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Predslov 

SEVESO III a CLP priniesli mnoho zmien, na ktoré publikácia reflektuje. Autorský 
kolektív zahrnul do tejto publikácie najnovšie poznatky, ku ktorým sa dospelo pri tvorbe 
bezpečnostnej dokumentácie pre chemické podniky v zmysle nového Zákona NR SR 
č. 128/2015 Z.z. (Zákon o prevencii ZPH) a  Vyhlášky NR SR č. 198/2015 Z.z. 

Novými v týchto prístupoch sú posúdenie environmentálnych rizík a spoľahlivosti 
človeka vo výrobnom procese. Domino efekt a jeho posúdenie je taktiež novou 
požiadavkou Zákona o prevencii ZPH. Zákon o prevencii ZPH priniesol tri 
charakteristické zmeny, dotýkajúce sa Aarhuského dohovoru, územného plánovania a 
integrácie postupov, ktoré by mali znížiť rozsah dokumentácie spojenej s 
bezpečnosťou.  

Štruktúra kapitol je v predkladanej publikácii volená  na základe skúseností s 
tvorbou bezpečnostnej dokumentácie pre účel prevencie priemyselných havárií podľa 
Smernice SEVESO III. Poukazuje sa na jednotlivé postupy, ktoré je možné využiť nie 
len v oblasti priemyselných havárií. Autori prezentujú vlastné postupy, ktoré boli 
verifikované v praktických úlohách a majú vedecké základy v oblasti teórie rizka, 
aplikovanej chémie a krízového manažmentu. Niektoré z nich boli aplikované, ako 
doporučené štátne metodiky pre posudzovanie rizík. 

Publikácia odráža najnovšie prístupy v oblasti tvorby bezpečnostnej dokumentácie a 
to nie len v oblasti priemyselných havárií. Prezentované metodiky sú vlastné, 
modifikované. Boli vytvorené na základe požiadaviek praxe v chémii, hutníctve a 
petrochémii. 

 

Čitateľom autorský kolektív praje načerpanie poznatkov.  

 

 
január 2017         autorský kolektív 
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C2 Faktor oddeliteľnosti materiálu  [-] 
C3 Faktor ochrany pred požiarom [-] 
Cd Súčiniteľ výtoku [-] 
Cp Tepelná kapacita [J.kg-1oC-1] 
Cp,L Tepelná kapacita kvapalnej fázy pri stálom tlaku [J.kg-1.K-1] 
Con Kinematická viskozita     [cSt] 
D Hustota obyvateľstva v obývanej zasiahnutej zóne                                                                     [obyv.ha-1] 
DU Dočasná ekologická strata   [Euro] 
Dekv Ekvivalentný priemer mláky [m] 
Dinitial Počiatočná výška priemeru Fireballu [m] 
Dmax Maximálny priemer Fireballu [m] 
Dpop Vzdialenosť s významným popálením [m] 
Ds Vzdialenosť 1% mortality [m] 
Ejet Hustota tepelného toku, Jet Fire [W.m-2] 
E(x,y,z) Hustota tepelného toku v bode x,y,z vo vnútri 

horiaceho mraku  [kW.m-2] 
En Energia spalného tepla látky  [J] 
Eo Objektom prijatá hustota tepelného toku [kW.m-2] 
Ep Tepelné žiarenie emitované povrchom telesa [kW.m-2] 
Er Hustota tepelného toku prijatá objektom  [W.m-2] 
Emax Maximálna hustota tepelného toku [W.m-2] 
Eskut Skutočná hustota tepelného toku [W.m-2] 
Esoot Hustota tepelného toku zo sadzí [W.m-2] 
Er Hustota tepelného toku [W.m-2] 
F1 Faktor všeobecných ohrození [-] 
F2 Faktor špeciálnych ohrození [-] 
F3 Faktor ohrozovania procesnou jednotkou  [-] 
FE,in Podiel umierajúcich osôb v budovách [-] 
FE,out Podiel umierajúcich osôb mimo budov  [-] 
Fi Frakcia radiácie [-] 
Fs Frakcia tepla vyžarovaného povrchom plameňa [-] 
Fv Odparená frakcia      [-] 
Fview Geometrický pohľadový faktor  [-] 
G Limitná hodnota VNL  [kg] 
HBLEVE Stred výšky Fireballu [m] 
HD Zóna ohrozenia [m] 
HTNT Spalné teplo TNT [J.kg-1] 
Hc Výhrevnosť látky [J.kg-1] 

   HB    Bodová hodnota biotopu     [bod.m-2] 
Hv Výparné teplo [J.kg-1] 
I+ Kladný impulz pretlakovej fázy [Pa.s-1] 
L Vzdialenosť od zdroja po posudzovaný bod [m] 
Lp Dĺžka plameňa  [m] 
Mh Molekulová hmotnosť [kg.mol-1] 
N*   Pravdepodobnostné číslo pre zariadenia a látky   [-] 



 

O Obvod ohraničenia mláky    [m] 
O1 Faktor procesnej, skladovej jednotky [-] 
O2 Faktor umiestnenia jednotky     [-] 
O3 Faktor vyjadrujúci procesné podmienky [-] 
P Pravdepodobnosť úmrtia    [rok-1] 
PE   Pravdepodobnosť úmrtia expozíciou tepelným tokom [-] 
Pr Probitova funkcia [-] 
Pu Pravdepodobnosť udalosti [-] 
Q Množstvo látky prítomnej v zariadení [kg] 
Qeff Efektívny hmotnostný tok plynu [kg.s-1] 
Qg Hmotnosť uniknutej látky v plynnej fáze [kg] 
Qin Hmotnostný tok plynu otvorom [kg.s-1] 
Ql Hmotnostný tok kvapaliny otvorom [kg.s-1] 
Qtot Celková hmotnosť uniknutého média              [kg] 
R Univerzálna plynová konštanta [J .K−1 mol−1] 
R0,1 barg Vzdialenosť, pri ktorej je dosiahnutá hodnota pretlaku 1bar [m] 
R0,3 barg   Vzdialenosť, pri kt. je dosiahnutá hodnota pretlaku 0,3 bar [m] 
RO Osová vzdialenosť od centra výbuchu    [m] 
R% Percento retencie [%] 
S Ohraničená plocha mláky [m2] 
SF,E,T Selektívne číslo [-] 
Sol Rozpustnosť látky      [hmot. %] 
Sur Vzdialenosť k najbližšiemu vodnému toku [-] 
T Teplota [oC] 
T0 Počiatočná teplota látky [K] 
Tb Teplota produktov horenia  [oC] 
TB Teplota varu uniknutej látky [K] 
TBOILHC Priemerná teplota látky v zásobníku [K] 
Tc Kritická teplota  [oC] 
Tl Teplota zóny horenia  [oC] 
Tox Akútna toxicita pre vodné organizmy    [mg.l-1] 
TLS Teplota prehriatia pri atmosferickom tlaku [oC] 
TU  Trvalá ekologická strata na konkrétnej ploche  [body] 
Tp Teplota okolia [oC] 
Tu Teplota nezreagovanej zmesi [oC] 
V Objem [m3] 
a0 Sonická rýchlosť plynu [ms-2] 
bi Bodové hodnotenie biotopu  [body.m-2] 
c  Koncentrácia     [mg.m-3] 
ci  Koncentrácia látky v inhalovanom vzduchu   [mg.m-3] 
ce  Koncentrácia látky v exhalovanom vzduchu   [mg.m-3] 
(dp/dt)max Maximálna rýchlosť narastania výbuchového tlaku [Pa.s-1] 
dlet Vzdialenosť usmrtenia pri Boil over [m] 
erf Chybová funkcia [-] 
fA   Korekčný súčiniteľ pre hustotu populácie v zasiahnutej zóne [-] 
fm Korekčný súčiniteľ pre zmierňujúce účinky [-] 
fobst Podiel uniknutej látky v zahradenom priestore [-] 
fu Výsledná frekvencia udalosti [rok-1] 
fú Frekvencia zvolenej udalosti [rok-1] 
g Gravitačné zrýchlenie [m.s-2] 
h Výška stĺpca kvapaliny [m] 
hp Výška stĺpca plynu    [m] 
klet, ireverz Koeficient pre usmrtenie, ireverzibilné deje [-] 
m Hmotnosť ohrievaného média [kg] 
m″ Plošná rýchlosť horenia [kg.m-2.s-1] 
mc Hmotnosť vyhorenej látky z mláky     [kg] 
mp Hmotnosť kvapaliny v mláke [kg] 
mr   Zostávajúca  hmotnosť látky v mláke [kg] 
n1 Korekčný súčiniteľ pre frekvenciu ložných operácií [-] 
n Krok numerickej diskretizácie   [m] 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p Tlak v potrubí [Pa] 
pa  Atmosferický tlak, tlak okolia                    [Pa] 
pi Počet biotopov na hodnotenej ploche   [-] 
pg Tlak plynu   [Pa] 
pmax Maximálny výbuchový tlak [Pa] 
pv Tlak pár pri  teplote varu [Pa] 
pw Parciálny tlak vodnej pary [Pa] 
r Horizontálna vzdialenosť od zdroja požiaru [m] 
rfb Polomer Fireballu [m] 
t Čas  [min] 
tjvýb Doba indukčnej periódy [s] 
u Bezrozmerná konštanta rýchlosti vetra    [-] 
wf Hmotnosť výbušniny [kg] 
wi Koeficient individuálneho bodového hodnotenia biotopov [-] 
wTNT Ekvivalentná hmotnosť TNT [kg] 
x Vzdialenosť cieľa od plameňa [m] 
xg Faktor emisivity [-] 
xm Vzdialenosť bodu xm od počiatku súradnicového systému [m] 
ym Vzdialenosť bodu ym od počiatku súradnicového systému [m] 
zr Redukovaná vzdialenosť  [m.kg-1/3] 
ε Frakcia povrchu plameňa pokrytá sadzami [-] 
∆h Výška zdroja úniku látky nad terénom [m] 
τα           Atmosferická transmisivita [-] 
∆Tboil Rozmedzie teploty nad 393 K   [K] 
αe Ekvivalent energie (konverzie)  [-] 
αm Ekvivalent hmoty [-] 
γ Pomer špecifických tepelných kapacít pri konšt. 

tlaku a konšt. objeme    [-] 
γHC Kinematická viskozita pri 393 K   [cSt] 
η Faktor účinnosti horenia [-] 
λ Faktor poklesu rýchlosti úniku      [-] 
ρ Hustota [kg.m-3] 
ρair Hustota vzduchu [kg.m-3] 
σx Koeficient horizontálnej disperzie v smere x [m] 
σy Koeficient horizontálnej disperzie v smere y [m] 
σz Koeficient vertikálnej disperzie  [m] 
φ Faktor výtoku pre sonický výtok  [-] 
Φm Hmotnostný zlomok plynnej fázy po fázovej premene           [-] 
Φm,0 Počiatočný hmotnostný zlomok plynnej fázy  [-] 



 

 

 

Predslov  
 

Rozvoj chemického priemyslu priniesol nie len pokrok, ale aj zlyhania. V poslednej 
tretine 19. storočia sa zrodila anorganická a organická chemická veľkovýroba. Vtedajší 
chemický priemysel vychádzal priamo z najnovších vedeckých objavov, ako boli 
syntetické farbivá, nové technológie výroby kyseliny sírovej, priemyselné hnojivá, 
výrobky destilácie ropy a objav dynamitu Alfredom Nobelom v roku 1867. Rozvoj 
organickej chémie, náhrada klasických materiálov plastmi, umožnil rast ľahkého a 
spotrebného priemyslu. S technickým pokrokom sa častejšie objavovali rôzne havárie 
a katastrofy. Ekológia sa v 80-tych rokoch dostáva do povedomia širokej verejnosti. 
Zrýchlilo sa tempo aplikovania poznatkov do praxe. Tento trend sa aj v súčasnosti 
zrýchľuje. Medzi rokmi 1800-1910 bolo vo svete zaznamenaných okolo 500 
významných vynálezov, v rokoch 1970-1980 ich bolo až 400 000. Skrátil sa čas medzi 
objavom a využitím daného objavu, pri telefónnom aparáte to bolo 56 rokov (1820-
1876), no pri integrovaných obvodoch to boli už len 3 roky (1958-1961). 

Celosvetová produkcia chemikálií stúpla z 1 milióna ton v roku 1930, na 450 
miliónov ton v súčasnosti. Podľa OSN pribudne každoročne na trh asi 1 500 nových 
chemických látok. Chemický priemysel EU patrí k najväčším na svete. Hodnota 
svetovej chemickej produkcie v roku 1998 sa odhadovala na 1 244 miliárd EUR, z čoho 
31% pripadalo chemickému priemyslu EU, ktorý dosiahol obchodný prebytok vo výške 
41 miliárd EUR. Chemický priemysel je tretím najväčším výrobným odvetvím v Európe. 
Zamestnáva priamo 1,7 milióna ľudí a nepriamo na ňom závisí asi 3 milióny 
pracovných miest. Popri niektorých nadnárodných spoločnostiach, patrí do chemického 
priemyslu približne 36 000 malých a stredných podnikov. V rámci Európy je 
evidovaných viac než 7 miliónov ľudí trpiacich chorobami z povolania v rámci podnikov 
chemického priemyslu. 

V oblasti chémie sa frekvencia veľkých havárií v období rokov 2000 až 2008 znížila 
asi o 20%. Tento fakt naznačuje, že Smernica SEVESO II plní svoje ciele. Smernicu 
bolo potrebné zmeniť a doplniť v dôsledku zmien vyplývajúcich z Nariadenia ES 
1907/2006 (REACH) a Nariadenia 1272/2008 (CLP). Nariadenie CLP aplikuje 
terminológiu, hodnotenie, princípy a kritériá globálneho harmonizovaného systému a 
zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie  a označovania uvedené v REACH. 

 Riešenie problematiky závažných priemyselných havárií postihuje celý komplex 
problémov. Jedná sa o komplexné riešenie bezpečnosti, nakoľko jednotlivé javy 
neexistujú oddelene. Nezvládnutie jedného procesu, prináša problém v inej oblasti. 
V súčasnosti si Európa uvedomuje dané problémy, ale nevytvára progresívne nástroje 
pre ich riešenie v komplexnej jednote.  
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