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Abstrakt 

Všeobecně známé mrazové jevy s dopady do zemědělství nebo na dopravu mohou být 

doprovázeny také událostmi sice méně frekventovanými, ale neméně zajímavými a někdy i 

s významnými dopady. V rámci světové kampaně ke snižování rizik katastrof byly jako 

součást aktivit OECD řešeny technologické havárie vyvolané nebo zhoršené přírodními 

událostmi, tzv. NATECH, které byly posléze zahrnuty i do aktivit UNISDR a globálního 

programu snižování rizik katastrof, Rámce ze Sendai. Příklady mrazových jevů jako iniciátoru 

havárií jsou ilustrovány na konkrétních případových studiích, vycházejících z událostí 

v podmínkách České republiky. Prvním případem je zamrznutí plovákové kontroly jímky 

odpadních kyanidových podniku Draslovka Kolín v lednu 2006, kdy blokace plováku vedla 

k úniku nejméně 6 tun kyanidu do Labe a k následné kontaminaci 84 km řeky až k soutoku 

s Vltavou s úhynem cca 10 tun ryb. Dalším příkladem je havárie zásobníku odpadních kapalin 

na bázi nitrobenzenu v provozu ostravské anilínové jednotky, kdy fluktuace teplot kolem nuly 

a cyklické zamrzání a rozmrzání vedly k nahromadění a smíchání nekompatibilních kapalin a 

následné run-away reakci a explozi. Škody přesáhly 100 mil. Kč. Posledním z domácích 

příkladů je exploze velkého podzemního zásobníku benzínu (řádově milióny litrů), avšak 

nedoprovázená hořením, kdy primární příčinou bylo paradoxně zablokování protivýbuchové 

plamenojistky na vývodu ze zásobníku námrazou při nízkých venkovních teplotách.  

Vyšetřování zmiňovaných havárií přineslo dva poznatky. První z nich je, že mrazové jevy, 

nejsou-li řádně analyzovány a preventivně řešeny, mohou způsobit významné technologické 

havárie, druhý pak upozorňuje ne skutečnost, že havárie typu NATECH nastávají obvykle 

kombinací několika příčin a samotný mrazový jev je jen jednou z nich. 
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Abstract 

Generally well-known frost phenomena with impacts to agriculture or transport may be 

accompanied by events less frequent, but equally interesting and sometimes with serious 

impacts. In the framework of world campaign of disaster risk reduction (DRR) were, as a part 

of the OECD actions, studied so called NATECHs, Natural Hazard Triggering Technological 

Disasters, which were later implemented into UNISDR global DRR action, Sendai 

Framework. Examples of frost phenomena are presented throw case studies based on real 

events in the Czech Republic. The first case is the freezing of float control of cyanide 

wastewater reservoir of the Draslovka Kolin Company at January 2006, when the blocking of 

float by freeze over led to the overtopping and release of at least 6 tons of cyanides, followed 

by the contamination of 84 km of river Elbe till the confluence with the river Moldau and 

about 10 tons of fish died.  Another example is the explosion of the aniline production unit 

tank, located in the city of Ostrava, containing waste liquids based on nitrobenzene. 

Temperature fluctuation around zero Centigrade and cyclic freezing and melting led to the 

accumulation and mixing of incompatible liquids, followed by run-away reaction and 

explosion. Losses exceeded 100 million of CZK. The last case was the explosion of big semi-

underground petrol storage tank (several millions of litres), however without flame and fire, 

where the primarily cause was paradoxically the plugging of flame arrester at output from the 

tank by the rime in the period of low teperatures. Accident investigations brought two 

findings. The first is, that frost phenomena, without well-done analysis and prevention, may 

cause serious technological accidents and the second is, that NATECH accidents happen 

usually due to the combination of multiple causes and the frost is the one among them only.  
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