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Pozn. k mapám: 

 VCE – exploze mraku par 
 Flash Fire – prohoření mraku par 
 Pool Fire – požár kaluže 
 LEL – dolní mez výbušnosti 
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Mapa č. 1: Dosah přetlaku 30 kPa pro jev VCE – zásobníky 
– možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tlakové vlny 
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Mapa č. 2: Dosah přetlaku 30 kPa pro jev VCE – potrubní rozvod 
– možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tlakové vlny 
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Mapa č. 3: Dosah možnosti vzniku jevu FLASH FIRE – zásobníky 
- při rozptylu par hořl. kapalin do vzdálenosti koncentrace 60% LEL (7200 ppm) – možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tepelného záření 
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Mapa č. 4: Dosah možnosti vzniku jevu FLASH FIRE – potrubní rozvod 
- při rozptylu par hořl. kapalin do vzdálenosti koncentrace 60% LEL (7200 ppm) – možnost usmrcení nechráněných osob vlivem tepelného záření 
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Mapa č. 5: Dosah tepelného toku 9,5 kW/m2 pro jev POOL FIRE – zásobníky 
– při expozici více než 20 s předpokládán vznik popálenin 2. stupně 
 
 

 
 
Pozn.: z důvodu svažitého terénu u obj 191a 902 se předpokládá posunutí hranice Pool Fire o poloměr louže (louže se pravděpodobně vytvoří na jedné straně zařízení) 
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Mapa č. 6: Dosah tepelného toku 9,5 kW/m2 pro jev POOL FIRE – potrubní rozvod 
– při expozici více než 20 s předpokládán vznik popálenin 2. stupně 
 
 

 
 
 



Příloha č. 9 Bezpečnostní zprávy skladu Loukov 
Vydání: 5 
Revize: 0        Strana: 8 

 
Mapa č. 7: Působení tepelného toku 9,5 kW/m2 pro jev POOL FIRE s dosahem mimo areál skladu 
– jedná se o havarijní projev scénářů „požár kaluže po masivním úniku PHL ze zařízení, mimo jímku“, u nichž byl identifikován největší dosah účinků 
s možností působení na okolní zastavěnou oblast  

 


