro bělení 

 

9.1 Oxid chloričitý ClO2 

 

Mnoţství: 100 m
3
 

Klasifikace látky: toxický, ţíravý 

Výstraţný symbol nebezpečnosti: T, C 

Jedná se o plyn, který má ţlutou barvu a štiplavý zápach. Oxid chloričitý je nestálý a výbušný, 

ale velmi dobře rozpustný ve vodě. Při styku s organickými látkami působí výbušně, kapalný 

můţe vybouchnout i při nepatrném mechanickém působení (otřes) nebo zahřátí. 

Je 2,3 x těţší neţ vzduch.[18.] 
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9.1.1  R, S – věty 

 

R 23 – Toxický při vdechování 

R 34 – Způsobuje poleptání 

 

S 1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S 36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

S 45 – V případě nehody vyhledejte okamţitě lékařskou pomoc[14.] 

 

9.2 Louh sodný NaOH 

 

Mnoţství: 32 m
3
 

Klasifikace látky: ţíravý 

Výstraţný symbol nebezpečnosti: C 

Tato látka je bílá neprůhledná hmota, silně hygroskopická. Je velmi dobře rozpustný ve vodě, 

čímţ je doprovázen silným vývojem tepla. Reaguje s kovy, jako je hliník, cín a zinek. Má 

silné leptající účinky, způsobuje těţko se hojící rány. Zasaţená pokoţka je kluzká a pálí, 

nesmí dojít k zásahu očí, sliznice a zaţívacího traktu.[18.] 

 

9.2.1 R, S – věty 

 

R 35 – Způsobuje těţké poleptání 

 

S 1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 26 – Při zasaţení očí okamţitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 37/39 – Pouţívejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle 

S 45 – V případě nehody vyhledejte okamţitě lékařskou pomoc[15.] 
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9.3 Chlornan sodný NaClO 

 

Mnoţství: 2 x 500 m3 

Klasifikace látky: ţíravý 

Výstraţný symbol nebezpečnosti: C 

Tato kapalina je bezbarvá nebo slabě ţlutohnědá. Při současném uvolňování chlóru reaguje 

chlornan s kyselinami. Působí ţíravě na oči, kůţi a sliznici. Můţe dojít k dráţdění nebo 

popálení horních cest dýchacích a také dolních cest dýchacích.[18.] 

 

9.3.1 R, S – věty 

 

R 31 – Při styku s kyselinami uvolňuje toxický plyn 

R 34 – Způsobuje poleptání 

 

S 1/2 – Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 28 – Při styku s kůţí okamţitě omyjte vhodnou kapalinou ve velkém mnoţství 

S 45 – V případě nehody vyhledejte okamţitě lékařskou pomoc 

S 50 – Nesměšujte se … doplní výrobce[16.] 

 

10.  Chlórový poplachový plán 

 

Biocel Paskov a. s. musel zajistit pro své zaměstnance: 

 informace o moţných hrozících událostech, plánovaných opatřeních, varování 

 evakuaci, popřípadě ukrytí 

 organizování záchranných prací 

 organizování přípravy vzájemné pomoci 

Stanovoval jak postup rychlého a organizovaného vyrozumívání pracovníků, okolního 

obyvatelstva a státní orgány. Pouţívalo se ho při chlórovém nebezpečí. Dále stanovoval 

způsoby ochrany v ohroţení zdraví pracovníků a obyvatelstva. Tento plán vymezoval 

pracovníky odpovědné za vyhlašování chlórového poplachu I. a II. stupně a pracovníky 
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odpovědné za předávání dalších varovných zprav do okolních obcí a zainteresovaným 

orgánům.[19.] 

 

10.1 Chlórový poplach I. stupně (CHP I) 

 

Byl vyhlašován pro závod, jestliţe uniklý chlór ohroţoval jen pracoviště s počátkem výronu 

chlóru nebo okolí provozu do 50 m.[19.] 

 

10.1.1 Právo k vyhlášení 

 

 vedoucí odborně technický pracovník (v jeho nepřítomnosti ho zastoupil vrchní mistr 

směny) 

 operátor přípravy bělících chemikálií 

 operátor bělírny[19.] 

 

10.1.2 Způsob vyhlášení 

 

Chlórový poplach I. stupně byl vyhlašován telefonickým spojením, dispečerským zařízením, 

rozhlasem, vysílačkou. Oznamování této zprávy znělo: „ Pozor, pozor, chlórový poplach I. 

stupně, zdroj úniku chlóru v prostoru …“.[10.] 

 

10.1.3 Vyrozumívání 

 

Při chlórovém úniku se museli okamţitě vyrozumět ohroţená pracoviště. Dále k tomu museli 

být vyrozuměni : 

 velitel havarijní hlídky 

 závodní poţární útvar 

 vedoucí provozů 

 operátor bělírny 

 dispečer údrţby 
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K tomu se ještě museli vyrozumět závodní zdravotní středisko, závodní stráţ, bezpečnostní 

technik. Pokud došlo k vyrozumívání v mimopracovní době byli pracovníci vyrozumíváni do 

bytu a byl jim zajištěn svoz pohotovostním vozidlem. Schéma vyrozumívání při CHP I. je 

uvedeno v Příloze 1.[19.] 

 

10.2 Chlórový poplach II. stupně (CHP II) 

 

Byl vyhlašován pro celý závod, jestliţe ohroţoval převáţnou část závodu. Pokud byl vyhlášen 

tento stupeň, museli se současně vyrozumívat orgány okolních obcí podle schématu 

vyrozumívání.[19.] 

 

10.2.1 Právo k vyhlášení 

 

 vedoucí odborně technický pracovník 

 operátor přípravy bělících roztoků 

 operátor bělírny[19.] 

 

10.2.2 Způsob vyhlášení 

 

Chlórový poplach II. stupně byl vyhlašován telefonickým spojením, dispečerským zařízením, 

rozhlasem, vysílačkou. Oznamování této zprávy znělo: „ Pozor, pozor, chlórový poplach I. 

stupně, zdroj úniku chlóru v prostoru …“.[19.] 

 

10.2.3 Vyrozumívání 

 

Při vyhlašování chlórového poplachu II. stupně se museli co nejrychleji uvědomit všichni 

pracovníci podniku, cizí osoby zdrţující se v podniku. Mezi hlavní osoby při vyrozumívání 

byli: 

 závodní poţární útvar 

 vedoucí odborně technický pracovník 

 operátor přípravy bělících roztoků 
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 vedoucí provozů ohroţených pracovišť 

Pokud došlo k vyrozumívání v mimopracovní době, byli pracovníci vyrozumíváni do bytu a 

byl jim zajištěn svoz pohotovostním vozidlem. Dále byli vyrozumíváni vnější orgány a 

organizace. Schéma vyrozumívání při CHP II. je uvedeno v Příloze 2. [19.] 

 

 

10.3 Varování 

 

K varování při úniku chlóru byly pouţívány hlásiče (analyzátory) WINTER (NSR) typ GMS - 

8, tlačítkové hlásiče CERBERUS pod označením UJZ 1 UJZ 2. Tyto automatické a tlačítkové 

hlásiče byli zapojeny na dvě ústředny elektrické poţární signalizace.  

Při aktivaci hlásičů byla ihned informována pracoviště: 

 centrální řídící stanoviště (CŘS) 

 dispečink HZS podniku v poţární stanici 

 velín bělírny 

 velín přípravy bělících roztoků[19.] 

 

11.  Chlórový havarijní plán 

 

Stanovoval souhrn povinností a úkolů, které museli provádět všichni pracovníci i pracovníci 

cizích organizaci, aby byly co nejvíce omezeny nepříznivé důsledky úniku chlóru. Pro 

pracovníky, kteří byli stanoveni pro lokalizaci a likvidaci následků havárie, byly vypracovány 

zásady pro správný postup a pouţívání ochranných a manipulačních prostředků.  Tyto 

prostředky měli zajistit bezproblémový průběh plnění potřebných úkolů. 

Při vyhlášení chlórového poplachu I. stupně byl velitelem záchranných prací vedoucí odborně 

technický pracovník. Byli mu podřízení všichni pracovníci v okolí a všichni pracovníci, kteří 

se zúčastnili likvidačních prací. Pokud nebyl vedoucí odborně technický pracovník přítomen, 

zastupoval ho vrchní mistr směny. Při vyhlášení chlórového poplachu II. stupně byl velitelem 

vedoucí odborně technický pracovník, po příjezdu ředitele podniku předal tuto funkci 

řediteli.[19.] 
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11.1 Povinnosti vyhlášení chlórového poplachu I. a II. stupně 

 

11.1.1 Ředitel 

 

Při CHP I. nebyl ředitel podniku volán k pohotovosti. Při aktivaci CHP II. po dostavení se do 

podniku přejal řízení záchranných a likvidačních prací.[19.] 

 

11.1.2 Vedoucí odborně technický pracovník 

 

Provedl vyhlášení chlórového poplachu, jeho lokalizace a rozsahu ohroţeného prostoru. 

Vyrozuměl vrchního mistra směny. Zajistil výjezd pohotovostního vozidla pro určené 

pracovníky. Po dobu trvání CHP I. koordinuje činnost všech pracovníků. V případě potřeby 

omezil nebo odstavil provoz na havarovaném zařízení. Vyhlásil ukončení chlórového 

poplachu. Při CHP II. vyhlásil stav pohotovosti pro nejbliţší okolí, vnější orgány a 

organizace. Informoval ředitele podniku a po jeho příjezdu mu předal řídící činnosti.[19.] 

 

11.1.3 Vrchní mistr směny 

 

Na vyzvání vedoucího odborně technického pracovníka se dostavil na místo havárie. Pokud 

nebyl přítomen vedoucí odborně technický pracovník, musel ho povolat a po jeho příjezdu mu 

předat řídící činnosti.[19.] 

 

11.1.4 Pracovníci podniku a pracovníci cizích organizací 

 

Tito pracovníci museli omezit nebo zkrátit na minimum všechny telefonní hovory. Uzavřít 

všechny okna a dveře, zdrţovat se na svém pracovišti a zajišťovat normální chod výroby. Při 

CHP II. se museli všichni pracovníci, kteří nebyli vybaveni ochrannými prostředky, dostavit 

se na určené shromaţdiště. Toto shromaţdiště se nacházelo kolmo k šíření chlórového 

mraku.[19.] 
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11.1.5 Protiplynové hlídky provozů 

 

Připravili si ochranné masky s filtry a dostavili se na určené místo. Zjišťovali a sledovali 

šíření chlóru a varovali všechny přibliţující se osoby a určovali jim směr úniku. Vyrozumívali 

o nutnosti evakuace pracovníky svého provozu. Plnili úkoly varování na důleţitých 

křiţovatkách v podniku.[19.] 

  

11.1.6 Závodní poţární útvar (ZPÚ) 

 

Po vyhlášení chlórového poplachu se provedl co nejrychleji výjezd na určené místo s poţární 

cisternou a výzbrojí pro hašení mlhou, dýchacími přístroji s maskami. Cesta se volila podle 

vyhlášené varianty chlórového poplachu. Zajišťoval vyprošťování postiţených a ohroţených 

osob, zajišťoval dovoz dýchací techniky a obleků pro havarijní hlídku. Zajišťoval povolání 

dalších jednotek poţární ochrany při CHP II. a informoval je o stavu.[19.] 

 

11.1.7 Havarijní hlídka 

 

Tato hlídka měla za úkol co nejrychleji zlikvidovat únik chlóru. V případě úniku se hlídka 

dostavila na určené místo a vybavila se potřebnými ochrannými pracovními prostředky.[19.] 

 

11.1.8 Zdravotní středisko 

 

Zajistilo zařízení pro první pomoc a léky při zasaţení chlórem. Připravilo podmínky pro 

příjem postiţených. Pokud bylo zamořeno zdravotní středisko, poskytoval lékař první pomoc 

v náhradním stanovišti.[19.] 

 

11.2 Asanace chlóru 

 

Asanace = likvidace 

V případě likvidace chlóru bylo nutno uzavřít všechny přístupové cesty do prostoru havárie a 

zabránit tak vstup cizím osobám. Pro zabránění rozptylu plynného chlórů do ovzduší se 
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musela vytvořit vodní clona pomocí mlhových proudnic. V případě, ţe došlo k rozptylu 

v uzavřených prostorách, bylo moţné pouţít vápenným mlékem (10% hydroxid vápenatý), 5 

– 30 % roztokem hydroxidu sodného nebo draselného, 10 % roztokem sody. Při výtoku 

kapalného chlóru se nesmělo polévat proudem vody, jinak by došlo k výbuchu. Dále se 

nesmělo provádět opravy netěsného zařízení svařováním, pájení, pokud byl chlór uvnitř.[19.] 

 

11.3 Evakuace zaměstnanců 

 

Biocel Paskov a. s. musel vypracovat dokumentaci o evakuaci pracovníků pro případ úniku 

plynného chlóru. Při evakuaci se nesměl vynášet ţádný materiál pouţívaný při výrobě. Směr 

úniku na shromaţdiště záleţelo na směru šíření chlórového mraku. Na shromaţdišti byli 

zaměstnanci zkontrolováni a podle situace buď setrvali na místě, nebo se přesunuli dál i mimo 

objekt. Pokud bylo potřeba poskytnout první pomoc, zařizovali ji zaměstnanci, dokud 

nedorazila lékařská pomoc.[19.] 

 

11.3.1 Únikové cesty  

 

Tabulka 2: Únikové cesty v Biocelu Paskov a. s. 

Počet 

únikových cest 
Název únikové cesty 

1. Úniková cesta přes osobní vrátnici 

2. Úniková cesta přes nákladní vrátnici 

3. Úniková cesta od skladu buničiny 

 

 

11.3.2  Shromaţdiště  

 

Je místo, kde se pracovníci shromaţďovali při úniku a šíření chlórového mraku. V tabulce 

jsou uvedeny shromaţdiště, které byly vypracovány pro únik chlóru. Pracovníci museli při 

poplachu vědět, která varianta co znamená. 
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Tabulka 3: Shromaţdiště v Biocelu Paskov a. s. 

Číslo Shromaţdiště 

1. Parkoviště – směr Ţabeň 

2. Plocha před zdravotním střediskem 

3. Parkoviště – u závodní kuchyně 

4. Plocha za poţární stanicí 

5. Plocha mezi dřevosekárnou a skládkou kůry 

6. Plocha před provozní budovou energetiky 

7. Plocha před expediční rampou skladu celulózy 

8. Šrotiště 

 

 

 

Tabulka 6: Předpokládaná doba ohroţení určité lokality v závislosti na rychlosti větru 

Rychlost větru 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 10 m/s 15 m/s 20 m/s  30 m/s 

vzdálenost od 

místa výronu 
předpokládaná doba ohroţení určité lokality (minuty) 

1 km 16,5 8 5,5 4 3 1,5 1 0,8 0,5 

2 km 33 16,5 11 8 6,5 š 2 1,5 1 

3 km 50 25 16,5 12,5 10 5 3 2,5 1,5 

4 km 66,5 33 22 16,5 13 6,5 4 3 2 

5 km 83 41,5 27,5 20,5 16,5 8 5,5 4 2,5 

6 km 100 50 33 25 20 10 6,5 5 3 

7 km 116,5 58 38,5 29 23 11,5 7,5 5,5 3,5 

8 km 133 66,5 44 33 26,5 13 8,5 6,5 4 

9 km 150 75 50 37,5 30 15 10 7,5 5 

10 km 166 83 55,5 41,5 33 16,5 11 8,3 5,5 
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11.3.3  Ohroţená pracoviště při úniku 

Tabulka 4: Šíření chlórového mraku s počátkem úniku v prostoru skladu chlóru  

Číslo 

varianty 

Ohroţená pracovniště 

(místa) 

Azimut 

směru 

větru 

1. 

sklad tech. plynů 

180° 

sklad hořlavých kapalin 

šrotiště 

stavební dílny 

dílny údrţby 

kuchyně a jídelna 

správní budova 

zdravotní středisko 

poţární stanice 

2. 

poţární stanice 

225° 
garáţe a dílny silniční 

dopravy 

silniční vrátnice 

3. 
garáţe a dílny silniční 

dopravy 
270° 

4. tankovací stanice dopravy 315° 

5. 

třídění štěpek 

0° 
tankovací stanice   

dřevosklad 

krátící pila 

6. 

třídění štěpek 

45° 

doprava štěpek a sklad 

odkornění a dřevosekárna 

dřevosklad 

krátící pily 

7. 

sklad štěpek 

90° 

sklad odpadků 

regenerace 

vykládka a sklad mazutu 

uhlosklad a zauhlování 

garáţe buldozerů 

8. 

varna 

135° 

bělírna 

sklad celulózy 

sušící stroj 

energetika 

centrální laboratoř 

dopravní budova 
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11.3.4 Ohroţené obce při úniku 

 

Tabulka 5: Šíření chlórového mraku s počátkem úniku v prostoru předávkového    

                     kolejiště Ţabeň 

 

 

 

 

Číslo 

varianty 
Ohroţené směry 

Azimut 

směru 

větru 

1. 

Paskov 

180° 

Řepiště 

Důl Paskov 

Vratimov 

Horní Datyně 

Ostrava 

2. 

Lískovec 

270° 

Frýdek  

Sedliště 

Václavovice 

Bruzovice 

Dobrá 

3. 

Ţabeň 

0° 

Staříč 

Sviadnov 

Frýdek-Místek 

Chlebovice 

Baška 

Palkovice 

Frýdlant 

4. 

Paskov 

90° 

Oprechtice 

Krmelín 

Brušperk,Fryčovice 

Stará Ves,Stará 

Bělá 

Mošnov 

Jistebník 

Klimkovice 
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12.  Ochrana obyvatelstva v obci Ţabeň 

 

Obec Ţabeň se nachází 1,2 km od Biocelu Paskov a. s., cesta trvá necelé 2 minuty. Jedná se o 

malou vesnici, která má 680 obyvatel. V obci se nachází mateřská a základní škola, obecní 

úřad, zbrojnice dobrovolných hasičů, jeden obchod s potravinami a jedno restaurační zařízení. 

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami byl Biocel Paskov a. s. povinen podílet se 

na přípravě záchranářských a likvidačních pracích, na poţádání HZS okresu poskytnout 

informace o: 

 zdrojích rizik 

 pravděpodobných následcích havárie  

 způsobech likvidace po nastalé havárii 

 moţných účincích na obyvatelstvo v okolí Biocelu Paskov a. s. a jeho ţivotní prostředí 

 opatřeních připravených pro záchranné a likvidační práce ve své působnosti na svém 

území[5.] 

 

12.1 Varování a vyrozumění 

 

Při vzniku havárie informoval Biocel Paskov a. s. o dané situaci starostu obce Ţabeň a dále 

Sbor dobrovolných hasičů Ţabeň. Po vyhodnocení situace mezi starostou a SDH Ţabeň došlo 

k varování obyvatelstva. K varování docházelo buď místním rozhlasem, který se nachází na 

obecním úřadě. Nebo pomocí rotační sirény typu, která se nachází na hasičské zbrojnici SDH 

Ţabeň. Rotační siréna je typ 2 o výkonu 5 kW. Její dosah je 1 500 m. V Ţabni se nachází 

pouze jedna siréna. Varování bylo doplněno o textovou informaci. 

Obec Ţabeň má plošnou výměru 3 350 m
2
 a dále se rozrůstá, proto bych doporučila koupi 

jedné sirény navíc. Pokrytí by bylo lépe zabezpečeno a informovanost obyvatelstva také. 
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                                                   Obrázek 4: Rotační siréna[24.] 

 

12.2  Všeobecné pokyny 

 

Po vyhlášení 2. chlórového poplachu se obyvatelstvo muselo řídit určitými pokyny pro únik 

nebezpečné látky. Velmi důleţité při těchto pokynech, bylo vědět, ţe chlór je 2,5 x těţší neţ 

vzduch. To znamená, ţe se drţí při zemi. 

Pokyny: 

 nechodit ven 

 přesunout se do místnosti na návětrné straně 

 zabezpečit okna mokrou tkaninou 

 zabezpečit dveře mokrou tkaninou 

 pokud je to moţné jít do vyššího patra 

 vypnout ventilaci 

Dále záleţelo na rozhodnutí HZS Biocelu Paskov a. s.. Jako koordinátor likvidačních a 

záchranných prací byl velitel HZS Biocelu Paskov a. s., jeho pokyny se řídil i starosta obce 

Ţabeň.  
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13.  Peroxid vodíku 

 

V této kapitole se budu zabývat peroxidem vodíku, který se v Biocelu Paskov a. s. pouţívá na 

bělení buničiny po skončení technologie bělení buničiny plynným chlórem. Budu zde 

popisovat chemické a fyzikální vlastnosti peroxidu vodíku, jak je skladován, nasimuluju 

havárii pomocí analýzy ETA a programu ALOHA. 

 

Značka: H2O2 

Koncentrace: do 50 % 

 

 

CAS 7722 – 84 – 1 

Klasifikace látky Dráţdivý, zdraví škodlivý, oxidující, výbušný 

Výstraţný symbol nebezpečnosti C, Xn, O, E 

Skupenství  Kapalné 

Zápach Bez zápachu 

Hořlavost nehořlavý 

 

 

13.1 R, S – věty 

 

R 5 - Zahřívání můţe způsobit výbuch 

R 8 - Dotek s hořlavým materiálem můţe způsobit poţár 

R 20 - Zdraví škodlivý při vdechování 

R 22 - Zdraví škodlivý při poţití 

R 35 - Způsobuje těţké poleptání 

 

S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 17 - Uchovávejte mino dosah hořlavých materiálů 

S 26 - Při zasaţení očí okamţitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 28 – Při styku s kůţí okamţitě omyjte vhodnou kapalinou ve velkém mnoţství               

S 36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 
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S 45 – V případě nehody vyhledejte okamţitě lékařskou pomoc[20.] 

 

Peroxid vodíku je bledě modrá kapalina, která je velice dobře rozpustná ve vodě. Jedná se o 

slabou kyselinu se silnými oxidačními vlastnostmi. Vyuţívá se jako bělící prostředek a také 

jako dezinfekční prostředek. Je důleţité, aby se peroxid vodíku nedostal do styku s cizími 

látkami (těţké kovy a jejich sloučeniny, barevné kovy, alkálie a všechny druhy nečistot). Při 

styku s těmito cizími látkami dochází k urychlení rozkladného procesu a tento rozklad je 

provázen vývinem tepla a kyslíku. Roztok peroxidu vodíku o koncentraci vyšší neţ 30 %, 

můţe zapálit oxidovatelné organické látky (vata, dřevo, sláma, papír, olej, uhlí, tkaniny aj.). 

Při koncentraci > 30 % má destruktivní účinky na kůţi a oči, způsobí těţké popáleniny. Kdyţ 

dojde k nadýchání, můţe vzniknout zánět dýchacích cest, při dalším nadýchání můţe vést aţ 

k roztaţení a prasknutí dýchacích cest. Můţe dojít k embolii krevních cév a to můţe mít 

neurologické následky v mozku.[21.] 

 

13.2 První pomoc 

 

Postiţená místa musí být okamţitě opláchnuta čistou vodou, zakryta gázou a dále pracovník 

nesmí pokračovat v práci. Potřísněný oděv musí být sundán a izolován. Pokud dojde ke 

kontaktu očí s mlhou nebo parami peroxidu vodíku musí se či omývat vodou. Při vdechování 

par můţe dojít k poleptání, postiţená osoba musí být okamţitě odvedena na čerstvý vzduch. 

Při jakémkoli styku s peroxidem vodíku musí být vyhledán lékař.[21.] 

 

13.3 Stáčení a skladování 

 

Peroxid vodíku se v Biocelu Paskov a. s. skladuje v zásobníku o objemu 220 m
3
. Je dováţen 

po ţeleznici a přečerpáván pomocí kloubového ramena, které se připojí jedním koncem na 

cisternu a druhým na zásobník. Za pomoci čerpadla se odvzdušněný peroxid vodíku přečerpá.  

Zásobník se můţe plnit pouze z 80 % celkového objemu, proto je opatřen měřením hladiny se 

signalizací. Zásobník je z venku i zevnitř opatřen teploměry, které slouţí ke srovnání teploty 

okolního prostření a teploty peroxidu vodíku. Je uzavřen vrchním poklopem a tvoří tak 

beztlakou nádobu. Potom je dále přečerpáván přes systém ředění do dávkovacích míst.[20.] 
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      Obrázek 5: Umístění zásobníku s peroxidem vodíku[24.] 

 

 

14.  Analýza a hodnocení rizik 

 

V této kapitole se zaměřím na hodnocení rizik a analýzy nebezpečných látek. V podnicích 

jako je Biocel Paskov a. s. je to důleţité z hlediska zaměstnanců, ale také obyvatel okolních 

obcí v případě havárie. Jde o postupy, které v praxi přispívají k rozvoji poznání. Pro 

rozhodovací proces tvoří podklady a slouţí pro potřeby řízení. Proto pracovní postupy musí 

respektovat určité poţadavky, které zaručí, ţe rozhodování bude správné a kvalifikované. Pro 

organizaci jako je Biocel Paskov a. s. je důleţité správné rozhodování na zajištění ochrany a 

bezpečnosti. Za důleţité se povaţují zdraví a ochrana zaměstnanců, bezpečnost a ochrana 

obyvatelstva v okolních obcích, ţivotní prostředí, majetek.  

Při hodnocení rizik je inteligence člověka nezastupitelná, všechny analýzy jsou pouze 

pomocný nástroj k dosaţení koncového výsledku.[5.] 
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14.1 Výběr analýzy 

 

Výběr analýzy potřebné k vyhodnocení rizik závisí na: 

1) Cílu a typu  

2) Pracovním týmu a jeho zkušenostech 

3) Dostupných informacích 

4) Finančních nákladech 

 

14.2 Typy analýz 

 

Název analýzy Zkratka Anglický název 

Kontrolní seznam CL ChecklistAnalysis 

Předběţná analýza ohroţení PHA Preliminary Hazard Analysis 

Analýza „Co se stane kdyţ …“ WI What – IfAnalysis 

Analýza nebezpečnosti a pozorovatelnosti HAZOP Hazard and Operability Analysis 

Analýza příčin a následků poruch FMEA FailureModes and EffectsAnalysis 

Analýza stromem poruch FTA Faul TreeAnalysis 

Analýza stromem událostí ETA Event TreeAnalysis 

Analýza příčin a následků CCA Cause – ConsequenceAnalysis 

Analýza lidského faktoru HRA HumamReabilityAnalysis 

 

Kontrolní seznam (CL) – tato analýza spočívá v kladení otázek na nedostatky a odlišnosti 

v pracovním provozu a navrhne tak jejich zlepšení 

Předběžná analýzy ohrožení (PHA) – tato analýza se vyuţívá, kdyţ je projekt ve fázi návrhu.   

Můţe se také pouţít u jiţ zavedeného procesu 

Analýza „Co se stane když …“ (WI) – tato analýza je zaloţena na tzv. brainstormingu, kdy 

by členové měli mít zkušenost s daným zařízením. Při jejím postupu jsou kladeny otázky a 

hledají se na ně odpovědi 

Analýza nebezpečnosti a pozorovatelnosti (HAZOP) – tato analýza vyuţívá určitých 

tvořivých a systematických kroků k odhalování odchylek. Můţe se provádět na procesy ve 

fázi projektu nebo uţ zavedené procesy 
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Analýza příčin a následků poruch (FMEA) – tato analýza vyuţívá tabulky pro zjištění 

jednoduchých poruch, které mohou vést k havárii 

Analýza stromem poruch (FTA) – tato analýza je zaloţena na dedukci, kdy hledá jednotlivé 

havárie nebo poruchy a určuje příčiny těchto událostí 

Analýza stromem událostí (ETA) – tato analýza vychází z iniciační události a vyjadřuje 

z toho vyplývající následky 

Analýza příčin a následků (CCA) – tato analýza je kombinací FTA a ETA 

Analýza lidského faktoru (HRA) – tato analýza hodnotí faktory ovlivňující pracovní postupy 

zaměstnanců podniku 

 

14.3 ETA 

 

Analýza stromu událostí je kvalitativní i kvantitativní metoda. Sleduje průběh procesu od 

začátku události, přes průběh událostí na základě příznivé nebo nepříznivé moţnosti. Ukazuje 

nám všechny události, které se můţou vyskytnout. Zobrazí nám moţné koncové stavy, které 

mohou nastat od iniciační události. 

Tato analýza je graficko – statistická metoda, kde jak počet událostí narůstá tak se graf 

rozvětvuje jako větve stromu. ETA je vhodná pro průmyslová odvětví, při posuzování 

spolehlivosti provozu výrobní technologie. Tato analýza je vhodná pro identifikaci nehod, 

které mohou nastat u sloţitého procesu. Výsledky se poté pouţívají pro identifikaci slabých 

míst procesu a jsou z nich vyvozována následná doporučení pro sníţení moţných nehod.[5.] 

postup: 

 určení detailních analýz systému, za účelem zjištění prvků systému a jejich vazeb 

 určení jednotlivých moţných událostí 

 určení jednotlivých faktorů, které mohou způsobit danou událost 

 určení jednotlivých prvků a jejich působení v dané události 
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14.3.1 Vyhodnocení peroxidu vodíku analýzou ETA 

 

V této kapitole se budu zabývat postupem a vyhodnocením při úniku peroxidu vodíku.  

Tuto analýzu jsem si pro svou bakalářskou práci vybrala, protoţe je vhodná pro průmyslové 

podniky, zjištění zda je jejich technologie spolehlivá či nikoli. Z výsledného grafu je moţno 

lehce vyčíst závěry ke kterým jsem dospěla. 

Zásobník s kapalným peroxidem vodíku se nachází v podniku na výrobu celulózy Biocelu 

Paskov a. s.., je zde pouţíván jako bělící prostředek buničiny. V podniku se nachází jeden 

zásobník peroxidu vodíku. Tato látka se do Biocelu Paskov a. s. dováţí po ţeleznici 

v cisternách. 

Pro tuto analýzu jsem si za iniciační zdroj havárie vybrala únik při přečerpávání peroxidu 

vodíku do zásobníku.  

Dalším krokem bylo určení moţných událostí, které by vedly k úniku peroxidu vodíku. Jako 

první nepříznivou událost jsem si vybrala neopatrnost pracovníka, kdy jeho neopatrností 

vznikla netěsnost na přečerpávacím zařízení. Jestliţe k tomuto kroku nedojde, pracovník svou 

neopatrnost zjistil ještě před začátkem přečerpávání a nedošlo k úniku. Pokud k tomuto kroku 

dojde, jako další krok jsem si určila, zda dojde ke styku peroxidu vodíku se rzí na cisterně. 

Jestliţe nedojde k tomuto styku, pracovníci včas zpozorovali netěsnost a opravili ji, tím 

nedošlo k havárii.  

Jako další krok jsem si určila, zda dojde k reakci peroxidu vodíku se rzí a dojde tím ke vzniku 

poţáru. Kdyby nedošlo ke vzniku poţáru, pracovníci si včas všimli úniku peroxidu vodíku a 

reagovali rychlou odezvou na tuto událost. Jestliţe, ale došlo ke vzniku poţáru mohlo dojít 

k poranění pracovníků nebo poškození zařízení. V tomto případě se musí v co nejkratší době 

dostavit k místu havárie HZS podniku. Při poranění pracovníků musí být přivolán lékař a 

poskytnuta jim první pomoc. Grafické znázornění analýzy ETA je uvedeno v Příloze 3. 

15.  Aloha 

 

Se stále přibývajícím mnoţstvím chemických látek a přípravků je větší moţnost ohroţení. 

Tyto chemické látky a přípravky jsou řazeny jako nebezpečné látky a s nimi souvisí i jejich 

rozptyl do atmosféry, poţáry nebo výbuchy. Pomocí programu ALOHA je moţné modelovat 

tyto události a jejich následky. Tento program byl vyvinutý agenturou US EPA. ALOHA je 

atmosférický rozptylový model, který je uţívaný pro hodnocení dopadů úniku nebezpečných 
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látek. Grafickým výstupem je vykreslení stopy oblaku nebo zasaţené zóny. Je vhodný pro 

havarijní plánování a bezpečnost v průmyslu, pro úředníky ve státní správě i pro běţného 

občana.  

Při práci s tímto programem je zapotřebí vědět: 

 informace o lokaci místa havárie (stát, město, typ okolní krajiny) 

 informace o dané látce (vybereme z dané databáze ALOHY) 

 informace o atmosféře (teplota vzduchy, síla a směr větru, vlhkost vzduchu, oblačnost 

oblohy) 

 zdroj úniku (zařízení, jeho rozměry a mnoţství látky) 

 

15.1 Scénář pro modelování v programu ALOHA 

 

CHLÓR 

Po zhlédnutí pouţívaných chemických látek jsem si vybrala pro modelaci únik chlóru ze 

zásobníku, ke kterému dojde při nedodrţení pracovních povinností pracovníkem. Ten svou 

neopatrností poškodí stáčecí ventil, kterým začne chlór unikat. 

Budu vycházet z poškození jednoho zásobníku o objemu 81 m
3
. Zadala jsem tyto vstupní 

údaje. Průměrné roční klimatické podmínky, typ zařízení, jeho rozměry a mnoţství dané 

chlóru. 

 

 
                     Obrázek 6: Model úniku chlóru 
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PEROXID VODÍKU 

Po zhlédnutí pouţívaných chemických látek jsem si vybrala pro modelaci únik peroxidu 

vodíku ze zásobníku, ke kterému dojde při nedodrţení pracovních povinností pracovníkem. 

Ten svou neopatrností poškodí stáčecí ventil, kterým začne peroxid vodíku unikat. 

Budu vycházet z poškození jednoho zásobníku o objemu 113 m
3
. Zadala jsem tyto vstupní 

údaje. Průměrné roční klimatické podmínky, typ zařízení, jeho rozměry a mnoţství dané 

chlóru. 

 
                        Obrázek 7: Model úniku peroxidu vodíku 

 

15.2 Popis zón ohroţení 

 

CHLÓR 

Zóna ohraničená červeně představuje koncentraci látky ve vzduchu, kdy můţe u obyvatelstva 

docházet k váţným, dlouhotrvajícím nepříznivým zdravotním potíţím. Můţe způsobit 

zhoršení schopností úniku na bezpečné místo. Tato zóna můţe sahat aţ do 2 km od místa 

výronu chemikálie. 

Zóna ohraničená oranţovou barvou představuje koncentraci látky ve vzduchu, kdy můţe u 

obyvatelstva docházet k dráţdivým účinkům, které po ukončení expozice látky odezní. Tato 

zóna můţe sahat aţ do 6 km o místa výronu chemikálie. 
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PEROXID VODÍKU 

Tato látka unikne do 350 m od místa výronu. Můţe způsobit u citlivých jedinců dráţdivé 

účinky. 

 

16.  Výhled do budoucna 

V současné době se Biocel Paskov a. s. připravuje na změnu technologie v bělení. Pro tuto 

novou technologii si vybrali oxid siřičitý. Jeho mnoţství bude 235 tun, oxid siřičitý bude 

skladován v zásobnících a cisterně. 180 tun bude rozděleno do zásobníků a zbylých 55 tun 

bude skladováno v cisterně. Toto mnoţství zařazuje Biocel Paskov a. s. do skupiny B. 

 

16.1 Oxid siřičitý 

 

 

CAS 7446-09-5 

Klasifikace látky toxický, ţíravý 

Výstraţný symbol nebezpečnosti T, C 

Skupenství  Kapalné 

 

Oxid siřičitý je 2,3x těţší neţ vzduch, proto se drţí při zemi. Má dráţdivé účinky na horní 

cesty dýchací, leptá oči a pokoţku. Dobře rozpouští organické a anorganické sloučeniny.[25.] 

 

16.1.1 R, S – věty 

 

R 23 – Při vdechování toxický 

R 34 – Způsobuje poleptání 

 

S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 9 – Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S 26 - Při zasaţení očí okamţitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 

S 36/37/39 – Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle 

S 45 – V případě nehody vyhledejte okamţitě lékařskou pomoc[20.] 
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16.1.2 Aloha 

 

 

Po vyhodnocení oxidu siřičitého programem ALOHA jsem zjistila, ţe bude mít větší dosah 

úniku neţ peroxid vodíku. Při srovnání s chlórem vyšly hodnoty stejně, maximální dosah 10 

km.  

Nová technologie je ve vývojové etapě, v současné době je zadáno zpracování vnějšího 

havarijního plánu a vnitřního havarijního plánu. 

 

17.  Návrh moţných zlepšení  

 

I přes to, ţe jsou v dnešní době často a hojně vyuţívány chemické látky a přípravky, lidé mají 

málo zkušeností, jak se zachovat při jejich úniku. Neví co dělat, jak zabezpečit svůj domov, 

sebe a svou rodinu před nebezpečnými účinky uniklých látek. Proto by průmyslové 

společnosti měly mít větší snahu o poskytnutí rozsáhlých informací o pouţívaných 

nebezpečných látkách, jejich účincích na člověka a ţivotní prostředí. Dobrá informovanost 

můţe předejít mnoha problémům, které mají vliv na zdraví lidí, ekonomiku podniku a 

v neposlední řadě i jeho pověst. Proto navrhuji zlepšení vztahů a komunikace mezi 

průmyslovými podniky a obyvatelstvem v okolí těchto podniků. S ohledem na to, ţe byla 

změněna technologie bělení buničiny, se vyloučila moţnost ohroţení obyvatelstva. Jak se 

prokázalo z porovnání chlóru a peroxidu vodíku programem ALOHA. A to takovým 
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způsobem, ţe nová technologie neohroţuje ţádné obce. Dle modelu je zřejmé, ţe moţný únik 

peroxidu vodíku nepřesáhne území objektu a není tak nebezpečný pro okolní obyvatelstvo. 

Přesto je moţné konstatovat, ţe informovanost obyvatelstva v okolí Biocelu Paskov a. s. je 

moţné zlepšit. A to jak cestou místních sdělovacích prostředků a cílených tiskovin, tak besed 

s občany. Na pořádaných besedách se obyvatelstvo dozví, jak se při úniku nebezpečné látky 

zachovat, vysvětlení všeobecných pokynů zabezpečení domu, vytvoření ochranných 

prostředků z věcí, které lidé mají doma. Pro rizikovější podniky vytvořit instruktáţ, jak si 

doma vytvořit individuální úkryt. Tyto besedy se budou opakovat jednou za 2 roky, protoţe 

opakování je matka moudrosti a lidé po určité době zapomínají. Zvlášť, kdyţ se dlouho nic 

neděje, pak mohou být nemile překvapeni. Dalším návrhem je investování průmyslových 

podniků do informačních materiálů v podobě letáků, broţurek, knih, cd nahrávek, kde by bylo 

detailně popsáno jak se zachovat a mohli by je občané mít doma. Zřízení informačního 

střediska, kde by v případě havárie dostali občané rady, jak se chovat. Po pročtení dokumentů 

z Biocelu Paskov a. s. jsem zjistila, ţe zabezpečení je dostatečné, ale nesmí se zapomínat na 

pravidelná školení zaměstnanců, aby nedocházelo k haváriím vlivem nevědomosti a 

nedbalosti pracovníků. 

 

18.  Závěr 

 

Pro tuto bakalářskou práci jsem si vybrala Biocel Paskov a. s., který se zabývá výrobou 

buničiny. Ve své práci jsem popsala jeho historii a informace spojené se zaměstnanci, 

klimatické podmínky. Zabývala jsem se výrobky, které distribuje u nás i v cizině. Hlavním 

cílem této práce bylo porovnání chemických látek, které se pouţívaly a jsou pouţívány pro 

bělení buničiny a zabezpečení pro zaměstnance a okolní obyvatelstvo, které je s tím spojeno. 

Od zaloţení podniku v roce 1983 se pouţívalo plynného chlóru. Popisuji jeho chemické a 

fyzikální vlastnosti, jeho uţití, jeho účinky na člověka. Tato technologie byla riziková. Chlór 

je znám svými dráţdivými účinky, tím ţe je těţší neţ vzduch, nedochází k jeho rozptylu 

vertikálním způsobem a je tak nebezpečnější pro člověka. Zaměřila jsem se na zabezpečení a 

ochranu pracovníků v Biocelu Paskov a. s., jeho vypracování. Pro chlór byly vypracovány 

chlórový poplachový plán a chlórový havarijní plán. Tyto plány byly dostačující pro ochranu 

obyvatelstva a zaměstnanců. 
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Od roku 1995 se začalo pouţívat pro bělení buničiny peroxidu vodíku. Po přijetí zákona č. 

59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárii se tento podnik zařadil do skupiny A. I s touto 

látkou jsou spojená rizika. Zabývala jsem se jeho chemickými a fyzikálními vlastnostmi, 

popisuji stáčení a skladování.  

Po popisu chemických látek, které byly a jsou v Biocelu Paskov a. s. pouţívány, jsem se 

zaměřila na analýzu a hodnocení rizik. Pro vyhodnocení rizik jsem si vybrala analýzu ETA. A 

pro modelaci úniku látky jsem si vybrala program ALOHA.  Mezi největší nebezpečí patří 

stáčení látek do zásobníku, kde můţe dojít k nedbalosti pracovníka nebo závadou na stáčecím 

zařízení. Jako dalším nebezpečím jsem vyhodnotila technickou nebo mechanickou závadu na 

zásobníku skladované látky. V Biocelu Paskov a. s. se pouţívaly a pouţívají chemické látky, 

které jsou nebezpečné. Odstoupením od chlórové technologie bělení bylo bezpečnější jak pro 

pracovníky v podniku, tak pro obyvatelstvo okolních obcí. V současné době se Biocel Paskov 

a. s. připravuje na přechod k nové technologii bělení buničiny. Bude se pouţívat oxid siřičitý. 

Jeho mnoţství řadí Biocel Paskov a. s., podle zákona o prevenci závaţných havárií, do 

skupiny B, a proto musí být vypracovány vnější a vnitřní havarijní plány. Za kaţdých 

okolností je nutné dbát na bezpečnost a být dobře připraveni na událost, která můţe nastat, ať 

uţ bude mít jakoukoli příčinu. Splnila jsem cíl bakalářské práce. Tato práce udává ucelený 

přehled o Biocelu Paskov a. s., zejména vývoj technologií, výroby, který způsoboval ohroţení 

jak zaměstnanců, tak okolního obyvatelstva. Práce můţe slouţit k získání podrobných 

informací o Biocelu Paskov a. s. a opatření, které plánuje u ochrany zaměstnanců a okolnícho 

obyvatelstva, pro případ havárie v tomto podniku. 
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Příloha 4: 

SITE DATA: 

   Location: PASKOVA, CZECH REPUBLICK 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.64 (unsheltered single storied) 

   Time: April 10, 2011  2034 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: CHLORINE                Molecular Weight: 70.91 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 0.5 ppm   AEGL-2(60 min): 2 ppm   AEGL-3(60 min): 20 ppm 

   IDLH: 10 ppm 

   Ambient Boiling Point: -34.7° 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: 2.6 meters/second from 180° true at 3 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 8° C                  Stability Class: E 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in vertical cylindrical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 3 meters                Tank Length: 11.5 meters 

   Tank Volume: 81 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 8° C 

   Chemical Mass in Tank: 5.00 tons       Tank is 3% full 



 

 

   Circular Opening Diameter: 1 meters 

   Opening is 1 meters from tank bottom 

   Release Duration: 1 minute 

   Max Average Sustained Release Rate: 59 kilograms/sec 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 3,538 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 2.4 kilometers --- (20 ppm = AEGL-3(60 min)) 

   Orange: 6.4 kilometers --- (2 ppm = AEGL-2(60 min)) 

   Yellow: greater than 10 kilometers --- (0.5 ppm = AEGL-1(60 min)) 

 

Příloha 5: 

SITE DATA: 

   Location: PASKOVA, CZECH REPUBLICK 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.64 (unsheltered single storied) 

   Time: April 10, 2011  2037 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: HYDROGEN PEROXIDE       Molecular Weight: 34.01 g/mol 

   ERPG-1: 10 ppm     ERPG-2: 50 ppm      ERPG-3: 100 ppm 

   IDLH: 75 ppm 

   Ambient Boiling Point: 149.1° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 6.99e-004 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 722 ppm or 0.072% 



 

 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 2.6 meters/second from 180° true at 3 meters 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 8° C                  Stability Class: E 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in spherical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 6 meters                Tank Volume: 113 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 8° C 

   Chemical Mass in Tank: 182 tons        Tank is 100% full 

   Circular Opening Diameter: 50 centimeters 

   Opening is 1 meters from tank bottom 

   Ground Type: Default soil               

   Ground Temperature: equal to ambient 

   Max Puddle Diameter: Unknown 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 5.85 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 311 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a liquid and formed an evaporating puddle. 

   The puddle spread to a diameter of 163 meters. 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 



 

 

   Red   : 96 meters --- (100 ppm = ERPG-3) 

   Note: Threat zone was not drawn because dispersion predictions are unreliable 

      for lengths less than the maximum diameter of the puddle. 

      Maximum diameter of the puddle: 163 meters 

   Orange: 137 meters --- (50 ppm = ERPG-2) 

   Note: Threat zone was not drawn because dispersion predictions are unreliable 

      for lengths less than the maximum diameter of the puddle. 

      Maximum diameter of the puddle: 163 meters 

   Yellow: 371 meters --- (10 ppm = ERPG-1) 

 

 

Příloha 6: 

SITE DATA:  

   Location: PASKOVA, CZECH REPUBLICK 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.64 (unsheltered single storied) 

   Time: April 10, 2011  2020 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: SULFUR DIOXIDE          Molecular Weight: 64.06 g/mol 

   ERPG-1: 0.3 ppm    ERPG-2: 3 ppm       ERPG-3: 15 ppm 

   IDLH: 100 ppm 

   Ambient Boiling Point: -10.7° 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: 2.6 meters/second from 180° true at 3 meters 



 

 

   Ground Roughness: open country         Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 8° C                  Stability Class: E 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Leak from short pipe or valve in vertical cylindrical tank  

   Non-flammable chemical is escaping from tank 

   Tank Diameter: 3 meters                Tank Length: 12.5 meters 

   Tank Volume: 88.4 cubic meters 

   Tank contains liquid                   Internal Temperature: 8° C 

   Chemical Mass in Tank: 138 tons        Tank is 100% full 

   Circular Opening Diameter: 50 centimeters 

   Opening is 1 meters from tank bottom 

   Release Duration: 2 minutes 

   Max Average Sustained Release Rate: 97,300 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 124,357 kilograms 

   Note: The chemical escaped as a mixture of gas and aerosol (two phase flow). 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : greater than 10 kilometers --- (15 ppm = ERPG-3) 

   Orange: greater than 10 kilometers --- (3 ppm = ERPG-2) 

   Yellow: greater than 10 kilometers --- (0.3 ppm = ERPG-1) 

 

 

 


