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ABSTRAKT 

P edkládaná bakalá ská práce se zabývá tématem zpracování Vnit ního havarijního plánu 

na základ  zpracovaného scéná e havárie. Je rozd lena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsou vysv tleny základní pojmy týkající se dané problematiky jako havá-

rie, pr myslová havárie, riziko a další vybrané pojmy. Nejd leţit jší kapitola teoretické 

části je specifikace pr myslových havárií a jednotlivé vybrané pr myslové havárie jak na 

území České republiky tak i sv tové. Dále je v ní uveden p ehled právních norem vztahují-

cích se k dané problematice. V praktické části je jako první seznámení s fiktivní společnos-

tí GLOBůL Chemical a.s. a její organizační strukturou. V neposlední ad  vypracovaní 

Vnitrního havarijního plánu fiktivní společnosti na základ  vytvo eného scéná e havárie. 

Jako scéná  havárie byla zvolena pr myslová havárie namodelovaná v programu TEREX. 

Klíčová slova: pr myslová havárie, Vnit ní havarijní plán, nebezpečné látky, chlor, 

TEREX, GLOBAL Chemical a.s.,   

 

 

ABSTRACT 

The presented bachelor thesis deals with the theme of processing of the internal emergency 

plan on the basis of the akcident scenarios. It is dividend into theoretical and practical part. 

In the theoretical part explains the basic concepts regarding given issues of accidents, in-

dustrial accidents, risk and other selected concepts. The most important teoretici charter is 

a specification of industrial accidents and the individual selected as an industrial accident 

in theterritory of the Czech Republic and the world. In addition, it provils an overview of 

laws related to this issue. In the practical part it is like a first introduction to the fictional-

company GLOBAL Chemical Company and her organizational structure. Finally, drawing 

up the internal emergency plan on the basis of the created akcident scenarios. As anacci-

dent scenário for the crash has been chosen in the program of industrial akcidents in the 

modeled TEREX. 

 

Keywords: industrial accidents, the internal emergency plan, dangerous substances, chlori-

ne, TEREX, GLOBAL Chemical a.s. 
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ÚVOD 

V d sledku vzniku a rozvoji pr myslu ve sv t , dochází i ke vzniku rizika havárií   

a jiných mimo ádných událostí. Pr myslové havárie se objevovali uţ d íve a objevují se     

i dnes. Snahou člov ka by m lo být t mto haváriím p edcházet nebo jejich riziko co nejví-

ce sníţit. P esto jsme stále čast ji sv dky nejr zn jších nehod a havárií, p i nichţ dochází 

k úniku nebezpečných chemických látek. V současné usp chané dob , kdy se ochrana oby-

vatelstva a krizový management zam uje p edevším na nebezpečí terorismu je trochu za-

nedbávaná klasická forma útok . Pr myslové látky a provozy p edstavují velké riziko        

a jsou lehce zneuţitelné k teroristickým účel m. Pr myslové havárie mohou být zap íčin -

ny mnoha faktory. Ve v tšin  p ípad  jde o zavin ní zp sobené lidskou chybou. Jako ná-

zorný p íklad lze uvést nehodu v indickém m st  Bhopál nebo italském m st  Seveso. 

Mnoho nebezpečných látek a sm sí, ohroţující nejen člov ka, ale i ţivotní prost edí 

se nachází v našem blízkém okolí. Jde o látky a sm si r zného charakteru Ěnap . látky 

chemické, biologické a radioaktivníě. V práci se zam ím konkrétn  na chemické látky       

a sm si, které pro obyvatelstvo p edstavují nejv tší riziko. To je zp sobeno p edevším 

rozmachem chemického pr myslu ve sv t  i u nás. 

Kaţdý se tak s chemickými látkami a sm smi setkává kaţdý den ať ţ v jakémkoli 

mnoţství. Problém je, ţe člov k nezná nebo si neuv domuje rizika, která m ţou nastat. 

Dalším problém je, ţe obyvatelstvo pak neví jak se zachovat a co d lat p i vzniklé mimo-

ádné událostí. Efektivní pom ckou je prevence, která má za cíl sniţovat riziko tím, ţe 

informuje obyvatelstvo prost ednictvím p ednášek, informačních leták , ale také p íbalo-

vými informacemi a varovným označení na obalech od výrobce. Za nejlepší preventivní 

opat ení je povaţován „informovaný občan.“ 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLůDNÍ POJMY 

Pro snadné pochopení n kterých souvislostí v práci, je uveden p ehled vybraných pojm  

z oblasti prevence závaţných chemických havárií.  

Bezpečnost – Stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším 

a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost 

a chování v souladu s citlivostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekun-

dární adaptace.[2] 

Bezpečnostní management – je obor znalostí k p sobení manaţer  za účelem dosahování 

optimální bezpečnosti ízené organizace. 

Havárie – je to neţádoucí mimo ádná událost, která vznikla nebo její vznik hrozí 

v souvislosti s provozem technických za ízení, uţitím, skladováním, výrobou a p epravou 

nebezpečných látek, ta vede ke ztrát  ţivota, poškození nebo ohroţení zdraví nebo ţivotní-

ho prost ední. 

Hrozba – jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy a hodnoty 

chrán né státem. Míra hrozby je dána velikostí moţné škody a časovou vzdáleností Ěmoţ-

ného uplatn ní této hrozby.[1] 

Chemická havárie – jde o mimo ádnou událost, p i které dochází k úniku chemické látky. 

Chemickou havárii ovlivňují chemické látky p edevším jejich toxicita, ho lavost a výbuš-

nost. Nejv tší nebezpečí pro ţivot a zdraví obyvatel a ţivotního prost edí závaţné havárie 

spojené s únikem toxických látek.[32] 

Mimo ádná událost ĚMUě – událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku 

živelní pohromy, havárie, nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákaza-

mi, ohrožením vnitřní bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány 

a složkami bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů.[4] 

Nebezpečná látka – je vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický p ípravek, 

uvedený v Zákon  č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických sm sích a o zm n  

n kterých zákon . [42] 

Ochrana obyvatelstva – jde o pojem, který vychází ze Zákona č. 239/2000 Sb., o integro-

vaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon . Podle tohoto zákona se ochrana 

obyvatelstva rozumí pln ní úkol  civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí        
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a nouzové p eţití obyvatelstva a další opat ení k zajišt ní ochrany ţivota, zdraví a majetku. 

[43] 

Prevence – organizační a technická opat ení nebo činnosti, která mají za povinnost zabrá-

nit závaţné havárii a vytvo it podmínky pro opat ení havarijní p ipravenosti. 

Pr myslová havárie – je událost, která m ţe vzniknout následkem nekontrolovaného vý-

voje b hem jakékoli činnosti spojené s nebezpečnými látkami v za ízení, p i výrob , pou-

ţívání, skladování, manipulaci, zneškodňování nebo p i doprav .[5] 

Radiační havárie – je úzce spojena s pojmem radiační nehoda, podle Zákona č. 1Ř/1řř7 

Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího zá ení Ěatomový zákoně a o zm n  

a dopln ní n kterých zákon . P i radiační havárii dojde k neţádoucímu uvoln ní radioak-

tivních látek nebo ionizujícího zá ení, nebo nep ípustnému ozá ení osob. P i takové havárii 

jsou vyţadována opat ení na ochranu obyvatelstva a ţivotního prost edí. 

Riziko – je to moţnost vzniku události, kterou povaţujeme z bezpečnostního hlediska za 

neţádoucí. Riziko vţdy vyplývá z konkrétní hrozby. Míra rizika je číselná hodnota, která 

líčí vztah mezi pravd podobností a následky neţádoucí události vycházející z moţného 

nebezpečí. 

Riziko má vţdy dva rozm ry:  

- pravd podobnost vzniku nebezpečné situace ohroţení, 

- závaţnost moţného následku. [3] 

Závaţná havárie –je mimo ádná, částečn  nebo zcela neodvolatelná, ohraničená událost 

časem a prostorem. Nap íklad poţár, výbuch nebo únik, který vznik v souvislosti 

s uţíváním objektu a za ízení ve kterém je nebezpečná látka vyráb na, skladována         

nebo pouţívána a m ţe vést k váţnému ohroţení ţivot  a zdraví lidí a ţivotního prost edí 

nebo k újm  na majetku.  

Zdroj rizika – stroje, materiály, technologie a pracovní činnosti, které mají aktivní vlast-

nost zp sobit negativní jev, úraz nebo škodu. [3] 
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2 KLůSIFIKůCE MIMO ÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Mimo ádné události nejsou jen p írodního charakteru, ale je t eba si uv domit, ţe vyuţívá-

ní p írody a jejich zdroj , rozmach civilizace a také v deckotechnický rozvoj vyvolává 

nové druhy rizik vzniku mimo ádných událostí.[4] 

2.1 D lení mimo ádných událostí 

a) p írodní, 

- Vznikají působením přírodních sil a pozemských i mimozemských, které jsou vý-

sledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Energie 

vzniká např. třením pevného obalu Země a jejího tekutého jádra v důsledku 

rozdílných rotací, rozpadem radioaktivních látek, tlakem zemských vrstev 

a bloků. Formy stabilizace energetického potenciálu jsou ve své podstatě repre-

zentovány seismickou aktivitou, vulkanickou činností, svahovými sesuvy, pohyby 

vodní hladiny, extrémními meteorologickými jevy, které mohou být umocněny 

doprovodnými nebo následnými ději.[7] 

- Ţivelní pohromy ude í zpravidla najednou a v tšinou neočekávan . 

- Ochrana p ed všemi mimo ádnými událostmi zp sobenými p írodními vlivy 

m ţe být buď aktivní, nebo pasivní. 

- Nejd leţit jší je, aby kaţdý z nás v d l, jak se má p i jednotlivých mimo ád-

ných událostech zachovat. 

P írodní MU d líme na: 

- ůbiotické mimo ádné události – zp sobené neţivou p írodou. 

 Poţáry zp sobené p írodními vlivy, kosmické zá ení, povodn , dlouho-

dobá sucha, dlouhodobé inverzní situace, silné mrazy, sn hové kalamity, 

mlhy, zemské sesuvy a další. 

- Biotické mimo ádné události – zp sobené ţivou p írodou. 

 Epifytie, enzootie, epidemie, parazité, p emnoţení plevel , rychlé vymí-

rání druh  a další. 

b) antropogenní, 
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- Jsou d kazem civilizačních aktivit. Mimo ádné události technického p vodu 

jsou v úzké souvislosti s výrobou, p íčinou m ţe být selhání lidského faktoru 

nebo techniky. Pat í sem nap . radiační havárie, poţár, dopravní havárie, tech-

nologické havárie a mnoho dalších.  

Základní d lení antropogenních MU: 

- Technogenní – provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou. Zde pat í 

radiační havárie velkého rozsahu, poţáry, ropné havárie, mechanické a statické 

poruchy staveb, havárie v doprav  a další. 

- Agrogenní – události spojené se zem d lstvím a p dou. Zde pat í eroze p dy, 

splavování p d do vodních tok , zhoršování kvality zem d lské produkce vli-

vem velkoprodukce a další. 

- Sociogenní: 

 Sociogenní MU interní – vnitrostátní společenské, sociální a ekonomic-

ké krize.Zde pat í nerušení dodávek ropy a ropných produkt , narušení 

dodávek energie, plynu a tepla, narušení dodávek pitné vody a potravin  

a další. 

 Sociogenní MU externí – vojenské krizové situace. Zde pat í politický 

nátlak, rozsáhlé ekologické havárie p esahující hranice státu, vn jší vo-

jenské napadení a další. 

P íčiny vzniku pr myslových havárií: 

- Poruchy za ízení: 

 Tak jak m ţe chybovat člov k, m ţe se vyskytnout i chyba na za ízení. 

M ţe dojít k poruchám nap íklad bezpečnostních ventil , poruchám 

kompresor , čerpadel a ídicích systém . Vady na za ízení m ţou být 

zp sobeny konstrukčními nedostatky, opot ebením nebo korozí. U za í-

zení by m la být provád na pravidelná revize, aby se moţným haváriím 

p edcházelo. 
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- Odchylky od normálních provozních podmínek: 

 nedostatečná znalost fyzikáln chemických vlastností a technicko-

bezpečnostních parametr , 

 nedostatečné chladící za ízení, 

 p erušení dodávky elektrické energie. 

I zde se dá odchylkám p edcházet pravidelnou revizi za ízení. 

- Selhání lidského činitele: 

 chybný ídící proces,  

 technologická nekázeň, 

 zdravotní indispozice, 

 nedostatečná kvalifikace personálu, 

 stres, 

 úmysl. 

 V rámci prevence se provádí pravidelné školení pracovník  ze znalostí pracovních 

postup  a p edevším bezpečnosti. 

c) kombinované, 

- Tyto MU zahrnují p írodní mimo ádné události zp sobené činností člov ka 

atechnogenních mimo ádných události indukované stupňováním p írodního ka-

tastrofického jevu. [8,11] 

D lení kombinovaných MU: 

- et zové Ědomino efekt – moţnost zvýšení pravd podobnosti vzniku nebo veli-

kosti dopad  závaţné havárie v d sledku vzájemné blízkosti objekt  nebo za í-

zení nebo skupiny objekt  nebo za ízení a umíst ní nebezpečných látek).[10] 

- Pyramidní. 
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3 SPECIFIKůCE HůVÁRIE 

Havárie je MU s negativním dopadem na zdraví, majetek a ţivotní prost edí, tato mimo-

ádná událost je časov  i prostorov  ohraničená. 

Zdroje mimo ádné události jsou jak mobilní Ět mi jsou r zné dopravní prost edky p epra-

vující nebezpečné látkyě, tak i stacionární Ět mi mohou být chemické provozovny, továrny 

a jiná za ízeníě. 

I když největší riziko vyplývá ze široké škály chemických látek využívaných v chemickém 

průmyslu i ostatní odvětví průmyslu využívají velké množství nebezpečných látek nebo ne-

bezpečných činností. Velký počet z těchto zdrojů rizik se nachází v malých a středních pod-

nicích, které jsou páteří ekonomiky státu.[20] 

3.1 Havárie m ţeme d lit do n kolika skupin 

- havárie v chemickém pr myslu, 

- mechanické poškození a z ízení objekt , 

- dopravní havárie – ţelezniční nehoda, letecká nehoda, dopravní nehoda, 

- poţáry, 

- radiační havárie, 

- výbuchy, 

- poleptání ţíravými látkami. [21] 

Nep íznivé vlivy, vyplývající z havárie m ţeme d lit do 3 kategorií: 

- Vlivy na lidi – zran ní obyvatel pop ípad  zam stnanc , ztráta zam stnání, psy-

chologická újma a další. 

- Ekonomické vlivy – ztráta produkce podniku, škody na majetku, ztráta investic 

a další. 

- Vlivy na ţivotní prost edí – vzduch, voda, p da. 

Úniky toxických látek, poţáry a výbuchy zp sobují r st závaţných havárií s tragickými 

d sledky. Mnohdy m ţe jít o mnohočetná smrtelná zran ní a závaţné environmentální 

události. Poţár nebo výbuch m ţe být také počátečním stádiem závaţné environmentální 
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havárie. V Evrop  je environmentálním haváriím zvýšená pozornost v novaná od 70. let 

20. století.[22] 

Mnoho technologií po dlouhou dobu zp sobuje znečišťování ţivotního prost edí. P ede-

vším jsou to náhodné úniky látek z technologických za ízení a mimo ádné události, které 

nejvíce zp sobují kontaminaci p dy, vody a ovzduší. P i havárii m ţe dojít i ke smrtelným 

úraz m, ale rozvoj v oblasti bezpečnosti práce v posledních letech vede ke sníţení tako-

vých úraz . Opačným p ípadem je neustálý nár st úniku nebezpečných látek a to p ede-

vším v chemickém a petrochemickém pr myslu. Petrochemický pr mysl p edstavuje vyso-

ké riziko vzniku poţáru a to z d vodu p ítomnosti velkého mnoţství ho lavých látek. Ta-

kový vznikající a rozvíjející se poţár p edstavuje váţné ohroţení pro ţivotní prost edí. 

Hlavním rysem poţáru je nap íklad nebezpečí jeho nekontrolovatelného ší ení v okolním 

prost edí. Kaţdý z poţáru p edstavuje riziko. [21] 

Oblast těchto rizik můžeme rozdělit do následujících skupin: 

 ohrožení života a zdraví lidí, 

 ohrožení flóry a fauny, 

 kontaminace půdy, 

 znečištění vzduchu, 

 kontaminace vod.[21] 

3.1.1 Úniky toxických plyn  a kapalin 

K únik m toxických plyn  dochází p i poruchách za ízení v technologickém procesu. Pro 

své vyuţití v praxi se nejčast ji m ţeme setkat s nebezpečnými toxickými plyny, čímţ je 

amoniak nebo chlór. Krom  velkých pr myslových provozoven, se tyto látky vyuţívají        

i v ad  komunálních odv tví. Jejich mnoţství v malých provozovnách není p íliš velké, 

ale dislokace t chto potenciálních zdroj  únik  je pom rn  hustá. Pro své vlastnosti          

je amoniak vyuţíván ve strojovnách chlazení, proto má velké uplatn ní v potraviná ském 

pr myslu a na zimních stadionech pro účely chlazení ledu. Mnoţství amoniaku na zimních 

stadionech se pohybuje v rozmezí mezi 6 aţ 12 tun.  

Další nebezpečnou toxickou látkou je chlór, ten se nejvíce pouţívá v procesech úpravy 

vod. Do velkých úpraven vod se chlor dodává v 500 kilogramových sudech, t ch m ţe být 
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aţ 20ks. Chlór se vyskytuje i na koupalištích a plaveckých bazénech, kde se jeho zásoba 

pohybuje okolo 0,5 tun. [23] 

K úniku toxických kapalin dochází nejčast ji z potrubí, p i výrob  nebo b hem dopravních 

nehod, které jsou ve v tšin  p ípad  nebezpečné pro ţivotní prost edí. 

P i úniku kapalin vzniká louţe, která vzniká únikem látky v kapalném stavu. P i takovém 

úniku se určitém mnoţství látky odpa í do ovzduší. 

3.1.2 Výbuch 

Výbuchy jsou náhlé mimo ádné události s rychlou dobou pr b hu a s krátkou dobou trvání, 

avšak s destruktivním účinkem. V tomto p ípad  často vzniká DOMINO efekt na dalších 

za ízeních s vyvoláním poţár . ůby došlo k výbuchu, musí být spln ny základní podmínky 

pro výbuch tj. vznik výbušné sm si plyn  nebo par ho lavých kapalin nejčast ji se vzdu-

chem a její iniciace. V uzav ených prostorech k výbuchu stačí výbušná sm s a její iniciace. 

V otev eném prostranství musí pro výbuch být spln no více faktor .[7] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 -Výbuchový trojúhelník. Zdroj: [24] 

 

Podle p íčiny vzniku lokální uvoln ní energii m ţeme rozd lit výbuchy na: 

- mechanický výbuch,  

- elektrický výbuch, 

- jaderný výbuch, 

- chemický výbuch. 
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Základní typické pr myslové odv tví a technologii, ve kterých se m ţeme setkat s p í-

tomností výbuchu. Jedná se o tyto pr myslová odv tví: 

- energetický pr mysl, 

- farmaceutický pr mysl, 

- chemický pr mysl, 

- potraviná ský pr mysl, 

- d evozpracující pr mysl. 

Iniciační zdroj 

K výbuchu m ţe dojít jen za p edpokladu spln ní 3 základních sloţek. Jednou z nich je 

iniciační zdroj.  

Základní typy t chto iniciačních zdroj  definuje ČSN EN 1127-1 následovn : 

– horké povrchy, plameny a horké plyny, mechanické jiskry, statická elekt ina, úder 

blesku, elektrická za ízení, ionizující zá ení, ultrazvuk, chemické reakce, rázové a 

proudící vlny, vysokofrekvenční elektromagnetické pole v rozsahu frekvencí  

10 kHz aţ 300 GHz, elektromagnetické zá ení v rozsahu frekvencí 300 Ghz 

aţ300 THz. 

3.1.3 Poţáry 

Poţáry vznikají nap íklad neopatrnou manipulací s otev eným ohn m v prostorách 

s ho lavým materiálem, zkratem v p ítomnosti ho lavého materiálu nebo látek, mechanic-

kým p sobením materiál  v či sob  s následným vznikem vysokých teplot, vznícení pro-

dukt  vznikající p i biologických procesech. Poţár m ţe vzniknout i p i technologických 

postupech nebo prudké chemické reakci. Další u nás mén  obvyklým zp sobem vzniku 

poţáru je teroristická činnost.[7] 

Ho lavou látkou m ţe být ho lavý plyn, pára nebo mlha ho lavé kapaliny, rozví ený ho la-

vý prach nebo kombinace t chto látek, označovaná jako hybridní sm s.[24] 

Zdroje rizika závaţných poţár  p edstavují: 

- sklady ho lavých látek,  

- ho lavé látky v technologických procesech, 
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- sklady plastických hmot,  

- sklady pesticid . 

P i vzniku poţáru, vzniká nebezpečí úrazu a to nejenom u osob v ohroţeném prostoru      

ale v ohroţení jsou i p íslušníci zasahujících jednotek. Nejčast ji jsou úrazy elektrickým 

proudem, otravy chemickými látkami, zlomeniny, popáleniny, poleptání a kontaminace 

chemickými látkami. [25] 

Za požár se nepovažují situace: 

–  fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí 

po výbuchu, 

– hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k roz-

šíření hoření mimo prostor vinutí, 

–  žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, 

– vznícení, ke kterému dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze 

vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokla-

du, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část technologie, nebo po-

kud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňu-

jí některý ze znaků definice požáru. [11] 

Událost se zásahem jednotek PO se v t chto p ípadech neza adí jako poţár, ale pouţije se 

zat íd ní jiného typu události. 

3.1.4 Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda je nep edvídatelná kolize jednoho nebo více dopravních prost edku, p i 

níţ dojde ke zran ní osob a ke hmotné škod .[11] 

Druhy dopravních nehod: 

Druhy dopravních nehod lze rozd lit podle r zných kritérií. Jedním z t chto kritérií je roz-

sah nehody, existence zran ní nebo smrti a vznik škody na majetku t etí osoby. 

Malá dopravní nehoda 

Takovou nehodou lze rozum t p ípady, ke kterým není povinnost ze silničního zákona vo-

lat policii. Jedná se o dopravní nehodu, p i které dojde ke hmotné škod  na zúčastn ných 

vozidlech niţší neţ 100 000 Kč. 
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Velké dopravní nehoda 

Velkou dopravní nehodou lze rozum t takovou nehodu, p i které je povinností volat poli-

cií. Podmínky takové nehody jsou nap . usmrcení nebo zran ní osob, hmotná škoda p evy-

šující částku 100 000 Kč. Nep ivolání policie v p ípad  takové nehody je povaţováno za 

p estupek.[37] 

Dalším a velmi d leţitým rozd lením dopravních nehod, se kterými se setkáváme, vychází 

z prost edí, ve kterém se dopravní nehoda stala. 

Z tohoto pohledu dopravní nehody d líme na:  

- nehody v silniční doprav , 

- nehody v ţelezniční doprav ,  

- nehody v letecké doprav , 

- nehody ve vodní doprav .[3Ř] 

Statistika dopravních nehod: 

Srovnávací statistika z území České republiky v letech 2000-2004 

Tabulka 1 - Nehody v silniční dopravě. Zdroj: [38] 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 

Celkem nehod 211 516 185 664 190 718 195 581 196 484 

Počet usmrcených osob 1 486 2 334 1 431 1 447 1 382 

Počet zran ných osob 32 439 33 676 34 389 35 438 34 254 

V cná škoda Ěmil. Kčě 7 095,8 8 243,9 8 891,2 9 334,2 9 687,4 

 

Tabulka 2- Nehody v železniční dopravě. Zdroj: [38] 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 

Celkem nehod 283 309 241 290 268 

Počet usmrcených osob 74 69 110 226 232 

Počet zran ných osob 155 124 257 377 213 

V cná škoda (tis. Kčě 107 217 112 210 140 055 213 460 468 494 
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P eprava nebezpečných v cí 

P eprava nebezpečných látek je z hlediska své závaţnosti d leţitá, a proto je upravena me-

zinárodními p edpisy, ty vycházejí ze Vzorových p edpis  Organizace spojených národ  

(OSN)  

Pro silniční p epravu nebezpečných látek slouţí „ůDR“ – Evropská dohoda o mezinárodní 

p eprav  nebezpečných látek. 

Pro p epravu nebezpečných látek po ţeleznici je dohoda „RID“ – ád pro mezinárodní 

ţelezniční p epravu nebezpečného zboţí. 

Pro leteckou p epravu nebezpečných látek je „ICůO“ – je mezinárodní organizace p idru-

ţená k OSN, která pomáhá koordinovat mezinárodní civilní letectví.[3ř] 

Pro p epravu nebezpečných látek po vod  platí dohoda „ůND“ – Evropská dohoda o me-

zinárodní p eprav  nebezpečných v cí po vnitrozemských vodních cestách.[40] 

 

3.2 Vybrané programy pro modelování následk  havárií 

Modelování havárií je nedílnou součástí jejího šet ení. Pro modelování úniku nebezpečné 

látky, následk  poţár , výbuch  nebo ší ení toxických mrak  m ţeme vyuţít celou spoustu 

softwar . Mezi nejznám jší pat í ůLOHů, RMP Comp, SAFETI, PHAST, EFFECTS, 

CHARM, TEREX, ROZEX. N které programy najdeme voln  dostupné na internetu, 

ostatní jsou komerčními programy vybraných společností, které se zabývají analýzou ri-

zik.[26] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 22 

 

 

Obrázek 2-Graf znázorňuje nejčastěji používané programy v bezpečnostní dokumentaci v ČR. 

Zdroj: [26] 

3.3 Vybrané havárie ve sv t  

Vybrané havárie v zahraničí byly p eváţn  zp sobeny v chemických závodech a p i dopra-

v  nebo manipulaci s nebezpečnými látky, které pro nás p edstavují jedno z velkých rizik. 

3.3.1 Chemická havárie ve m st  Bhópál (Indie) 

V indickém m st  Bhópál došlo prosinci 1řŘ4 k chemické havárii, která m la nejv tší do-

pad na ţivoty a zdraví osob v historii. V Bhópálu došlo k události v továrn  pat ící společ-

nosti Union Carbide Corporation USA na výrobu insekticidu SEVIN. P i výrob  se zde 

pouţívá surovina methylisokyanát, coţ je vysoce toxická kapalina. Na následky této havá-

rie zem elo Ř000 lidí a dalších asi 150 000 bylo zasaţeno. P edpokládá se, ţe s únikem 

methylisokyanátem došlo k úniku ješt  dalších toxických látek, nap íklad kyanovodíku a 

fosgenu. Za touto havárií stojí podle vyšet ování lidská chyba a také nedostatečné bezpeč-

nostní opat ení. [22] 

Z d vodu vysoké vlhkosti a inverznímu vrstvení atmosféry došlo k prudkému ochlazení 

unikající látky, která vytvo ila oblak t ţké mlhy, ta klesala k zemi a byla pomocí v tru od-

nášena na hust  obydlenou část m sta.[12, 22] 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 23 

 

N co málo p ed p lnocí obsluha zaznamenala pálení očí, coţ poukazovalo na p ítomnost 

methylisokyanátu. O p lnoci informovala obsluha odpov dné pracovníky a teprve po hodi-

n  od zjišt ní úniku byl vyhlášen poplach pro obyvatelstvo.  

První p íznaky zasaţení látkou methylisokyanát je pálení očí a sliznice, k eče očních víček, 

dýchavičnost, bolesti b icha a zvracení. P íčinou smrti bývá udušení, selhání ob hového 

systému a otok plic.[12] 

Celkové počty zasaţených a ob tí havárie jsou odlišné. Nejčast ji jsou uvád ny následující 

údaje: 

- 1 000 osob osleplo, 

- 8 000 osob zem elo na následky otravy, 

- 50 000 osob bylo hospitalizováno, 

- 100 000 osob bylo ošet eno. 

Sv tová zdravotnická organizace uvádí aţ trojnásobné počty u zasaţených a zem elých 

osob v d sledku intoxikace. Dále bylo zasaţeno 7 000 zví at, z nichţ kolem jednoho tisíce 

uhynulo. 

3.3.2 Havárie SEVESO ĚItálieě 

Nedaleko italského Milána leţí m sto Seveso, které má 14 tisíc obyvatel. Na okraji m sta 

stojí chemická továrna pat ící švýcarské firm  Givaudan. K explozi v chemickém závod  

došlo v dob  pracovního klidu, šest a p l hodiny po zastavení výroby. P íčinou tragické 

havárie byla nekontrolovateln  probíhající exotermní reakce v reaktoru na výrobu trichlo-

fenolu. Ten je b ţným meziproduktem p i výrob  n kterých herbicid  a hexachlorfe-

nu,baktericidního p ípravku p idávaného do mýdel, šampón , deodorant  a zubních 

past.[7] 

V továrn  se v dob  výbuchu pohybovalo jen n kolik zam stnanc , kterým se b hem dva-

ceti minut poda ilo závadu odstranit. Vedení firmy havárii prohlásilo za b ţnou a o úniku 

jedovatého plynu nikdo neinformoval obyvatelstvo. ůţ na vydanou výstrahu obyvatelstvu 

o kontaminovaném ovoci a zelenin  z okolí závodu, nebylo vydané ţádné jiné výjimečné 

opat ení. 
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Teprve po sedmnácti dnech továrna p iznala únik jedovatého plynu. Do ovzduší unikly dva 

kilogramy dioxinu a kontaminovaly plochu tém  2 000 ha Ěcoţ je mnoţství, které by moh-

lo otrávit aţ 1ř 000 lidíě.[1Ř] 

Po n kolika dnech se začaly objevovat, p edevším u d tí, p íznaky postiţení k ţe a one-

mocn ní trávicího traktu. Začala hynout domácí zví ata, po tomto zjišt ní bylo obyvatel-

stvo evakuováno z postiţené oblasti a začala probíhat léka ská vyšet ení. Nejvíce byla po-

stiţena zóna o ploše 1 km2, kde spadlo 95 %uniklého dioxinu. Tato zóna byla na dlouhou 

dobu uzav ena. P i likvidaci kontaminovaného materiálu záchraná i pracovali 

v nasazených individuálních prost edcích ochrany.[7] 

Na následky otravy onemocn lo 200 dosp lých. Nikdo na následky havárie nezem el.[1Ř] 

 

3.4 Vybrané havárie na území České republiky 

K haváriím na území České republiky m ţe dojít stejn  jak kdekoliv jinde. Nejčast ji 

k haváriím dochází v souvislosti s uţíváním objektu nebo za ízení, v n mţ je nebezpečná 

látka vyráb na, zpracovávána, pouţívána, p epravována nebo skladována. Dalším nejčas-

t jším zp sobem havárií je p eprava nebezpečných látek. 

3.4.1 Semtín 1řŘ4 

V roce 1řŘ4 došlo k technogenní havárii, p i které došlo k usmrcení osob. V Pardubicích 

v m stské části Semtín dne 2Ř. kv tna 1řŘ4 došlo k mohutnému výbuchu, kdy 

v dopoledních hodinách explodoval sklad se st elným prachem. D vodem mohutného vý-

buchu byla nedostatečná pozornost zam stnanc  p i manipulaci s vozíkem, kterým p evá-

ţeli st elný prach. T ením ţelezné hrany vozíku o nákladovou rampu vznikla jiskra, která 

zp sobila následné vznícení p eváţeného materiálu. Další teorie mluví o tom, ţe jeden 

z d lník  p ed jízdou zapomn l zav ít zadní dví ka vozíku, která cestou brousila hranou    

o zem. To zp sobilo jiskry, které od soupravy odlétaly a st elný prach na vozíku zapálily. 

N kolik dní p ed nehodou, byla v tšina st elného prachu odvezena i p esto vybuchl celý 

sklad. P i nehod  bylo usmrceno 5 osob a 200 osob zran no. [27] 

Síla výbuchu byla skutečně ničivá – po bytelném skladišti zůstala v zemi až sedm metrů 

hluboká jáma o průměru deset metrů. Budova samotná pak prakticky zmizela ze světa.[27] 
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Materiální škody zp sobené výbuchem skladu byly velké, tlaková vlna zp sobila škody      

i na ostatních budovách jak v areálu továrny, tak i budovách mimo areál. Tlaková vlna byla 

natolik velká, ţe zp sobila rozbití oken i ve dvacet kilometr  vzdálené Chrudimi. 

V Pardubicích byla zahájena výstavba továrních objekt  jiţ v roce 1ř21. Společnost 

s názvem Československá akciová továrna na látky výbušné, byla v roce 1ř34 p ejmenová-

na na Explosia a.s.  

K firm  byla vystav na o n kolik let pozd ji sesterská firma Synthesia. 

Nešt stí v roce 1984, ale nebylo ani z daleka jediným p ípadem v historii semtínské che-

mičky. 

V dubnu 1929 zem elo 7 osob p i dvou výbuších a to se odehrálo b hem pouhých čty  

dn . 

V lednu 1944 v podniku zahynulo dokonce 10 osob p i vznícení prachu v sušárn . 

V dubnu 2011 došlo k další tragédii. Tragédie se stala 20. 4. 2011. Kdy v Semtín  

v ranních hodinách ot ásl areálem podniku další ničivý výbuch. Ve společnosti              

Explosia a.s. došlo k provozní nehod .  

Betonový objekt o rozm rech 10 x 10 metr , ve kterém k výbuchu došlo, byl naprosto zde-

vastován a znova bylo poničeno i n kolik okolních budov. V míst  výbuchu byly usmrceny 

čty i osoby a dev t bylo zran no. Materiální škoda byla vyčíslena na 66,1 milionu korun. 

[28] 
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3.4.2 Úniky chlóru v d sledku povodní v Neratovicích 

P i povodních v roce 2002 došlo ve společnosti Spolana a.s., k opakovaným únik m skla-

dovaného chlóru. Ve společnosti byl chlór skladován ve dvou skladech. V prvním skladu 

bylo uloţeno v zásobnících kolem 94 tun látky, ve druhém okolo 16 tun. 

K prvnímu úniku došlo ve čtvrtek 15. srpna 2002 v dopoledních hodinách, kdy došlo 

k vyzvednutí zásobníku se zkapaln ným chlórem vlivem stoupající hladiny vody, zam st-

nanci se tyto zásobníky snaţili upevňovat. Z d vodu net snosti došlo k úniku plynného 

chlóru, který zatopil prostory jednoho skladu a poté se dostal aţ do ovzduší. Po zjišt ní 

úniku se hasiči snaţili pomocí nap novacího polyueretanového tmelu a polystyrénových 

desek otvory ut snit. Práce pokračovali aţ do večerních hodin, nakonec se poda ilo dát do 

provozu technologii výroby chlornanu sodného, a odčerpávat plynný chlór ze zásobníku. 

V první chvíli všechno naznačovalo tomu, ţe k úniku došlo pouze v jednom ze sklad  a to 

ve starém a menším skladu, proto byly všechny zásahové práce provád ny v tomto skladu. 

Pozd ji se zjistilo, ţe chlór unikal i z druhého a to nov jšího skladu z d vodu poškození 

Obrázek 3-Kruhový oblak nad chemičkou v Semtíně. Zdroj: [29] 
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potrubí. Uniklo p ibliţn 80m3 zkapaln ného chlóru do vody. Velká v tšina chlóru se ve 

vod  rozpustila, zbytek unikl v podob  plynu do ovzduší.[7] 

Ke druhému ovšem mnohem rozsáhlejšímu úniku došlo v pátek23. srpna 2002 p i p ečer-

pávání 14 tun chlóru mezi jednotlivými zásobníky. Likvidace tohoto úniku záchraná m 

trvala aţ do ranních hodin. 

Havárie v roce 2002 op t ukázala p ipravenost všech sloţek IZS. Jako kaţdá závaţná havá-

rie i tato událost vedla k úprav  Havarijní dokumentace firmy. 

Škody byly vyčísleny vedením závodu na více neţ miliardu korun. ůţ do konce srpna zá-

chraná i pracovali na odsávání chlóru a úklidu areálu chemičky, který byl zasaţen havá-

rií.[30] 

Tabulka 3 -Přehled průmyslových havárií v ČR od roku 1980 do 2013. Zdroj: [31] 

 

Rok Místo havárie Druh havárie Následky havárie 

1987 Praha únik zemního plynu, výbuch 3 mrtví 

1988 Ostrava úniku plynu, výbuch 2 zran ní 

1988 Boršov poţár skladu agrochemikálií 84 osob hospitalizováno 

1996 Litvínov poţár ropných produkt  11 hasič  hospitalizováno 

1996 Olomouc únik Ř,Ř tun kyseliny sírové a únik sirovodíku 2 mrtví 

2000 P eštice únik par chlorovodíku 2 mrtví 

2000 Neratovice únik chlóru z d sledku provozní nehody 10 hasič  zran ných 

2001 Cheb únik čpavku z chladicího za ízení 2 zran ní165 evakuováno 

2002 Neratovice opakovaný únik chlóru p i povodních znečišt ní ţiv.  prost edí 

2003 Benešov výbuch t askavé sm si 1 mrtví, 1 zran ný 

2003 Semtín povozní havárie ve výrob  nitrocelulózy 1 zran ný 

2005 Ţelátovice únik kyseliny dusičné z cisterny 1ř osob hospitalizováno 

2006 Kolín únik kyanidu 10 tun ryb uhynulo 

2006 Libčany, Chvaletice únik chemikálií v nelegálních skladech NL kontaminace okolí 

2007 Karlovy Vary havárie únik nafty z potrubí kontaminovaná zemina 
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Rok Místo havárie Druh havárie Následky havárie 

2007 P erov výbuch vodíku 2 zran ní 

2009 Vítkov, Opava únik chlóru v úpravn  vody 2 zran ní,1000evakuováno 

2009 Všehrdy únik čpavku 131 osob evakuováno 

2009 Ostrava uvoln ní oxidu chloričitého, destrukce objektu 2 zran ní 

2010 Otrokovice výbuch a poţár výrobní linky škoda 33,5 mil. Kč 

2011 Semtín výbuch trhavin ř mrtvých, 4 zran ní 

2011 Ostrava únik odpadu s obsahem nitrobenzenu bez zran ní 

2012 Olomouc poţár galvanovny škoda 2, 5 mil. Kč 

2012 Branice poţár plnírny propan butanu škoda 1, 5 mil. Kč 

2012 Semtín výbuch chemikálií ve skladu olej  škoda 20 mil. Kč 

2012 Sob slav únik oleje s impregnační linky Bez zran ní 

2012 Semtín únik a výbuch nitrozemních plyn  Bez zran ní 

2012 Ostrava únik plynu v koksárn - výbuch ř zran ných 

2013 Valašské Mezi íčí únik dehtového oleje Bez zran ní 
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4 HAVARIJNÍ PLÁN 

Havarijní plán je dokument, který je nástrojem havarijního plánování a jsou v n m obsaţe-

ny činnosti a opat ení, které jsou provád ny p i vzniku závaţných havárií a vedou ke zmír-

n ní dopad  havárie.Ě5ě 

Rozlišujeme dva druhy havarijních plán : 

- Havarijní plány objektové. 

- Havarijní plány územní. 

4.1 Havarijní plány objektové 

Mezi havarijní plány objektové pat í: 

- Vnit ní havarijní plány. 

- Havarijní plány vodního hospodá ství a ochrany vod p ed závadnými látkami. 

- Havarijní plány ovzduší pro p ípady poruch a nehod u technických za ízení. 

- Havarijní plány k p edcházení vzniku a k ešení stav  nouze v energetickém 

sektoru. (6) 

Ve vnitřním havarijním plánu musí provozovatel uvést: 

- jména, příjmení a funkční zařízení fyzických osob, které mají prověření provo-

zovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření uvedená ve vnitřním     

havarijním plánu a které jsou ve spojení s krajským úřadem,  

- popis možných následků závažné havárie a finanční vyjádření škod, které mo-

hou být způsobeny závažnou havárií, 

- popis preventivních bezpečnostních opatření na ochranu života a zdraví obča-

nů, životního prostředí a majetku, 

- popis činností nutných k minimalizaci následků závažné havárie, 

- přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými disponuje provozovatel, 

- způsob vyrozumění dotčených orgánů státní správy a varování občanů, 

- plán havarijních cvičení.[7] 
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4.2 Havarijní plány územní 

- Havarijní plán kraje. 

- Vn jší havarijní plány. 

- Povodňové plány ucelených povodí. 

4.3 Podmínky za azení objektu nebo za ízení do skupiny A nebo B 

Provozovatel objektu p ijme všechna opat ení nezbytná k prevenci závaţných havárií         

a omezení jejich následk . Provozovatel je povinen zpracovat seznam, který musí obsaho-

vat druh, mnoţství, klasifikaci a fyzikální formu nebezpečných látek které jsou v daném 

objektu umíst ny.  

Na základ  tohoto seznamu provozovatel provede součet pom rných mnoţství nebezpeč-

ných látek v objektu. Výpočet se provede podle vzorce, který je uvedený v Zákon             

č. 224/2015 Sb., o prevenci závaţných havárií zp sobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými sm smi.[9] 

� = �����
�=1  

  

    

Vysv tlivky: 

qi = mnoţství nebezpečné látky i umíst né v objektu, 

Qi = p íslušné mnoţství nebezpečné látky i uvád né v sloupci 2 nebo sloupci,  

n = počet nebezpečných látek, 

N = ukazatel vyjad ující součet pom r  qi ku Qi. 

 

Dále je povinností provozovatele navrhnout za azení do skupiny ů nebo B podle součtu 

mnoţství nebezpečné látky umíst né v objektu. Anebo pokud zjistí, ţe se na n j nevztahuje 

povinnost za azení do t chto dvou skupin, sepíše protokol o neza azení. Krajský ú ad vydá 

na základ  zaslaných návrh  rozhodnutí o za azení objekt  do skupin. Pokud krajský ú ad 

rozhodne o za azení objektu do skupiny ů nebo B musí provozovatel vypracovat a p edlo-

ţit podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vn jší havarijní plán.[1ř] 
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5 LEGISLATIVA 

V dnešní dob  má vláda České republiky ĚČRě ale i Evropská unie (EU) za cíl vytvá et co 

nejlepší preventivní opat ení p ed vznik závaţných havárií. N která zahraniční legislativa 

výrazn  ovlivnila vytvá ení opat ení v naší republice. 

5.1 Právní úprava Evropské unie 

Právní úprava problematiky prevence závaţných havárií má v Evropské unii p tadvacetile-

tou historii, počátky m ţeme hledat jiţ v 70. letech 20. století. Mezi havárie, které se staly 

mezníkem, pat í výbuch ve Velké Británii v roce 1934 a únik dioxinu v Itálii v roce 1976. 

5.1.1 Evropská sm rnice SEVESO 

Základním krokem v oblasti prevence závaţných havárií EU byla Sm rnice Ř2/501/EEC, 

označována taktéţ jako SEVESO I. Ke vzniku této sm rnice došlo v d sledku n kolika 

závaţných havárií v minulosti, p i nichţ zahynuly desítky osob, zran no bylo n kolik sto-

vek osob. Na dlouhou dobu byla narušena ekologická rovnováha ţivotního prost edí.  

Zlomovou událostí byla v roce 1976 nehoda v italském chemickém závod  ICMESSO ve 

m st  Seveso, p i níţ unikly do ovzduší asi 2 kilogramy siln  toxických dioxin . 

Hlavním cílem p edpisu bylo zavést mezi členskými státy EU jednotnou, harmonizovanou 

legislativu, která se týká prevence a p ipravenosti na závaţné pr myslové havárie.[7] 

Základní myšlenka této sm rnice: 

– nejlepší politikou je prevence moţných nehod p ímo u zdroje, 

– poţadavky na bezpečnost je t eba sjednocovat ve všech fázích vzniku a ţivota tech-

nického za ízení, 

– u nebezpečných pr myslových činností je t eba v novat pozornost ochran  obyva-

telstva a ţivotního prost edí,  

– provozovatel je povinen učinit opat ení pro p edcházení nehodám, 

– provozovatel je povinen poskytnout p íslušným orgán m podrobné informace o lát-

kách, procesu a za ízeních a o krocích sm ujících ke sníţení rizika a následk , 

– členské státy musejí p edávat komisi ES informace o haváriích,  
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– členské státy musí p edloţit ustanovení p ijatá v rámci národní legislativy pro da-

nou oblast.[33] 

V roce 1řř6 došlo k zásadní novelizaci direktivy SEVESO I. Sm rnicí 96/82/EC nazý-

vána jako SEVESO II., novela je vypracována zjednodušen  a vhodn jším zp sobem 

neţ SEVESO I. 

Zcela nový a zásadní poznatek v novelizaci je, ţe podniky musí formulovat zásady pre-

vence a zavést Bezpečnostní management.[7, 33] 

Další zm ny sm rnice: 

1. Rozsah p sobnosti byl rozší en a zjednodušen. 

2. Opat ení pro provozovatele, o p edcházení závaţným haváriím a také omezení je-

jich následky. 

3. Byl zvýšen d raz na opat ení pro minimalizaci dopad  závaţných havárií. 

4. Podrobné stanovení povinností pov ených ú ad  ve vztahu k hodnocení bezpeč-

nostních zpráv. 

5. Právní základ SEVESO II. je v článku o ochran  ţivotního prost edí, který bere 

v úvahu novou legislativu EU o ochran  zdraví pracovník  a bezpečností prá-

ce.[33,34] 

Sm rnici SEVESO II. Česká republika implementovala Zákonem č. 353/1řřř Sb., o pre-

venci závaţných havárií. 

Po 15 letech platnosti sm rnice bylo zjišt no, ţe je t eba provést úpravy s cílem vyjasnit a 

aktualizovat n která ustanovení sm rnice, zlepšit úroveň ochrany zdraví a ţivotního pro-

st edí.[34] 

K revizi Sm rnice SEVESO II. vedla v neposlední ad  i zm na v systému klasifikace ne-

bezpečných látek, na které reaguje Na ízení ES č. 1272/200Ř o klasifikaci nebezpečných 

látek a sm sí, tzv. na ízení Classification, Labelling and Packaging of Substance and Mix-

tures. (CLP) 

Výsledkem úprav je Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2012/1ŘEU – nazývaná jako 

SEVESO III. Nová sm rnice byla p ijata 4. 7. 2012, publikována byla 24. 7. 2012               
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a v platnost vstoupila 13. 8. 2012. Sm rnice SEVESO II. obsahovala 24 odstavc ,     

SOVESO III. obsahuje odstavc  32.[35] 

N které zm ny v aktualizované sm rnici: 

1. Obsahuje seznam kategorií nebezpečných látek podle obecné klasifikace nebezpeč-

nosti Ěna ízení CLPě. 

2. V článku 2 jsou uvedeny výjimky z p sobnosti sm rnice, v tšina byla zachována      

a výslovn  bylo uvedeno, ţe sm rnice se vztahuje na podzemní skladování plynu. 

3. V článku 3 jsou definovány pojmy k dané problematice (19 definic). 

4. V článku 6 se nachází na ízení o určení p íslušného orgánu pov enému k pln ní té-

to sm rnice a pop ípad  subjekt  napomáhajících p íslušnému orgánu na technické 

úrovni. 

5. Článek Ř se týká politiky prevence závaţných havárií. 

6. Článek 12 se zabývá havarijními plány, v nichţ byla zkrácena lh ta na vypracování 

vn jšího havarijního plánu.[35] 

Tém  v kaţdém článku aktualizované sm rnice se najdeme n kdy i nepatrné zm ny.   

5.2 Právní úprava České republiky 

Dlouho p ed vstupem České republiky do EU, byl zahájen vývoj p ibliţování legislativy 

s právem Evropského společenství ĚESě. Jako první byl p ijat Zákon č. 353/1řřř Sb., o 

prevenci závaţných havárií vycházející z normy EU známe jako SEVESO. V reakci na 

aktualizaci této normy EU ĚSEVESO IIě bylo nutné provést zm ny i v české legislativ . To 

vedlo k p ijetí Zákona č. 5ř/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií.[36] 

V současné dob , po poslední novelizaci norem EU ĚSEVESO IIIě z roku 2012, platí v ČR 

od 1. íjna 2015 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závaţných havárií zp sobených vybra-

nými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými sm smi. Tento zákon ruší        

a pln  nahrazuje zákon p edešlý.  

Tento zákon je provád n následujícími vyhláškami: 
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 Vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu 

bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo 

skupiny B, 

 Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny ha-

varijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře, 

 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpeč-

nostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku 

 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování 

informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a 

dopadech závažné havárie, 

 Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování 

návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly 

a zprávy o kontrole.[36] 

Nový zákon nabyl účinnosti 1. íjna 2015, ve stejný den začaly platit i jeho provád cí vy-

hlášky. 

V zákon  se pojednává o prevenci závaţných havárií zp sobených vybranými nebezpeč-

nými chemickými látkami nebo chemickými sm smi. 

První část je rozd lena do 11 hlav a 56§: 

1. úvodní ustanovení, 

2. obecná ustanovení, 

3. bezpečnostní dokumentace, 

4. havarijní plánování, 

5. nové objekty, 

6. pojišt ní odpov dnosti za škody vzniklé v d sledku závaţné havárie, 

7. informování ve ejnosti, 

8. kontrola, 
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9. výkon ve ejné správy, 

10.  správní delikty, 

11. ustanovení společná, zmocňující, p echodná a zrušující.[ř] 

V druhé části zákona najdeme pouze §57, §5Ř je obsaţen v t etí části zákona. 

  

5.3 Koncepce ochrany obyvatelstva 

Dne 23. 10. 2013 vláda České republiky schválila novou Koncepci ochrany obyvatelstva 

do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Vyhodnocení dopad  moţných rizik mají vést ke 

sniţování nebezpečí vzniku rizik a hrozeb a hlavn  minimalizovat jejich následky. Jedná        

o ochranu celé společnosti, ochranu obyvatelstva je moţné vnímat jako jeden ze základních 

pilí  systému bezpečnosti České republiky v souladu s Bezpečnostní strategií ČR. [16] 
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6 POROVNÁNÍ ZÁKON  

Na záv r bych cht la porovnat Zákon č. 5ř/ 2006 Sb., o prevenci závaţných havárií zp so-

bených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými p ípravky s novým 

Zákonem č. 224/ 2015 Sb., o prevenci závaţných havárií zp sobený vybranými nebezpeč-

nými chemickými látkami nebo chemickými sm smi Ězákon o prevenci závaţných haváriíě 

6.1 Výsledky porovnávání 

Jako první rozdíl mezi zákony je v části, která se v nuje Vnit nímu havarijnímu plánu, 

podle zn ní zákon  musí Vnit ní havarijní plán obsahovat body a, aţ h,, které jsou zcela 

totoţné a v novém zn ní je navíc bod i, p ehled sil a prost edk  sloţek integrovaného zá-

chranného systému a další subjekt  podílející se na ešení závaţné havárie. 

Zákon č. 224/ 2015 Sb., o prevenci závaţných havárií zp sobený vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými sm smi, se Vnit nímu havarijnímu plánu v nuje      

o n co podrobn ji, ale v jeho zn ní nedošlo k závaţným zm nám. 
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7 METODY ů CÍL PRÁCE 

7.1 Cíl práce 

Cílem bakalá ské práce je zpracovat Vnit ní havarijní plán fiktivní organizace na základ  

scéná e vybrané havárie dle nov  platné legislativy. Dílčím cílem je na základ  dostupných 

zdroj  zpracování teoretické analýzy problematiky havarijního plánování p i pr myslových 

haváriích.  

7.2 Metody pouţité p i zpracování páce 

V teoretické části práce jsem zpracovala rešerši literárních pramen , pouţila jsem zdroje ve 

form  internetových publikací. Pro studium kniţní literatury daného tématu jsem navšt vo-

vala knihovnu Univerzity Tomáše Bati a V deckou knihovnu v Olomouci. 

V praktické části jsem pouţila materiály a informace získané na Hasičském záchranném 

sboru Olomoucké kraje a Magistrátu m sta Olomouce. Tyto materiály jsem pouţila jako 

inspiraci pro svou práci.  

Pro zpracování daného scéná e havárie jsem namodelovala únik chlóru v programu 

TEREX. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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8 EŠENÍ MODELOVÉ SITůCE 

Jako scéná  moţného nebezpečí byl vybrán únik chlóru z prostoru fiktivní společnosti 

GLOBAL Chemical a.s., která je podle nejnov jšího Zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci 

závaţných havárií zp sobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo che-

mickými sm smi, za azena do skupiny B. 

8.1 GLOBAL Chemical a.s. 

GLOBAL Chemical a.s. p sobí na trhu jako výrobce chemických produkt  od roku 2013. 

Další a d leţitou činností firmy je skladování chemických látek po svou dce inou společ-

nost, která s látkami dále nakládá. Za tuto krátkou dobu si společnost vybudovala stabilní 

pozici na evropském trhu chemických látek a to p edevším díky svému vynikajícímu ma-

nagementu a velmi moderním technologiím. Společnost se momentáln  nachází na vysoké 

ekonomické úrovni, na sv tovém trhu jí dnes pat í velký podíl. GLOBAL Chemical a.s. své 

produkty vyváţí do více neţ 15 zemí sv ta, p eváţn  v Evrop . Jedna z nejd leţit jších 

priorit firmy je individuální p ístup ke kaţdému zákazníkovi. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4- Logo společnosti GLOBAL Chemical a.s. 

Firma zam stnává ve t ísm nném provozu celkem 203 zam stnanc , z toho 55 zam stnan-

c  jsou administrativní pracovníci: 

- ranní sm na okolo ř5 osob, 

- odpolední sm na okolo 55 osob, 

- noční sm na okolo 30 osob, 

- ostraha objektu firmy se st ídá po dvanácti hodinových sm nách (sm na je se-

stavena ze 4 člen  ostrachy a 2 sluţebních ps ě.  
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Vedení společnosti má odpov dnost za ochranu ţivotního prost edí v souvislosti se svojí 

podnikatelskou činností. 

Pr myslový areál se nachází na severovýchodním okraji obce s rozší enou p sobností 

(ORP) Olomouc, rozloha výrobních a skladovacích prostor  areálu činí2 805 km2 a nachází 

se v blízkosti obytné části. Obec Chvalkovice se nachází v nadmo ské výšce 321 metr , 

katastrální území je 1 22ř ha a má 7 částí, ţije zde 710 obyvatel v pr m rném v ku 37,5 

let. Mezi nejvýznamn jší památky obce pat í: zámek, kostel sv. Jiljí, ţidovsky h bitov        

a synagoga a památné sochy.[4Ř] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5- Lokalizace areálu společnosti GLOBAL Chemical a.s. Zdroj: [41] 

8.2 Provozovatel – sídlo firmy 

Identifikační údaje: 

Společnost GLOBůL Chemical a.s. 

Chvalkovická 321/5 

Obec Chvalkovice 552 04 

IČO: 1234567Řř 

DIČ: CZ1234567Řř 
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Sloţení statutárních orgán : 

P edstavenstvo akciové společnosti 

P edseda p edstavenstva: Ing. Tomáš Krhut 

Místop edseda p edstavenstva: Ing. Ivo Hansl 

Člen p edstavenstva: Ing. Ji í Koutný, MBů 

Dozorčí rada 

JUDr. Lukáš Černý, Ing. Pavel Kocourek, Ing. Igor Tuček 

Vrcholové vedení společnosti 

Místop edseda p edstavenstva a generální editel: Ing. Hanz Hönig 

Ekonomický editel: Ing. Hubert Staffa, MBA 

Výrobní editel: Ing. Ji í Jaroš 

Komerční editel: Ing. Bohumil Pavlásek, MBů 

Personální editel: Mgr. Tomáš Bartoška, MBů 

8.3 Skladované látky 

Firma skladuje n kolik druh  nebezpečných látek, a proto se musí dodrţovat zásady pro 

jejich skladování. Nebezpečné chemické látky ĚNCHLě musí být vţdy skladovány 

v originálních označených a uzav ených obalech, je nezbytné dodrţovat pravidlo odd lené-

ho skladování kyselých a zásaditých látek. NCHL skladují do výšky maximáln                   

1,80 m, teplota skladované látky je uvedena na etiket  nebo v bezpečnostních listech. Na-

kládání s prázdnými obaly podléhá stejným pravidl m jako manipulace s plnými, záchytné 

vany zabraňují úniku NCHL a zabraňují tak poškození ţivotního prost edí. Ve skladech je 

zakázáno p elévání nebo ed ní nebezpečných látek. Prostor pro uloţení NCHL musí být 

speciáln  vybaven, viditeln  označen a hlavn  ádn  uzamčen. 

P i vybavení a označení skladovacích prostor NCHL nesmí chyb t: 

- výstraţné symboly, které jsou na etiketách všech nebezpečných látek, které se 

ve skladu nacházejí Ěoranţové piktogramyě, 

- značka sklad chemických látek, 
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- značka zákaz vstupu nepovoleným osobám, 

- značka zákaz kou ení a vstupu s otev eným ohn m, 

- písemná pravidla o bezpečnosti, ochran  a zdraví a ţivotního prost edí, která 

vycházení ze Zákona č. 25Ř/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví a o zm n  n -

kterých souvisejících zákon , 

- bezpečnostní pokyny pro p ípad úniku NCHL 

- ochranné pracovní pom cky Ěholínky, brýle, rukavice a dalšíě 

- oční a t lová nouzová sprcha, 

- pravidelná školení pracovník , kte í mají skladování NCHL v popisu práce.[44] 

Tabulka 4-Přehled skladovaných látek. Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 Charakteristika dostupných látek v GLOBAL Chemical a.s. 

Chlór – naţloutlý, dráţdivý plyn, t ţší neţ vzduch, chemicky reaktivní, nevýbušný a ne-

ho lavý. Sv tová výroba chlóru je ročn  asi 44 milion  tun. 

Chlór se v p írod  vyskytuje v soli kamenné, nerostech, v mo i a ţivých organismech, s l 

kamenná je základní surovinou chemického pr myslu. V praxi se chlór pouţívá k výrob  

um lých hmot, rozpoušt del a k b lení textilií. 

Mimo chemický pr mysl má chlór další významné vyuţití ve vodárenství Ěúprava pitné 

vody). 

Látka Klasifikace látky Mnoţství látky Ětě 

Chlór vysoce toxické 30 

Aceton vysoce ho lavé 50 000 

Peroxid vodíku Oxidující 230 

Chlorid rtuťnatý vysoce toxické 28 

LPG extrémn  ho lavé 20000 

Dimethyl sulfát vysoce toxické 19 

Amoniak Toxické 65 
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Aceton – bezbarvá, t kavá kapalina p íjemné aţ omamné v n , mísitelná s vodou. Jde        

o ho lavinu I. t ídy. Sv tová výroba je asi 4 miliony tun ročn . 

Peroxid vodíku – čirá kapalina, o n co viskózn jší neţ voda, má silné oxidační vlastnosti 

a často je vyuţívána farmaceutickém pr myslu. 

Chlorid rtuťnatý – bezbarvá krystalická nebo práškovitá látka. Je rozpustný ve vod  nebo 

anorganických rozpoušt dlech, nebezpečný pro zdraví Ěprudký jedě i ţivotní prost edí 

Ěvelmi dlouho p etrvává ve vodním prost edí a velice obtíţn  se likvidujeě. [45] 

LPG – zkapaln ný ropný plyn je sm s uhlovodíkových plyn  pouţívaná jako palivo pro 

va ení, vytáp ní i osv tlování, dále také jako palivo pro záţehové motory. 

Dimethylsulfát – bezbarvá olejová kapalina se slabým cibulovým zápachem, vysoce to-

xická pouţívaná jako rozpoušt dlo. P i intenzivním zah átí vytvá í se vzduchem výbušné 

sm si. 

Amoniak – bezbarvý plyn s typickým dráţdivým zápachem, chemicky málo reaktivní, vý-

bušný, ho lavý. Sv tová výroba je asi 220 milion  tun ročn . Amoniak je meziproduktem 

pro další výrobu nap . pro výrobu kyseliny dusičné a pr myslových hnojiv.[45] 
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8.3.2 Výstraţné symboly nebezpečnosti 

Chemikálie ukládané v GLOBůL Chemical a.s., jsou označeny štítky dle nové legislativy 

Globální harmonizovaný systém ĚGHSě platný od 1. Června 2015. Na obalech musí být 

uveden jeden nebo více p íslušných symbol , které mají za úkol sd lovat informace o da-

ném druhu nebezpečnosti. Výstraţné symboly nebezpečnosti mají červený rámeček ve tva-

ru kosočtverce na bílém podkladu, symbol nebezpečnosti pokrývá 1/15tinu plochy štítku, 

ovšem nesmí být menší jak 1cm2. [47] 

 

 

 

 

Obrázek 6- Symboly označující nebezpečnost látek v daném podniku. Zdroj: [47] 

Vysv tlivky: 

1 – nestabilní výbušniny, 

2 – ho lavé plyny, pevné látky, kapaliny, 

3 – oxidující plyny, kapaliny, tuhé látky, 

4 – plyny pod tlakem, 

5 – korozivní účinky Ěpro látky a sm si, které na kovy p sobí korozivn . Leptají pokoţku   

a jsou vysoce škodlivé pro očiě 

6 – vysoce toxické látky a sm si, 

7 – vyk ičník Ěpro látky a sm sí, které dráţdí oči, pokoţku a dýchací cestyě, 

8 – nebezpečné pro zdraví, 

9 – nebezpečné pro ţivotní prost edí. 

8.4 Technologická za ízení GLOBůL Chemical a.s. 

Technologická za ízení: 

- budova pro zam stnance, 
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- sudy v nichţ je skladován a p eváţen chlór, 

- nádoby na aceton, které musí být skladovány v chladném a suchém prost edí, 

- nerezové nádrţe pro skladování peroxidu vodíku, 

- zásobníky pro LPG uloţeny pod zemí, 

- kompresor LPG pro stáčení a p ečerpávání, 

- m ící za ízení pr toku skladovaných látek, 

- stáčecí mechanismy pro autocisterny, 

- potrubní propojení jednotlivých nádrţí. 

Ochranné technické za ízení: 

- oplocení celého proti vniknutí cizích osob, 

- monitorovací za ízení rizikových prostor areálu, 

- konstrukce budov z odolných matriálu Ěneho lavý materiálě, 

- vrátnice s nep etrţitým provozem a ostraha celého objektu, 

- výstraţná a signální za ízení v areálu firmy včetn  zvukového informačního 

systému nejen pro zam stnance ale i okolní obyvatelstvo, 

- poţární čidla a hlásiče, 

- čidla detekující únik nebezpečné látky se vstupem z operačního a informačního 

st ediska ĚOPISě HZS Olomouc, 

- vlastní jednotku poţární ochrany (JPO) podniku, 

- poţární vybavení Ěhasicí p ístroje, hydranty a poţární nástupní plochyě, 

- únikové východy ve všech budovách firmy, shromaţďovací místo p i evakuaci, 

- osobní ochranné prost edky. 
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9 SCÉNÁ  HůVÁRIE 

Pr myslová činnost p ináší s pokrokem v uspokojování nar stajících pot eb lidstva i adu 

negativních projev  a dopad . Jedním z t chto dopad  je moţnost vzniku závaţné havárie 

spojené s únikem NCHL toxického, ho lavého nebo výbušného charakteru. Tyto havárie 

m ţou mít negativní dopady na ţivoty a zdraví osob, ţivotní prost edí a majetek. Je zcela 

nesporné, ţe chemické havárie nastanou i v budoucnosti.  

Modelování scéná e havárie úzce souvisí s p edpov dí havarijních dopad  chemických 

havárií. Nezbytnost modelování havarijních dopad  vyplývá ze zákona o prevenci závaţ-

ných havárií a to p edevším v p ípadech, kde dopady havárie p ekročí „hranice podniku“   

a dostanu se aţ do zóny havarijního plánování. Modelování dopad  havárie musí provád t 

p edevším samotný provozovatel, p ípadn  jiný subjekt, který je schopen kvalitn  provést 

analýzu a hodnocení rizik nebezpečných chemických látek. 

Pro vymodelování scéná e havárie existuje celá ada softwarových program . Pro tuto 

konkrétní práci jsem zvolila program Teroristický expert, ve kterém bude iniciační havárie 

modelována. 

9.1 Teroristický Expert ĚTEREXě 

Teroristický expert je licencovaný software ĚSWě od společnosti T-soft, který slouţí 

k okamţité prognóze dopad  úniku nebezpečných chemických a otravných látek nebo vý-

skytu nástraţného výbušného systému. TEREX obsahuje rozsáhlou databázi chemických 

látek, u kterých se mimo jiné z programu dočteme i jejich vlastnosti, první pomoc p i zasa-

ţení nebo zp soby hašení daných látky. Modeluje a simuluje krizové situace ĚKS), nabízí 

celou adu moţností únik  nebezpečných látek Ěnap . jednorázový únik, dlouhotrvající 

únik, ho ení louţe kapalinyě.  

Program je určen pro podniky, vzd lávací instituce, státní orgány a sloţky IZS, pomáhá p i 

plánování, výuce a cvičení zvládnutí krizových situací. [46] 
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Obrázek 7-Prostředí programu TEREX. Zdroj:[46] 

9.2 Vybraný scéná  havárie 

V červenci roku 2015 došlo ve firm  GLOBůL Chemical a.s. k úniku 10 000kg chlóru. 

Ten byl skladování ve dvou velkých kontejnerech s výpustným ventilem p i vnit ním tlaku 

0,56 MPa. K havárii došlo v nočních hodinách letních prázdnin, kdy se kv li sníţenému 

provozu v areálu pochybovalo jen asi 15 zam stnanc . Došlo k rychlému pohybu toxické-

ho oblaku v závislosti na pov trnostních podmínkách. Dodnes se spekuluje o tom, zda 

k havárii došlo následkem technické poruchy nebo špatnou manipulací zam stnanc  

s výpustným ventilem. 

Jelikoţ je firma v blízkosti obytné zóny bylo nutno hned po zjišt ní úniku zahájit záchran-

né práce. Situaci začalo komplikovat mnoţství unikající látky, která ohroţovala nejen obec 

Chvalkovice, ale zasahovala i p ilehlé obce na území ORP Olomouc. V obci Chvalkovice 

se navíc nachází domov pro seniory, který značn  komplikoval zásah sloţek IZS. V dob  

nehody byla teplá letní noc a v tšina obytných budov m la otev ena okna. 

Jeden ze zam stnanc  Ěčlen ostrahy) ihned po zjišt ní havárie informoval na lince 150 ope-

rátora HZS a správn  identifikoval, ţe dochází k úniku chlóru, podle označení na kontejne-

ru zjistil, ţe je ohroţeno nejen zdraví osob, ale i ţivotní prost edí. 

 

   

 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 48 

 

 

 

 

Obrázek 8- Symboly označující nebezpečnost chlóru. Zdroj: [47] 

9.3 Vyhodnocení situace 

K namodelování následk  vzniklé havárie, je t eba zhodnotit základní poznatky: 

– Rozlohu kontaminované oblasti, která závisí na mnoţství uniklé látky, jejích fyzi-

kálních a chemických vlastnostech a meteorologických podmínkách. 

– tvar kontaminované oblasti, kruhová výseč, jejíţ orientace je daná sm rem v tru. 

V našem p ípad  jde o severozápadní vítr. 

– Velikost kontaminovaná oblasti závisí na rychlosti odpa ování nebezpečné látky. 

– Lesní vegetace a hust  zastav né území sniţuje rozsah zamo ené oblasti a také 

omezuje moţnost dalšího ší ení kontaminovaného oblaku. 

 

Pro ešení vybrané havárie byl zvolen model jednorázového úniku velkého mnoţství plyn-

né látky do ovzduší. Jednalo se o únik chlóru coţ je neho lavý, zelený aţ ţlutý páchnoucí 

toxický plyn, je rozpustný ve vod . Nehoda se stala v areálu společnosti GLOBůL Chemi-

cal a.s. na okraji obce Chvalkovice. Celkem společnost skladovala 30 000 kg chlóru rozd -

lených do čty  r zn  velkých nádrţí, k úniku došlo z d vodu poškození výpustného ventilu 

na nádrţi, kde bylo uloţeno 10 000 kg látky, menší nádrţe z staly nepoškozeny. V dob  

havárie byla v postiţené lokalit  rychlost v tru v p ízemní vrstv  3,5 m/s. p i teplot  vzdu-

chu 25 °C. 
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Obrázek 9- Zóna ohrožení v případě úniku 10t chlóru 

Pokud dojde k nejhorší moţné variant  nasimulované v TEREXU a unikne 10 000 kg chló-

ru, v ohroţení nebezpečnou látkou se ocitne velké mnoţství osob a následná evakuace vy-

hodnocená programem TEREX je stanovena do vzdálenosti 2 344 m od místa havárie.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10- Vyhodnocená vzdálenost evakuace z programu TEREX 
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Koncentrace chlóru v této oblasti bude dosahovat 6Ř, ř2mg/m3, minutová dávka pro smr-

telné poškození organismu chlórem je 1 900 mg. min. m-3, vyznačený kruh na map          

viz obrázek 9 je vzdálenost, do níţ by m l být proveden toxický pr zkum koncentrace chló-

ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11- Graf průzkumu toxické oblasti chloru v závislosti na IDLH 

 

Z výsledk  programu TEREX je z ejmé, ţe s rostoucí rychlostí v tru dochází ke zmenšení 

zóny ohroţení osob nebezpečnou látkou, ale nepatrn  se zv tšuje zóna, v níţ má být prove-

den pr zkum koncentrace chlóru od místa havárie. 

Chlór po úniku má n kolik specifických zraňujících projev , m ţe zp sobit t ţké poran ní 

dýchacích cest, po 2 dnech latence m ţe dojít aţ k otoku plic. Chlór leptá oči a dráţdí k ţi, 

kdy m ţe dojít aţ ke tvorb  puchý .  

Zam stnanci prochází školením poskytování první pomoc p i zasaţení látek, které společ-

nost skladuje: 

P i zasaţení chlórem, musí zam stnanci v první ad  p enést postiţenou nebo zasaţenou 

osobu na čerstvý vzduch a uloţit ho do klidové polohy, snaţit se o nejvíce uvolnit od v 

postiţeného pro snadn jší dýchání, pokud dojde k zástav  dechu, musí se zahájit um lé 

dýchání. P i zasaţení očí, ústní nebo nosní dutiny ihned postiţené místo promývat tekoucí 

vodou cca 10-15 min. Zásadní je, ţe postiţeného nesmíme nechat prochladnout, nesmí 
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chodit, tudíţ transport do zdravotnického za ízení musí být proveden vleţe p i podez ení 

na ztrátu v domí uloţit a transportovat postiţeného ve stabilizované poloze. 

Hlavní zásada pro zachraňujícího je pouţití ochranných prost edk .[55] 
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10 VNIT NÍ HůVůRIJNÍ PLÁN 

ČÁST I- Informační část 

1 Identifikační údaje 

1.1 Identifikační údaje objektu 

Provozovatel:   GLOBAL Chemical a.s. 

Místo provozovny:   Chvalkovická 321/5 

IČ:    IČO: 1234567Řř 

Telefon:   777 859 551 

E-mail:    Global.chemical@global.cz 

1.2 Identifikační údaje osob 

Fyzické osoby, které mají pov ení provozovat a realizovat preventivní bezpečností opat-

ení uvedená ve vnit ním havarijním plánu, a která jsou oprávn ny komunikovat s kraj-

ským ú adem, sloţkami IZS a dalšími havarijními sluţbami: 

P íjmení, jméno:  Ing. Ji í Jaroš 

Funkce:   Výrobní editel 

Telefon:   777 859 551 

Fax:    399 255 001 

E-mail:    Global.chemical@global.cz 

2 Popisné informace 

2.1 Činnosti v objektu  

V areálu jsou skladovány nebezpečné látky a n které z nich jsou pouţity na zpracování 

chemických produkt . Látky jsou skladovány v kontejnerech a tlakových zásobnících. 

Všechny umíst né zásobníky jsou opat eny p edepsanou technickou výbavou pro bezpečný 

provoz Ěpojistné ventily, stáčecí a propojovací potrubí, bezpečností čidla a signalizační 

systémyě. 

V severozápadní části areálu je umíst na plnírna tlakových láhví. 
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V areálu se nepravideln  pohybuje p epravní technika zajišťující p epravu nebezpečných 

látek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12- Mapa areálu společnosti [49] 

2.2 Činnosti v okolí objektu 

Typ osídlení, typ staveb a počty obyvatel 

Vzhledem k umíst ní areálu v pr myslové části m sta Olomouc je obytná zástavba ídká, 

p evaţujícím typem v obci Chvalkovice jsou rodinné domy. Podle údaj  z roku 2010        

je v obci p ihlášeno 710 obyvatel. Hustota osídlení této oblasti je asi 1Ř osob na hektar. 

ůreál se nachází v nadmo ské výšce 321 metr  nad mo em. P ístup k areálu je po silnici, 

která spojuje m sto Olomouc s obcí Chvalkovice.  

2.3 Nebezpečné látky a zdroje rizika 

Z hlediska zákona je v objektu manipulováno s chemickými látkami, které jsou klasifiko-

vány jako extrémn  ho lavé ĚLPGě, výbušné a nebezpečné pro ţivotní prost edí. 

Část II- operativní část 

1 Scéná e moţných havárií a jejich ešení 

1.1 Scénáře havárie, odhad následků případné havárie a ochranná opatření 

Principem činnosti v objektu GLOBAL Chemical a.s. jsou pouze fyzikální a mechanické 

procesy typu pln ní, vyprazdňování, čerpání, skladování, zpracování, p eprava apod. 
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V ţádném stupni činnosti nedochází k chemickým reakcím. Z toho pohledu lze vyloučit 

vznik nebezpečných chemických reakcí vyplývající z chemického d je, respektive ne-

zvládnutí chemického procesu. 

Skladování a manipulace veškerých látek probíhá v uzav ených a t sných za ízeních Ězá-

sobníky, kontejnery, tlakové láhve, potrubí, kompresoryě. 

Nebezpečné situace v areálu GLOBůL Chemical a.s, které by mohly vést k havárii, jsou 

uvedeny v následujících odstavcích. 

- Ztráta t snosti za ízení v d sledku vnit ní vady nebo únavy materiálu, vnit ní      

i vn jší koroze za ízení kde jsou látky skladovány, vlivem vibrací apod. 

- Únik obsahu za ízení v d sledku ztráty t snosti, zp sobené nap íklad nedodrţe-

ním projektových parametr  nebo úpravou p íslušného za ízení zp sobené do-

davatelem Ěpouţití špatn  specifikovaných materiál , chyba p i sva ování, špat-

né usazení a dalšíě m ţe to být d sledkem špatné kontroly testovacího procesu. 

- Špatný monitoring počínajícího pozvolného narušení za ízení, které m ţe vyús-

tit ve výrazné poškození. Takovým p íkladem m ţou být trhliny nebo net snos-

ti na t sn ní ventil . 

- Únik obsahu za ízení v d sledku lidské chyby p i obsluze za ízení. 

- Únik obsahu za ízení v d sledku lidské chyby p i nedodrţení pracovních a bez-

pečnostních instrukcí, pracovního postupu, bezpečnostních a poţárních p edpi-

s . Ěnap . zjednodušení pracovního postupu, porušení zákazu kou ení na daném 

míst , nepovolená práce s otev eným ohn m p i čišt ní za ízeníě. 

- Dopravní nehoda vozidla s nebezpečnou látkou ĚNLě uvnit  areálu p i nedodr-

ţení vnitropodnikových dopravních p edpis  nebo p i selhání idiče. 

- Poškození nárazem a únik NL ze zásobníku a jiných za ízení Ěnap . neopatrná 

manipulace, náraz dopravním prost edkem, je ábem p i stavebních pracíchě. 

- Vznik poţáru v d sledku vadné elektroinstalace. 

- Úmyslný čin n kterého ze zam stnanc , vedoucí k úniku NL, poţáru a výbuchu. 
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1.2 Scénáře potenciálních havárií a jejich rozvoj 

Za havárie s nejzávaţn jšími následky, které mohou v objektu GLOBAL Chemical a.s. 

byly analýzou rizik vyhodnoceny: 

- Okamţitý únik celého obsahu LPG. 

- Únik chlóru do ovzduší. 

- Kontinuální únik amoniaku. 

Okamţitý únik celého obsahu LPG  

Scéná  p edpokládá únik celého mnoţství LPG ve velmi krátké dob . Hmotnost se pro úče-

ly modelování p edkládá 200 000 kg p i p epln ní nádrţe více jak z Ř5 %. P i úniku se 

významná část kapalného propanu rychle odpa í na základ  p ebytku tepla oproti svému 

výparnému teplu Ětzv. adiabatický odparě a zbylý neodpa ený kapalný podíl, ochlazený na 

sv j bod varu, se rozlije do okolního terénu a bude se odpa ovat podstatn  pomaleji. Nej-

prve se bude jednat o odpar vroucí kapaliny, následn  dojde k ochlazení kapaliny pod sv j 

bod varu a rychlost odpa ování se zm ní. Pokud dojde k p ímé iniciaci uniklého propanu, 

výsledkem scéná e bude poţár. 

Jednorázový únik chóru do ovzduší 

Scéná  p edpokládá únik jedné z nejv tší nádrţí na chlór. Jednalo by se o únik 10 000 kg, 

p i kterém by tém  celý obsah nádrţe s chlórem unikl do ovzduší. Tudíţ se bude jednat     

o jednorázový únik do oblak. 

Kontinuální únik amoniaku 

Z otvoru v tšího kontejneru p i tlaku 0,Ř6 MPa bude unikat amoniak Ězkapaln ný plyně      

a následn  se bude velmi rychle odpa ovat v d sledku poklesu tlaku na atmosférický tlak. 

Uvoln né látky mohou zp sobit další mimo ádné události jako je výbuch nebo poţár.  

1.3 Následky havárie 

Na území, které m ţe být ohroţeno dosahem modelových havárií, se nevyskytují ţádná 

hospodá ská zví ata. Látky, které firma skladuje, jsou klasifikovány podle zákona jako ex-

trémn  ho lavé látky, toxické a tudíţ jsou nebezpečné pro ţivotní prost edí. 
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S ohledem na podnikatelské aktivity GLOBůL Chemical a.s. se vznik domino efektu vli-

vem vn jších zdroj  lze p edpokládat. P i poţáru či výbuchu v areálu nelze vyloučit stup-

ňování primární havárie na další za ízení. 

1.4 Postup likvidace havárie 

Pro areál GLOBůL Chemical a.s. je zpracována kategorizace podle míry poţárního nebez-

pečí v souladu se Zákonem č. 133/1řŘ5 Sb., o poţární ochran  ve zn ní pozd jších p edpi-

s  a je vypracována související dokumentace poţární ochrany zahrnující zejména: 

- posouzení poţárního nebezpečí, 

- dokumentace zdolávání poţáru,  

- poţární ád, 

- poţární poplachová sm rnice. 

Moţné úniky NL 

M ţe dojít nap íklad k únik m technologickým nebo v d sledku poškození n jakého mate-

riálu. P i zjišt ní úniku se okamţit  musí informovat: 

- OPIS HZS Olomouckého kraje, 

- JPO SDH GLOBAL Chemical a.s., 

- Policie ČR, 

-    Poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby kraje jen v p ípad  pot eby. 

1.5 Úkoly zásahových složek provozovatele při likvidaci havárie 

Provozovatel areálu musí mít vlastní zásahové sloţky pro likvidaci havárie. 

Jejich úkolem p i vzniklé události je zastavit další ší ení, zajistit vyloučení iniciačního 

zdroje v p ípad  ho lavých látek, zajistit zákaz vjezdu motorových vozidel a zajistit zákaz 

vstupu nepovolených osob. Likvidace rozsáhlých únik  a p ípadných následk  havárie má 

ve své kompetenci HZS Olomouckého kaje. 
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2 Opat ení a prost edky likvidace havárie 

2.1 Bezpečnostní opatření k likvidaci havárie 

P i dosaţení určité koncentrace dojde k zapnutí sv telné i zvukové signalizace. Plynová 

detekce se skládá z čidla úniku par a plyn  a vyhodnocovací jednotky, která je umíst na 

v prostoru velínu. Systém detekce úniku plynu je pod trvalým nap tím i v p ípad  aktivace 

tlačítka bezpečnostní odstávky technologie. Deset detektor  úniku NL a deset havarijních 

tlačítek je rozmíst no u jednotlivých technologií. Budovy v areálu firmy jsou osazeny n -

kolika desítkami poţárních hlásič  a tlačítek, tyto jsou napojena na poţární informační 

panel. 

2.2 Síly a prostředky k likvidaci havárie 

V areálu je z ízena jednotka HZS podniku, plní úkoly prevence vzniku havárie, eliminace 

počátečních havarijních stav  a ohroţení vzniku havárií. Postupuje podle Poţární popla-

chové sm rnice a Poţárního ádu. 

Pokud dojde k mimo ádné události v tšího rozsahu je nutno vyţádat součinnost a podporu 

zásahových sil a prost edk  mimo podnik. Silami vn  podniku jsou: Hasičský záchranný 

sbor Olomouckého kraje, poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby, policie ČR,            

I-THERM spol. s.r.o. Ěservis a kalibrace čidel úniku plyně. 

2.3 Vyrozumění o havárii a předávání informací 

Identifikace vzniku havárie je zaloţena na vizuálních vjemech, nebo signalizaci systému 

detekce. Informace o havárii je p edána základním sloţkám IZS. Následn  jsou v souladu 

s interním dokumentem o SM_09_2015 Havárii, informování nebo povoláni p íslušní za-

m stnanci společnosti Ěpodle typy, rozsahu a velikosti havárieě: 

- Jednatel společnosti a editel: Ing. Hanz Hönig. 

- Vedoucí skladového hospodá ství: Ing. Tomáš Krhut. 

- Obchodní zástupce: Ing. ůleš Tuhý. 

Varování obyvatelstva v p ípad  velkého rozsahu havárie je provád no prost ednictvím 

Jednotného systému varování a vyrozum ní ĚJSVVě. 
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2.4 Spojení při likvidaci havárie 

Spojení p i likvidaci havárie se bude zajišťovat telefonicky nebo ústním sd lením. 

Tísňová telefonní volání: 

- IZS  112 

- HZS  150 

- PZZS  155 

- PČR  158 

- M stská policie 156 

 

Tabulka5- Důležitá telefonní spojení mimo objekt 

 

2.5 Monitoring závažné havárie 

Do p íjezdu zásahových jednotek IZS, provádí monitoring rozvoje havárie vedoucí zásahu 

coţ je funkčn  nejvýše postavená osoba provozovatele objektu. Po p íjezdu jednotek IZS 

provádí monitoring havárie velitel zásahu. Takový monitoring spočívá v monitorování me-

chanismu a rozsahu úniku, sm ru ší ení oblaku NL do okolí místa havárie, monitorování 

rozvoje havárie ohroţených a zamo ených prostor . 

2.6 Asanace územní zasažených havárií 

Vzhledem k charakteru nebezpečných látek umíst ných v areálu, lze asanaci prostoru havá-

rie spojené s únikem nebezpečných látek p edpokládat. 

Operativní ešení m ţe být odt ţení kontaminované zeminy a její ekologické zpracování. 

Sloţka IZS Adresa Tel. spojení 

HZS- Krajské editelství Olomouckého kraje Schwitzerova 91 950 770 011 

HZS- územní odbor Olomouc Schwitzerova 91 950 770 011 

PČR- Krajské editelství policie Olomouckého kraje T . Kosmonaut  1Řř 974 766 111 

PČR- Územní odbor Olomouc Ţiţkova nám. 4 974 766 531 

PZZS Olomouc Aksamitova 557/8 585 544 208 
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3 Plány konkrétních činností 

3.1 Traumatologický plán  

Oznamovací povinnost 

Zam stnanec, který utrp l v pracovní dob  úraz je povinen ihned oznámit úraz vedoucímu 

daného pracovišt . Pokud zran ný zam stnanec toho není schopen, nahlásí úraz sv dek 

nebo ten, který se o n m dozv d l první. 

Zajišt ní první pomoci a p ivolání léka e 

Pov ený zam stnanec zajistí základní úkoly první pomoci ĚPPě dle povahy zran ní a co 

nejrychlejší transport do zdravotnického za ízení. Neprodlen  tuto skutečnost oznámí ve-

doucímu pracovišt .   

Tabulka 6 – Důležité organizace a telefonní čísla v traumatologickém plánu 

Jméno organizace Adresa Tel. Spojení Tísňová volání 

Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6 588 441 111 

150 Zdravotnická záchranná sluţba 
Olomouckého kraje 

Aksamitova 557 585 544 200 

 

Lékárnička je umíst na v kancelá i vedoucího sklad . Za kompletní vybavení lékárničky 

také vedoucí skladu zodpovídá. Je pravideln  kontrolována a doplňována. 

Zásady poskytování první pomoci: 

- zástava prudkého krvácení, 

- neodkladná resuscitace, 

- ošet ení popálenin, 

- protišoková opat ení,  

- stabilizovaná poloha p i bezv domí. 
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3.2 Plán individuální ochrany 

Zam stnanci společnosti GLOBůL Chemical a.s. jsou pro práci s nebezpečnými látkami 

vybaveni ochrannými osobními prost edky. Pro p ípad havárie nejsou vybaveni ţádnými 

speciálními prost edky. 

 

Část III – Grafická část 

1 Grafické p ílohy 

1.1 Bezpečnostní zóny 

V areálu společnosti jsou v souladu a ČSN EN 6007ř- 10  Elektrická okenní za ízení pro 

výbušnou atmosféru – část 10 je určování nebezpečných prostor . Zóny nebezpečnosti       

a prostory s nebezpečím výbuchu jsou stanoveny. 

1.2 Zóny se stanovenými zákazy a omezeními 

V celém areálu je výslovný zákaz kou ení a práce s otev eným ohn m je povolena jen 

v souladu se Sm rnicí o Bezpečných pracovních postupech. Pro montáţní práce externích 

firem je vţdy vystaveno Pracovní povolení. 

1.3 Plán únikových cest a evakuačních tras 

P íjezdová cesta do areálu GLOBůL Chemical a.s. je zvolena zároveň cestou únikovou. 

Shromaţdišt  zam stnanc  v p ípad  havárie je vn  objektu u hlavní brány do areálu. Kaţ-

dá z budov a skald  je opat ena únikovým východem. 

1.4 Umístění osobních ochranných prostředků 

Osobní ochranné prost edky jsou umíst ny ve 4 šatnách pro zam stnance. V kaţdé šatn  

jsou k dispozici sprchy a mycí, čistící a dezinfekční prost edky. Vyjma šaten nejsou v areá-

lu ţádné jiné prostory pro umíst ní osobních ochranných prost edk . [56] 

 

ČÁST IV- Dokumentační část 

1 Protokoly o seznámení zam stnanc  s VHP 

Protokol o seznámení zam stnanc  s charakteristikami moţných závaţných havarijních 

situací a s vnit ním havarijním plánem. Viz Příloha P 4 
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2 Protokoly ke zm nám VHP 

P ehled podaných podn t  ke zm nám havarijního plánu od zam stnanc , inspekcí a ke 

kontrole a výsledk  tematických cvičení. Viz Příloha 5 

3 Dokumentace výsledk  praktických cvičení 

P ehled výsledk  praktických cvičení, nácvik  a prov ovacích úkon  s uvedením zjišt -

ných nedostatk  a také stanovení termín  k jejich odstran ní. Viz Příloha 6 
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ZÁV R 

Tato práce byla zam ena na vypracování Vnit ního havarijního plánu podniku. V tomto 

ohledu se práce zam ila p edevším na Vnit ní havarijní plán, který byl vypracován na zá-

klad  vybraného scéná e pr myslové havárie ve fiktivním podniku podle nov  platných 

právních norem. 

V teoretické části byly popsány základní pojmy související s daným tématem. V dalším 

bod  byly klasifikovanými mimo ádné události rozd leny a stručn  popsány. P ehled nej-

v tší a nejznám jších pr myslových havárií ve sv t  i v České republice. V tabulce je uve-

den p ehled pr myslových havárií na území České republiky od roku 1řŘ0 aţ 2013. ůnalý-

zou dostupných zdroj  jsem zjistila a popsala ty nejzávaţn jší havárie. Jednalo se o násle-

dující havárie: sérii výbuch  v Semtín , první z nich z roku 1řŘ4 a únik velkého mnoţství 

nebezpečných látek v Neratovicích. Cíl objasnit základní pojmy, nov  platnou legislativu 

p ehled havárií se poda ilo naplnit v teoretické části.  

V prvním bod  praktické části došlo k seznámení s fiktivní firmou GLOBůL Chemical a.s, 

která byla „vystav na“ v obci Chvalkovice na okraji ORP Olomouc.  Pro vybraný scéná  

havárie byl zvolen únik chóru z daného podniku. Tato havárie byla následn  vyhodnocena 

pomocí programu TEREX. Na záv r scéná e byl stanoven rozsah ohroţení pro danou loka-

litu v p ípad  namodelované havárie. Na samotný konec práce jako hlavní bod byl zpraco-

ván vnit ní havarijní plán, který částečn  vychází z namodelované situace. Vnit ní havarijní 

plán je rozd len do čty  částí, ve kterých jsou obsaţeny hlavní a nejd leţit jší body. 

Kaţdá společnost spadající do skupiny B podle nov  platného Zákona č.224/2015 Sb., o 

prevenci závaţných havárií zp sobených vybranými nebzučnými chemickými látkami nebo 

chemickými sm smi má povinnost vypracovat Vnit ní havarijní plán, který pak p edkládá 

p íslušnému krajskému ú adu, dále ho poskytne k evidenci a uloţení Hasičskému záchran-

nému sboru kraje pro účel zpracování Havarijního plánu kraje. 

Záv rem lze konstatovat, ţe vytyčené cíle Bakalá ské práce byly spln ny. Nutno ale po-

dotknut, ţe k n kterým informacím, se lze dostat jen velmi t ţko. Jedná se, o údaje velmi 

citlivé povahy. Proto Vnit ní havarijní plán byl zpracován stručn ji, ale obsahuje všechny 

základní body, které by m l mít. 
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SEZNůM POUŢITÝCH SYMBOL  ů ZKRůTEK 

CLP 

 

ČR 

ES  

EU 

GHS 

HZS 

IZS  

JPO  

JSVV 

KS 

MU 

 Classification, Labelling and Packagingof Substance and Mixtures. 

ĚKlasifikace, označování a balení látek a sm sí.ě 

Česká republika. 

Evropské společenství. 

Evropská unie. 

Globální harmonizovaný systém. 

Hasičský záchranný sbor. 

Integrovaný záchranný systém. 

Jednotka poţární ochrany. 

Jednotný systém varování a vyrozum ní. 

Krizová situace. 

Mimo ádná událost. 

NCHL 

NL 

OPIS 

PČR 

PP 

PZZS 

SW 

VHP 

 

 Nebezpečná chemická látka. 

Nebezpečná látka. 

Operační a informační st edisko. 

Policie České republiky. 

První pomoc. 

Poskytovatel zdravotnické záchranné sluţby. 

Software. 

Vnit ní havarijní plán. 
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