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1) Rizikové faktory chemického 

průmyslu 

Definice: 

 

Chemický průmysl je souborem 

výrobních oborů připravujících substance 

nových vlastností ze surovin 

pocházejících  převážně z těžebního 

průmyslu modifikací jejich molekulární 

struktury 



Výrobní obory chemického 

průmyslu 

• základní anorganické a organické 

výroby 

• gumárenské a plastikářské výroby 

• celulozopapírenské výroby  

• farmaceutické výroby 



Historické vymezení chemického 

průmyslu 

1856   

Spolek pro chemickou a 

hutní výrobu  

Ústí nad Labem 

Synthesia Pardubice 

Spolana Neratovice 

MChZ Ostrava 

Tonaso Neštěmice 



Chemický průmysl dnes 

cca 50 výrobních jednotek 



Lokalizace výrobních závodů na 

teritoriu České republiky 



Parametry určující havarijní 

nebezpečnost výrobního objektu 

-suroviny vstupující do výrobního procesu 

-meziprodukty výroby 

-produkty výroby 

-konfigurace terénu v okolí závodu 

-meteorologické podmínky v dané lokalitě 

-vzdálenost závodu od obytných center 

 



Klasifikace úniku toxických látek  

1) únik látek spojených se zavedenou 

technologií 

2) únik látek, které nejsou charakteristické 

pro daný typ výroby (požár, exploze)  



Odhad rizik spojených s provozem 

chemických technologií 

-základní poznatky shromážděny v havarijním       

plánu závodu 

 

- prioritu má predikce chování plynných škodlivin s 

vysokou akutní toxicitou 

 

-jejich chování v atmosfeře je hodnoceno pomocí 

poloempirických vztahů mezi stavem atmosfery a 

fyzikálně chemickými vlastnostmi škodliviny 



Metody odhadu šíření škodlivin v atmosfeře  

-výpočtem na základě tabelovaných dat 

 

-výpočet s využitím programového vybavení PC 

(jednoparametrové/víceparametrové programy) 

 



Výstupní parametry kalkulace havárie 

-velikost zamořené plochy, její tvar a umístění v terenu 

 

-koncentrace škodliviny v závislosti na vzdálenosti od 

zdroje  

 

-koncentrace škodliviny v závislosti na době uplynulé od 

konce uvolňování škodliviny ze zdroje  

 

-předpokládané zdravotnické ztráty 





Realizace a ověření komplexního 

programového systému pro analýzu 

průběhu a prediktivní hodnocení následků 

radiačních a chemických havárií, 

explozivních účinků klasických i 

kombinovaných výbušnin a následků 

zamoření (bojovými) otravnými látkami  















Zdroje ohrožení na teritoriu Hradce Králové 





2) Regulace přepravy škodlivých a nebezpečných látek 

Regulace probíhá na celoevropské úrovni, pro jednotlivé způsoby 

přepravy: 

-železniční : RID – Réglement concernant le transport International des 

marchandise Dangereus par chemin de fer 

- silniční: ADR – Accord europeen relatif au transport international des 

marchandise Dangereus par Route 

-lodní: IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code  

-letecká: IATA DGR - International Air Transport Association /Dangerous 

Goods Regulations  

 



Dohody regulují: 

-způsoby balení materiálu 

-označování obalů 

-zacházení s materiálem při přepravě 

-technický stav přepravních prostředků 

 



Přepravce je povinen vybavit vozidlo/řidiče 

následujícím způsobem: 

 

-vozidlo označit výstražnými cedulemi:   

- - UN kód, je evidenčním číslem látky 

- - Kemlerův kód,  charakterizuje nebezpečnost látky 

-  doplňkovými výstražnými značkami 

 

- řidič je povinen mít u sebe nákladní list a pokyny pro případ 

nehody 



Kemlerův kód charakterizuje nebezpečnost 

látky číselnou hodnotou: 

1 výbušné látky a předměty 

2 uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí 

3 vznětlivost par kapalin nebo plynů 

4 hořlavost pevných látek 

5 oxidační účinky 

6 jedovatost 

7 radioaktivita 

8 žíravost  

9 nebezpečí prudké reakce 

X zakázaný kontakt s vodou, 0 – nehrozí jiné nebezpečí 



Příklady charakteristiky látek UN kódem a 

Kemlerovým kódem: 

amoniak                268/1005 

propan-butan           23/1011   

fosfor                    436/1381 

sodík                   X423/1428     

 



Výstražné značky pro označování nebezpečných látek  







TRINS  

Transportní informační a nehodový systém 

 poskytuje prostřednictvím svých středisek 

nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných 

situací spojených s přepravou či 

skladováním nebezpečných látek na území 

České republiky.  



Podmínky, cíle a funkce TRINS  

 

Svaz chemického průmyslu, respektive společnosti sdružené v něm jsou 

připraveny dobrovolně, v souladu s cíli programu Responsible care - 

Odpovědné podnikání v chemii, poskytovat v rámci svých možností 

pomoc při mimořádných situacích spojených s přepravou nebo jinými 

manipulacemi s nebezpečnými látkami na území ČR.  

Základem systému je síť regionálních a jednoho republikového centra, 

vybavených úměrně deklarovanému stupni poskytované pomoci v rámci 

TRINS.  

Pomoc je poskytována výhradně na žádost operačních středisek HZS 

(IZS).  

 





Odstupňování pomoci systému TRINS 

• stupeň  
Telefonická porada  

Podání informace  

• stupeň  
Porada v místě zásahu (nehody)  

Vyslání odborníka  

• stupeň  
Praktická pomoc v místě zásahu (nehody)  

Vyslání sil a prostředků  



KONTANTY na TRINS 

CHEMOPETROL, a.s. 

 Litvínov 476709826*,476163111*, 476164322* 

http://www.chemopetrol.cz/html/ 

ALIACHEM, a.s. výr. divize Synthesia 

Semtín 466415656, 466824448  

 

 

http://www.chemopetrol.cz/html/


Hotel Olympic  

Praha 

26. května 1995  

3) Toxikologické aspekty požárů 

 



Rizika spojená s požáry budov: 

- tepelné účinky  

- statická nestabilita v důsledku prohoření konstrukcí 

- vývin toxických plynů a par 

 

Podmínky určující toxicitu zplodin hoření: 

- druh hořícího materiálu 

- kyslíková bilance hoření 

- teplota v požářišti 

- reakce hořlaviny s jinými látkami než kyslíkem 

 



Typy kyslíkových bilancí hoření: 

-nadbytek kyslíku: oxidace hořlaviny na konečné oxidační produkty 

(CO2, H2O, SO2) 

-nedostatek kyslíku: nedokonalé spalování 

- bez přístupu kyslíku: tzv. suchá destilace – vznik hořlavých par 

 

Hořlavé konstrukční materiály obytných a 

kancelářských budov: 

-dřevo 

-umělé hmoty a pryž 

-textil 

-papír 



Zplodiny tepelného rozkladu konstrukčních 

materiálů budov 

Materiál Konstrukce Zplodiny 

dřevo, papír, len, 

bavlna  

nábytek, podlahy, 

oděvy 

CO, methanol, 

formaldehyd 

PVC lino, odpad. potrubí, 

izolace vodičů 

CO, HCl 

polystyren nádobí, hračky, 

termoizol. materiály 

CO, saze, benzen 

polyakrylonitril koberce, oděvy CO, NH3, HCN 

polyuretan sedací nábytek, obuv CO, HCN, 

isokyanáty 

vlna oděvy pyridin, chinolin 



Příklad: 

V třípokojovém bytu o rozloze  50m2 se při požáru přeměnila část hmoty v 

bytě položených  koberců o úhrnné ploše 28 m2 na kyanovodík. Je 

koncentrace vzniklého HCN život ohrožující? 

-plocha bytu 50m2, při výšce stropu 2,5 m je objem vzduchu v bytě 120 m3 

- plocha koberců 28 m2, váha  1 m2= 1,5 kg, tj. 40 kg celkem 

- z 1 kg koberce z PAN vznikne cca 1,5 – 15 g HCN 

- pro střední hodnotu 8g z 1 kg je to celkem 320 g HCN 

- při rozptýlení v objemu  120 m3 vznikne koncentrace 2,6  g/m3 

 

 

 



Výsledek 

Koncentrace Účinek 

0,3 g/m3 EX do 5 min 

0,15 g/m3 EX do 30 min 

0,03 g/m3 lehké příznaky otravy 

0,011 g/m3 NPK pro pracovní 

prostředí 


