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Nová vodní lina Ústřední čistírny
odpadních vod v Praze
Navazuje a doplňuje/nahrazuje areál ÚČOV v Praze na Císařském ostrově.
Nový areál vybudovaný převážně v zastřešeném objektu.
Zpřístupnění areálu veřejnost – venkovní prostor je navržen jako park.
Problém propojit technologický/průmyslový areál s funkcí parkovou.
Neexistence metodiky posouzení takového areálu.

Nová metodika - Semikvantitativní
metoda analýzy rizik
řízené exkurze
vybraného vzorku budoucích návštěvníků areálu
odborné exkurze;
studiem předložené dokumentace.
Identifikované zdroje rizik – seskupení do skupin.

Hodnocení identifikovaných zdrojů rizik I
Každý zdroj rizika opatřen jednoduchým popisem.
Sestavena hodnotící tabulka, která obsahuje:
označení zdroje nebezpečí;
určení běžnosti výskytu zdroje nebezpečí;
ohrožené skupiny osob;
typ nebezpečí (fyzikální, chemické, biologické);
možnou míru dopadu nebezpečí;
dostupnost zdroje nebezpečí.

Hodnocení identifikovaných zdrojů rizik II

Hodnocení identifikovaných zdrojů rizik III
Identifikace nebezpečí zohledňuje očekávatelné/běžné chování jednotlivých
ohrožených skupin. Nepředpokládá násilné překonávání bariér. Jiné
předpoklady mající souvislost s identifikovaným nebezpečí, jako například
vylamování zámků, musí být dle potřeby pod tabulku doplněny.
Identifikované zdroje nebezpečí byly blíže analyzovány z pohledu typu
objektu (jejich popisu) a z pohledu nebezpečí, která souvisejí s jejich
zapojením do technologie. Toto slovní hodnocení je uvedeno pod tabulkou.
Následně byly doplněny podněty na eliminaci nebezpečí.

Příklad hodnocení

V rámci realizovaného hodnocení bylo
identifikováno celkem 32 zdrojů
nebezpečí či skupin nebezpečí. Ty jsou
rozmístěny v areálu, který je pro orientaci
vyznačen v následujícím obrázku. Z
uvedených zdrojů nebezpečí jsou dále
popsány výsledky hodnocení pro nebezpečí
č. 10 (Kůrové filtry) a č. 15 (Nátok na
biologickou část NVL ÚČOV Praha).

Kůrové filtry I
Jedná se o dva druhy stavebních objektů, které slouží k čištění odpadního
vzduchu z prostoru technologie biologické části podzemní části NVL ÚČOV
Praha. Celkem je v areálu rozmístěno šest těchto objektů.
Regenerace (17 x 4 m)
Denitrifikace (42 x 10 m)
Vnitřní náplň kůrových filtrů je tvořena 1,6 m silnou vrstvou kůry, která leží
na ocelovém roštu, který se nachází cca 0,6 m nad podlahou filtru. Výška
vnitřní strany filtru je tak cca 1 m nad kůrou.
Biologické čistění odpadního vzduchu spočívá v přeměně nežádoucích
škodlivých látek obsažených ve vzduchu v nezávadné produkty pomocí
mikroorganismů.
nežádoucí částice v kontam. vzd.+ O2  buněčná substance + CO2 + H2O

Kůrové filtry II
Vstupní znečištění vzduch obsahuje maximálně následující
koncentrace škodlivin:
amoniak: 7,08 mg/m3;
sirovodík: 14,10 mg/m3.
Tyto hodnoty jsou menší než limity uvedené v nařízení vlády č.
361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů [13], kde se uvádí:
amoniak: 14 mg/m3 (PEL) a 36 mg/m3 (NPK-P)
sirovodík: 7 mg/m3 (PEL) a 14 mg/m3 (NPK-P)
Součástí nadzemního objektu filtrů jsou též vlastní technologické
části vzduchotechniky, která do filtrů vhání vzduch. Ty jsou převážně
zakrytované.

Kůrové filtry III
- pád z výšky a inhalace čpavku, sirovodíku a kontaminace patogenními
mikroorganismy.
- nebezpečí běžně se vyskytující i nebezpečí související s průmyslovým či
technologickým prostředím.
- některé skupiny ohrožených osob na obvodové zdi kůrových filtrů mohou vylézt
(obtížná bariéra) - hrozí například pád z výšky, který není v městském prostředí
nikterak nestandardní, viz například některé běžné menší objekty výustí
vzduchotechniky metra, které se vyskytují na mnoha místech Prahy
- lze očekávat především poškození s nutností lékařského ošetření. Fatální
poškození sice vyloučit nelze, avšak ve většině případů není očekáváno.
- ohroženější skupinou jsou zde především děti docházející na základní školu.
- nebezpečí související s průmyslovým či technologickým prostředím - pohyb a
inhalace v atmosféře s přítomností škodlivých látek (amoniak, sirovodík) v prostoru
kůrového lože a manipulace s biomateriálem (kůra s mikroorganismy).

Nátok na biologickou část NVL ÚČOV
Praha
Nadzemní objekt nátoku na biologickou část NVL
ÚČOV Praha je situován do severozápadního rohu
podzemní částí NVL ÚČOV Praha. Vstup do nátoku je z
horní části tohoto objektu. Vstup do nátoku je
standardně uzamčen, v době terénního šetření však
byl vstup možný. Na horní část nátoku je přístup
pomocí žebříku a přes volně otevřenou branku. Celá
horní část je oplocena. Výška objektu je cca 1,5 m
nad terénem. Výška od horní hrany po vnitřní rošt nad
nátokem je cca 4 m, do kterého je možné se po
otevření propadnout.

Nátok na biologickou část NVL ÚČOV
Praha
Jedná se o nebezpečí, které lze považovat za nebezpečí běžné, popřípadě
související s průmyslovým či technologickým prostředím (v případě nebezpečí
biologického), a to především v souvislosti s možností volného vstupu/propadu
přímo nad prostor nátoku splaškové vody. Volný přístup (nezabezpečený
poklop) byl zaznamenán v době terénního šetření. V této souvislosti lze
očekávat až poškození s nutností lékařského ošetření, při nešťastném způsobu
pádu pak až ošetření s nutností pobytu v nemocnici. Tento případ je však málo
pravděpodobný a týká se především skupiny dětí na základní škole. Fatální
následky taktéž nelze vyloučit. Za normálních okolností je vstup do prostoru
strojovny VZT velmi obtížný.

Závěr
V rámci terénního šetření s respondenty, kteří představovali budoucí návštěvníky, a v rámci
odborné exkurze a studií dokumentace NVL ÚČOV Praha bylo identifikováno celkem 32
zdrojů nebezpečí. Zde byly prezentovány výsledky dvou zdrojů nebezpečí.
Provedené práce prokázaly, že navržená metoda je funkční a použitelná pro obdobné druhy
technologických celků.
Pomocí výše popsané metody nebyly pro hodnocený areál identifikovány zdroje nebezpečí,
které by za standardních okolností a při dodržení opatření uvedených v předložených
podkladech, představovaly pro návštěvníky veřejně přístupné části areálu NVL ÚČOV Praha
nepřijatelné riziko.
V těchto případech je potřeba, aby zaměstnavatel striktně dohlížel na dodržování zásad
stanovených v provozních předpisech a na dodržování zásad stanovených v právních a
ostatních předpisech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP).
Ve zde uvedených případech byly zdroje nebezpečí identifikovány jak budoucími
návštěvníky, tak odborníky. Budoucí návštěvníci zároveň identifikovali obdobné následky a
doporučovali podobná opatření.
Metodika je založena na předpokladu běžného a očekávatelného způsobu chování, a to jak
návštěvníků, tak obsluhy, popřípadě dalších osob, které se s vědomím provozovatele podílejí
na pracích na technologii související s provozem NVL ÚČOV Praha.

