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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá tématem činnosti jednotek požární ochrany a dalších složek 

integrovaného záchranného systému p i havárii a následném úniku nebezpečné chemické 

látky ze zimního stadionu. Cílem práce je nástin možností ešení problému úniku 

amoniaku pomocí činnosti zasahujících jednotek požární ochrany. K ešení daného 

problému bylo využito softwarového programu TerEx a GIS, pomocí výpočtu dojezdových 

čas  zasahujících jednotek a popisu jejich činností došlo k vytvo ení scéná e t chto 

činností p i simulaci havárie. Následn  je postup t chto činností vyhodnocen. D ležitým 

zjišt ním je ohrožení velkého počtu obyvatel v okolí zimního stadionu. 

Klíčová slova:    

Integrovaný záchranný systém, amoniak, havárie, jednotky požární ochrany, zimní stadion. 

 

ABSTRACT 

The work deal swith the aktivity of the fire protection units and other members of 

integrated rescuing system during an accident and witht he following leak of a dangerous 

chemical substance from the winter stadium. The goal of this work is solving the problem 

of ammonia leak witht he help of intervening fire protection units. To solvet his problem I 

have used software program TerEx and GIS, counted arrival times of intervening units and 

described their aktivity including timeline of the activities during the simulated accident. 

Then the procedure aktivity is evaluated. Important finding is threat big amount of citizens 

near the stadium. 
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ÚVOD 

Tématem bakalá ské práce je popis činnosti jednotek požární ochrany p i havárii s únikem 

nebezpečné látky. V tomto p ípad  se bude jednat o amoniak, který je hojn  využíván jako 

chladivo na místech s velkým výskytem osob, jako jsou zimní stadiony.  

Havárie je nežádoucí jev, který má negativní účinky na osoby, zví ata i životní prost edí. 

M že vzniknout prakticky kdykoliv a kdekoliv. Pro tyto p ípady je nutné zajistit 

p ipravenost na likvidaci následk  havárie. V České republice je tato p ipravenost zajišt na 

složkami integrovaného záchranného systému. Na zvládnutí mimo ádné události 

s výskytem nebezpečných chemických látek jsou dostatečn  p ipraveny a vybaveny 

jednotky požární ochrany p edurčené na zásah s p ítomností nebezpečných látek ĚHasičský 

záchranný sbor). Hasičské záchranné sbory kraj  zajišťují p ípravu na mimo ádné události 

neustále a m žeme je tedy označit jako páte  systému zvládání mimo ádných událostí. 

Nepostradatelná je také činnost ostatních jednotek požární ochrany, zejména ve vztahu 

k ochran  obyvatelstva. 

S p ihlédnutím k rozvíjející se doprav  je na míst  p ipomenout také p epravu 

nebezpečných látek po silnici či železnici. V doprav  se m žeme s cisternami 

p epravujícími nebezpečné látky setkat prakticky kdekoliv. Tím je riziko havárie zam eno 

nejen na za ízení nebo podniky, které nebezpečné látky skladující, ale i na riziko nehody 

p i p eprav  nebezpečných látek. Proto by se obyvatelé nejen v blízkosti zimních stadion  

m li informovat o tom, jak se v p ípad  havárie zachovat, jakým zp sobem budou 

varováni a jaké prost edky improvizované ochrany použít. 

V teoretické části této bakalá ské práce najdeme obecný popis činnosti jednotek požární 

ochrany p i havárii s únikem nebezpečné látky a popis jednotlivých složek integrovaného 

záchranného systému. V praktické části najdeme popis zimního stadionu v Hodonín , je 

vytvo ena modelová situace úniku amoniaku a popsán návrh postupu činnosti jednotek 

požární ochrany p i p ípadném úniku amoniaku. Praktická část by m la čtená e seznámit 

s tím, jak by takový zásah jednotek požární ochrany mohl probíhat. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LEGISLATIVA  

V této kapitole je uvedeno n kolik nejd ležit jších zákon  a vyhlášek, které se vztahují 

k této práci. 

Ústavní zákon č. 110/1řřŘ Sb., o bezpečnosti České republiky. V p ípad  ekologické 

nebo pr myslové havárie počítá s možností vyhlášení nouzového stavu. [1] 

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

n kterých zákon . Upravuje výrobu, klasifikaci, označování, používání, dovoz či vývoz 

chemických látek právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou a činnost orgán  

státní správy p i zajišťování ochrany p ed jejich škodlivými účinky. [1] 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými sm smi. Zákon vznikl jako 

reakce na současnou evropskou legislativu (SEVESO III). Je zam en na prevenci 

závažných havárií, které jsou zp sobeny vybranou nebezpečnou látkou nebo sm sí. 

Stanovuje povinnosti provozovatel  užívajících objekt, v n mž se nachází nebezpečná 

látka. Dále na úseku prevence závažné havárie určí p sobnost orgán  ve ejné správy. [2] 

Zákon č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochran . Je zam en na vytvo ení podmínek ochrany 

života, zdraví a majetku občan  p i vzniku požáru nebo jiné mimo ádné události. Za tuto 

ochranu jsou zodpov dné zejména jednotky požární ochrany, ministerstva a jiné správní 

ú ady, právnické a fyzické osoby nebo orgány státní správy a samosprávy. [3] 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany.  Jsou zde definovány jednotky požární ochrany, jejich plošné pokrytí a ízení, 

vnit ní organizaci a vybavení, zásady velení a činnosti zasahujících hasič  p i zásahu, 

požadavky na odbornou p ípravu a zp sobilost hasič . [4] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm n  n kterých zákon . Stanovuje 

práva a povinnosti fyzických a právnických osob, pravomoc a p sobnost státních orgán  a 

orgán  územních samosprávných celk  b hem p ípravy na krizové situace a p i jejich 

ešení. Umožňuje vyhlášení stavu nebezpečí v p ípad  ekologické nebo pr myslové 

havárie nebo jiné mimo ádné události jako bezodkladné opat ení. [1] 

Zákon č. 23ř/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen IZSě a o zm n  

n kterých zákon . Zákon definuje IZS, pot ebu provád t záchranné a likvidační práce 

b hem vzniku mimo ádné události a tedy i koordinovaném postupu jeho složek. Zákonem 
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jsou stanoveny složky IZS, povinnosti a práva fyzických a právnických osob p i ochran  

obyvatelstva p ed následky mimo ádné události a p i vyhlášení krizových stav , pravomoc 

a p sobnost orgán  územních samosprávných celk  nebo státních orgán . P i nasazení 

složek IZS ídí jejich součinnost velitel zásahu, který podle poplachového plánu IZS 

vyhlásí odpovídající stupeň poplachu. Úkolem složek IZS je zabezpečit ukončení vlivu 

havárie na osoby, zví ata a životní prost edí. [5] 

Vyhláška Ministerstva vnitra 32Ř/2001 Sb., o n kterých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. Stanoví koordinaci a úrovn  koordinace složek IZS 

p i společném zásahu Ěprovád ní záchranných a likvidačních prací). Dále určí úkoly složek 

IZS p i vzniku mimo ádné události. Podle druhu a rozsahu mimo ádné události stanovuje 

stupn  poplachu. [6] 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen HZS 

ČRě. Stanovuje základní úkoly HZS ČR, jeho organizaci, povinnosti p íslušník  a 

zam stnanc  nebo spolupráci s jinými orgány. P íslušník HZS ČR m že také použít 

nebezpečné látky Ěvýbušniny, toxiny, chemické látky) k pln ní úkolu, výcviku nebo 

expertizní činnosti, pokud k tomu má odpovídající odbornou zp sobilost. Dále je oprávn n 

vstoupit do obydlí nebo na pozemek, pokud je to pot eba k provedení zásahu. M že také 

po izovat obrazový, zvukový či jiný záznam. Základním posláním HZS ČR je chránit 

životy a zdraví obyvatel, majetek a životní prost edí p i vzniku mimo ádné události, která 

by tyto hodnoty mohla poškodit. [7] 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 3Ř0/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany 

obyvatelstva. Stanovuje zp sob informování ohroženého obyvatelstva v p ípad  vzniku 

mimo ádné události, varovné signály, zp sob provád ní a zabezpečení evakuace, rozsah a 

zp sob individuální nebo kolektivní ochrany. [8] 
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2 N KOLIK VYBRůNÝCH ZÁKLADNÍCH POJM  

V této kapitole je uvedeno n kolik základních pojm , které nejsou v této práci podrobn ji 

rozebrány a mohly by umožnit její lepší pochopení. 

Riziko – pravd podobnost vzniku necht ného a specifického účinku (havárie), ke kterému 

dojde za určitých okolností v pr b hu určité doby. [2] 

Hrozba – velikost pravd podobnosti vzniku mimo ádné události. [9] 

Mimo ádná událost (dále jen MU) – nep íznivé p sobení jev  a sil, které ohrožují zdraví 

a životy osob, majetek, životní prost edí a p i kterých je nutné provést záchranné a 

likvidační práce. M že být zp sobena p írodními vlivy, činností člov ka nebo haváriemi. 

[5] 

Záchranné práce – činnosti provedené zasahujícími složkami k omezení, p erušení a 

odvrácení p íčin p sobení rizik MU. P edevším p i ohrožení zdraví, života, majetku a 

životního prost edí. [5] 

Likvidační práce – veškerá aktivita provedená k odstran ní dopadu MU. [5] 

Ochrana obyvatelstva – pln ní úkol  civilní ochrany jako je varování, evakuace, ukrytí, 

nouzové p ežití a jiné postupy provád né k zabezpečení ochrany zdraví, života a majetku 

ohroženého obyvatelstva. [5] 

Evakuace – je realizována zejména v p ípadech, kdy nejde ochranu obyvatel zajistit jiným 

zp sobem a p edpokládá se zhoršení jejich životních podmínek v zasaženém prostoru. 

Jedná se tedy o souhrn opat ení, která v daném po adí priority zabezpečí p emíst ní osob, 

zví at a v cných prost edk  z prostoru, který je ohrožen následky mimo ádné události. [10] 

Prost edky improvizované ochrany – jedná se o vhodné od vní součásti dostupné 

v domácnosti, které mohou poskytnout dočasnou ochranu proti účinku nebezpečných látek. 

Slouží k ochran  povrchu t la a dýchacích cest p i úniku z kontaminovaného prostoru. 

Dále poslouží k ochran  zdraví p i pobytu v kontaminovaném prostoru Ěručník, lyža ské 

brýle, rukavice, holínky, dlouhý kabát, plášt nkaě. Pro zvýšení ochrany je vhodné použít 

n kolik vrstev oblečení na sebe. [8, 11] 

Místo zásahu – prostor očekávaného p sobení mimo ádné události a nasazení složek 

určených k její likvidaci. [6] 
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3 HAVÁRIE S VÝSKYTEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

Jako nebezpečné látky označujeme látky, které mají jednu nebo více nebezpečných 

vlastností Ětoxické, žíravé, podporují vznik rakovinyě. Situaci, p i které dojde k ohrožení 

osob, zví at a životního prost edí t mito látkami nazveme havárií s p ítomností 

nebezpečných látek Ěnekontrolovatelný únik látekě. Havárie je událost, která vzniká náhle, 

je nežádoucí, částečn  nebo zcela neovladatelná a prostorov  či časov  ohraničená. 

Nejčast jšími zdroji úniku nebezpečných látek jsou za ízení zpracovávající nebezpečné 

látky nebo za ízení manipulující s t mito látkami a prost edky p epravující nebezpečné 

látky. Havárie mohou vzniknout prakticky kdykoliv a kdekoliv. [8, 12]  

Hlavní p íčiny havárie za ízení (systém chlazení zimního stadionu) jsou :  

 porucha za ízení Ěporuchy ídicích a bezpečnostních systém ; mechanické 

porušení nádob; nevyhovující zajišt ní za ízení proti vn jším vliv m, p etlaku, 

korozivním látkám nebo teplot ; poruchy sva ovaných částíě, 

 odchylka od normálních provozních podmínek Ěporuchy ve sledování d ležitých 

procesních parametr  jako je teplota, tlak či množství; poruchy p i ruční dodávce 

chemických látek; porucha pomocného za ízení; poruchy b hem najížd ní nebo 

odstavování proces ě, 

 lidská chyba Ěnedodržení pracovních p edpis  a pravidel; vypnutý bezpečnostní 

systém; zám na nebezpečných látek; nevhodná oprava nebo údržba za ízeníě. [13] 

Počet ob tí p i havárii s výskytem nebezpečných látek závisí na dostatečné p ipravenosti a 

informovanosti obyvatelstva o takovéto havárii. Dále je d ležité vybavit obyvatelstvo 

prost edky individuální ochrany nebo znalost prost edk  improvizované ochrany. 

S ohrožením obyvatelstva souvisí také možný požár nebo výbuch p i havárii. P i úniku 

zkapaln ného plynu závisí na okamžitém odparu látky a na sekundárním odparu 

vznikajícím odpa ováním kapalné látky vyteklé na zem. Oblast s výskytem odpa ené látky 

se nazývá oblast kontaminace Ězraňující nebo smrtelnáě. [12] 

Počet zasahujících složek a organizací, které zajišťují záchranné a likvidační práce určí 

zejména velikost havárie Ězávisí na sm ru a rychlosti v truě, druh uniklé látky a prost edí, 

ve kterém havárie vznikla. Na likvidaci následk  havárie jsou p edurčeny zejména 

jednotky požární ochrany, které mají dostatečné množství ochranných prost edk . 

Zasahující hasiči musí mít odbornou p ípravu na zásah s p ítomností nebezpečných látek 

Ěprovádí prov ovací a taktická cvičení, zúčastňují se odborných školeníě. [12] 
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3.1 Chování obyvatelstva p i havárii nebezpečných látek 

P i úniku nebezpečné látky a následném varování obyvatelstva Ěvarovný signál Všeobecná 

výstrahaě je d ležité jednat s rozvahou a neší it paniku. Pokud cestujete autem, neblokujte 

p íjezd k místu havárie a ani se k místu nep ibližujte. Je nutné vyhledat úkryt v nejbližším 

domu, kde se obyvatelé pokusí ut snit mezery mezi okny a dve mi lepicí páskou a vypnou 

ventilaci. Nikdy nehledat úkryt v p ízemí nebo ve sklep , protože se zde nachází 

nebezpečné látky t žší než vzduch. Naopak úkryt vyhledejte v nejvyšším pat e místnosti, 

která nesm uje na místo havárie (odvrácená strana). Žáci ve škole se ídí pokyny učitele. 

Zapn te rádio, televizi, p ípadn  poslouchejte místní rozhlas, kde budou sd leny 

informace, jak postupovat dále. Telefonujte jen pro p ípad nutného p ivolání pomoci (hrozí 

výpadek telefonní sít ě. P i na ízení evakuace si p ichystejte evakuační zavazadlo. 

Respektujte pokyny p íslušník  ídících evakuaci. Prost edky improvizované ochrany 

použít k evakuaci nebo pobytu v kontaminovaném prostoru. V p ípad  sv d ní a pálení 

pokožky se osprchujte. P i opušt ní bytu uzav ít p ívod vody, plynu a elekt iny. Informujte 

o evakuaci sousedy.  Na dve e dejte oznámení o odchodu z bytu a dostavte se na stanovené 

místo. [8, 12] 

3.2 Činnost hasič  p i havárii s únikem nebezpečných látek 

U havárie s p ítomností nebezpečné látky je nezbytné, aby zasahující hasiči dodržovali 

zásady ochrany života, omezení rozsahu havárie a její likvidace. 

Na míst  zásahu je nutné dodržet n kolik hlavních zásad:  

Ochrana zasahujících hasič  – cílem je zabránit poškození zdraví účinky nebezpečné 

látky, které by mohly zp sobit nevratné zm ny v organismu nebo smrt, 

Pr zkum – provádí se po celou dobu zásahu s cílem identifikace nebezpečí, potvrzení 

p ítomnosti nebezpečné látky, nalezení postižených osob a zjišt ní poznatk  o zp sobu 

vedení zásahu, 

Záchrana osob – je d ležité zajistit p erušení kontaktu osob s nebezpečnou látkou, zajistit 

vyprošt ní nebo vyvedení zran ných a poskytnout jim první pomoc (záchrana osob je tedy 

zam ena zejména na osoby bezprost edn  ohrožené nebo zran né a je provád na vždy 

p ed samotnou likvidací následk  mimo ádné události), 
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Organizace zásahu – spočívá ve stanovení zón zásahu, p ivolání specializované jednotky 

na zásah s p ítomností nebezpečné látky, správné organizaci složek IZS p i společném 

zásahu, 

Zmírn ní rizika havárie – závisí na povaze uniklé látky a vybavenosti jednotek 

prost edky na její likvidaci, pat í sem také protivýbušná a protipožární ochrana, cílem 

protichemických opat ení je zamezit vlivu nebezpečné látky na obyvatelstvo a okolí, 

Omezení rozsahu havárie – cílem je zastavit další únik látky, pat í sem ut sn ní trhlin, 

označení vyteklé látky, zachycení látky nebo její p ečerpání, dekontaminace prost edí, u 

látek rozpustných ve vod  srážení jejich par vodou a likvidace nebezpečné látky. [12, 14] 

3.3 Stanovení zón zásahu 

Organizace místa zásahu je založena na vytvo ení kontrolovaných zón Ěbezpečné a 

nebezpečnéě, ve kterých jsou stanoveny zásady pro postup činnosti. 

Nebezpečná zóna 

Zde hrozí p ímé ohrožení zdraví a života zasahujících sil a poškození prost edk  účinky 

mimo ádné události Ěp sobení a vliv nebezpečných látek, riziko výbuchu, pád p edm tuě. 

V této zón  platí režimová opat ení, jako jsou používání ochranných prost edk  a dodržení 

p edepsané doby pobytu. Provádí se zde opat ení ke snížení rozsahu havárie. Rozlohu této 

zóny určí druh a množství nebezpečné látky, možnost dalšího ší ení látky, struktura terénu 

a sm r v tru. [14, 15] 

Zóna ohrožení 

Jedná se o prostor, ve kterém m že dojít k rozší ení nebezpečné látky Ěobvykle ve sm ru 

v truě na síly a prost edky, obyvatele, objekty nebo prost edí. V této zón  se tedy mohou 

projevit účinky nebezpečné látky. [14, 15] 

Vn jší zóna 

Prostor vymezený pro ízení zásahu. V této zón  se provádí uzav ení místa zásahu. Dále 

jsou zde stanoveny kroky k ochran  obyvatelstva Ěevakuaceě. Uvnit  této zóny je z ízeno 

dekontaminační a nástupní stanovišt . Zde se také nachází jednotky, které jsou určeny 

k nasazení do nebezpečné zóny, provedení dekontaminačních prací a vytvo ení jistící 

skupiny pro hasiče v nebezpečné zón  Ězajišt ní jejich bezpečnosti a st ídání hasič ě. [15] 
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Týlový prostor 

Nachází se na hranici vn jší zóny a v tomto prostoru nehrozí kontaminace nebezpečnou 

látkou. Zde jsou shromážd ny jednotky, které p ijely na místo zásahu. U velkých havárií je 

zde z ízeno se aďovací Ěsoust ed ní p ijížd jících jednotek, občerstvení a odpočinek 

hasič ě a vystrojovací stanovišt  Ěvybavení výstrojí a ochrannými prost edkyě. Velitel 

zásahu si m že v p ípad  pot eby vyžádat jednotky z tohoto prostoru. [14, 15] 

3.3.1 Dekontaminace hasič  

Dekontaminaci jednotek požární ochrany Ěhasič ě definujeme jako omezení nebezpečného 

účinku kontaminantu Ěskoro vždy z stává zbytková kontaminaceě na úroveň, která je 

bezpečná pro dekontaminované osoby a neohrožuje život a zdraví osob, zví at nebo životní 

prost edí. Cílem dekontaminace jsou opat ení pro snížení zdravotních následk , 

nenávratného poškození zdravý zp sobené účinky škodlivé látky a zkrácení doby pot ebné 

k použití ochranných prost edk . Zp sob a rozsah dekontaminace určí velitel zásahu. 

Záleží na množství a druhu kontaminantu (nebezpečí, které p edstavuje pro osoby nebo 

životní prost edí), charakteru kontaminace (chemická, radioaktivní, biologická), množství 

a rozsahu kontaminace prost edk  a sil. Zp sob dekontaminace je rozd len na suchý 

(ometání, odpa ování, odsávání, svlečení od vuě, mokrý (nejčast ji post ikem vody 

s p ídavkem detergentu, dekontaminační látky a sm si) p ípadn  jejich kombinace. 

Dekontaminace u jednotek požární ochrany je provád na p edevším mokrým zp sobem. 

[14, 15, 16] 

Dekontaminační prostor (místo výstupu z nebezpečné zóny) se nachází na hranici vn jší a 

nebezpečné zóny pro omezení kontaminace sil a prost edk , které p išly do styku 

s nebezpečnou látkou a hrozí ohrožení jejich zdraví nebo života. P i výstupu hasič  

z nebezpečné zóny musí být dekontaminace už zajišt na, aby nedošlo k sekundární 

kontaminaci nástupního nebo týlového prostoru. Tento prostor m že být rozd len na místa 

pro odložení kontaminovaných technických prost edk , nanesení a opláchnutí 

dekontaminačního prost edku, m ení úsp šnosti dekontaminace, odkládání ochranných 

prost edk  a op tovného vystrojení. Následn  se provede p eprava a odborná likvidace 

kontaminantu. [14, 15, 16] 
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Obr. 1. Organizace místa zásahu [15] 

Obrázek č. 1 znázorňuje schéma možného rozd lení místa zásahu v p ípad  havárie 

s únikem nebezpečné chemické látky podle jednotlivých zón. 
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4 PREVENCE ZÁVůŽNÝCH HAVÁRIÍ 

V současné dob  se v České republice vyrábí, dopravuje, zpracovává a skladuje obrovské 

množství chemických látek a p ípravk , které využívá značná část infrastruktury moderní 

české společnosti. Smyslem prevence závažných havárií je p edejít samotné havárii a 

následnému úniku nebezpečných látek (dále jen NL), p ípadn  zmírnit její následky. 

Prevence závažných havárií by tedy m la probíhat soub žn  se všemi fázemi života 

rizikových technologií a činností. Správn  provád ná prevence je také podstatn  levn jší, 

než p ípadné odstraňování následk  havárie. [9] 

Obecn  m žeme konstatovat, že prevence závažných pr myslových havárií zahrnuje 

technická Ěvývoj bezpečnostní techniky, funkčnost bezpečnostních systém , provád ní 

pravidelných kontrol, automatizované ízení proces ), organizační Ěstanovení bezpečných 

pracovních postup , kontrolní systém prevence v provozu, regulace pohybu osob a 

techniky, snížení zásob NL), personální Ěvýb r kvalifikovaných pracovník , výcvik 

havarijních jednotek), ekonomická Ědostatek finančních zdroj  pro realizaci prevence, 

pojišt ní rizik) a informační Ěbudování vlastní databáze pro prevenci, studium odborné 

literatury) preventivní opat ení. Cílem t chto opat ení je p edejít vzniku havárie a vytvo it 

podmínky pro dosažení havarijní p ipravenosti. [9] 

Pro p iblížení situace o úniku NL v České republice Ědále jen ČRě poslouží údaje ze 

Statistické ročenky, kterou vydává Ministerstvo vnitra – generální editelství Hasičského 

záchranného sboru ČR. [9] 

Tab. 1. Počty zásah  HZS p i úniku nebezpečných látek [17] 

Rok 
Počet zásah  Hasičského záchranného 

sboru (únik NL) 

2015 6 693 

2014 6 161 

2013 5 253 

2012 5 106 

2011 5 285 
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4.1 Sm rnice 2012/1Ř/EU SEVESO III 

Tato sm rnice Evropského parlamentu a Rady se týká pr myslových podnik  Evropské 

unie (dále jen EUě, které používají nebo skladují nebezpečné chemické látky. Sm rnice 

nahrazuje sm rnici SEVESO II. Zabývá se haváriemi, u kterých jsou p ítomny nebezpečné 

látky a jejich kontrolou. Určuje pravidla Ěsystém bezpečnosti pro objekty, ve kterých je 

umíst na nebezpečná látkaě pro p edcházení závažným haváriím, které jsou hrozbou pro 

osoby a životní prost edí. Havárie mohou p esáhnout hranici státu, nebo mít vážné 

následky (Seveso, Toulouse, Bhópál). Je tedy pot eba zlepšit ochranu p ed jejich následky. 

D ležitá je také minimalizace rizika, prevence a p ipravenost na takovéto havárie. [11, 18] 

Ke zm n  p edchozí sm rnice SEVESO II vedly i zm ny EU v právních p edpisech, které 

se týkají klasifikace, značení a balení chemických látek nebo sm sí, ale také zvýšení práv 

občan  p ístupu k informacím o objektech s nebezpečnou látkou. Ve ejnost dotčená 

p ípadnými účinky havárie by m la mít možnost vyjád it názor k vn jšímu havarijnímu 

plánu. Ve ejnosti mají být sd leny informace o zp sobu varování a chování v p ípad  

havárie, ale také o p ístupu k elektronické podob  t chto informací. [18] 

4.1.1 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

Česká republika jako člen EU reagovala na tuto novou sm rnici zrušením zákona č. 

5ř/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a jeho nahrazením zákonem č. 224/2015 Sb. a 

novými vyhláškami k tomuto zákonu. Podle nového zákona má provozovatel objektu nebo 

za ízení, ve kterém se vyskytuje nebezpečná látka povinnost zpracovat protokol za azení 

nebo neza azení objektu do skupiny ů nebo B. Vychází z p ílohy I tohoto zákona. [2] 

1) Pokud je množství nebezpečné látky v objektu menší než množství uvedené látky 

v p íloze I, zpracuje provozovatel protokol o neza azení objektu do skupiny ů nebo B 

(zimní stadion v Hodonín ě. [2] 

2ě Pokud krajský ú ad schválí návrh na za azení objektu do skupiny ů, je provozovatel 

objektu za azeného do skupiny ů povinen zpracovat bezpečnostní program prevence 

závažné havárie a plán fyzické ochrany objektu. Kontrolováni jednou za 3 roky. [2] 

3) Pokud krajský ú ad schválí návrh na za azení objektu do skupiny B, je provozovatel 

objektu za azeného do skupiny B povinen zpracovat bezpečnostní program prevence 

závažné havárie, bezpečnostní zprávu, plán fyzické ochrany objektu, vnit ní a vn jší 

havarijní plán a stanoví zónu havarijního plánování. Kontrolováni každoročn . [2] 
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5 AMONIAK ĚČPůVEKě NH3 

Charakteristika látky 

ůmoniak pat í k nejvíce rozší eným nebezpečným látkám. Bezbarvý jedovatý plyn, který 

je lehčí než vzduch. Má silné korozivní účinky. Jedná se o látku závažnou pro životní 

prost edí. Je snadno rozpoznatelný ve vzduchu i p i velmi malých koncentracích. Má ost e 

štiplavý zápach. Odpa ováním z kapalného stavu tvo í mlhy, které jsou t žší než vzduch. 

Se vzduchem tvo í výbušné sm si. Je málo ho lavý. V kapalném i plynném stavu siln  

dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce i k ži. P i styku kapalného amoniaku s pokožkou 

nastává omrznutí, které omezuje ob h krve. Obnovení ob hu je doprovázeno rudnutím a 

otékáním. ůmoniak zp sobuje dráždivý kašel a dušnost. K eče dýchacích cest mohou vést 

až k udušení. V kapalném stavu zp sobuje silné omrzliny. P i náhlém nadýchání vyšších 

koncentrací m že zp sobit smrt. Hlavní nebezpečí p edstavuje vznik edému plic. [19] 

Havarijní p ípustná koncentrace HPK-10 je 1500 ppm a pro HPK-60 je 500 ppm. Jedná se 

o limitní koncentrace plynu, aerosolu nebo páry v ovzduší, kterým se zasahující hasiči 

mohou vystavit po dobu 10 nebo 60 minut bez prost edk  individuální ochrany. Havarijní 

akční úroveň HůU-20 je 500 ppm a pro HAU-120 je 200 ppm. Jedná se o limitní 

koncentrace plynu, aerosolu nebo páry v ovzduší, p i kterých musí hasiči do 20 nebo 120 

minut vyvést obyvatelstvo z kontaminovaného prostoru. Hodnota tolerance ETW 

(Einsatztoleranzwert) je 50 ppm. Jedná se o maximální koncentraci par a plyn  v ovzduší, 

kterým po dobu 4 hodin m že být vystaven záchraná , aniž by použil ochranu dýchacích 

cest. [14] 

Použití 

ůmoniak se používá p i výrob  pr myslových hnojiv, kyseliny dusičné, v odlučovačích 

kou e, p i zpracování kov , výrob  ledku a je rozší en jako chladicí médium Ěchladírny, 

zimní stadiony a ostatní ledové plochy). Použití amoniaku jako chladicího média v míst  

s vysokou koncentrací osob m že p edstavovat riziko ohrožení t chto osob v p ípad  jeho 

úniku. Bývá p epravován a skladován jako pod tlakem zkapaln ný plyn i jako plyn 

rozpušt ný v kapalin . [14, 19] 

První pomoc: postiženého vyneseme z místa zasažení a uložíme do stabilizované polohy. 

Pot ísn ný od v svlečeme Ěminimalizovat riziko nadýcháníě. Zahájíme podporu dýchání 

(ne z úst do ústě.  Pot ísn ná místa d kladn  oplachujeme vodou. P ivoláme léka e. [14] 
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6 P ÍKLůDY ÚNIKU ůMONIAKU 

6.1 Únik amoniaku na zimním stadionu ve Zlín  

25. 5. 2006 p ijeli po informaci o unikajícím amoniaku hasiči ze Zlína na zimní stadion. 

Únik zjistili dva pracovníci, kte í d lali servis a technickou údržbu chladicího za ízení. 

Byla zjišt na net snost ventilu pod ledovou plochou v šacht  vedení amoniaku. Došlo 

k částečné kontaminaci hlavního sálu. Hasiči prozkoumali místo úniku a provád li m ení 

množství amoniaku, který byl odv trán p es únikové východy. Žádné osoby nebyly 

zran ny. Zam stnanci také učinili nejd ležit jší bezpečnostní opat ení Ěpoužití ochranných 

masek, uzav ení p ívodu amoniaku, spušt ní skráp ní vodou, evakuace zam stnanc ). 

P íslušníci Policie ČR p ijeli na místo jako první a pomáhali s evakuací návšt vník  

stadionu. [20] 

6.2 Únik amoniaku ze zimního stadionu v Domažlicích 

25. 1. 2013 došlo k úniku amoniaku p i údržb  zimního stadionu v Domažlicích. 

Pracovníci únik nezastavili a jeden z nich se nadýchal výpar  Ěošet ení léka em odmítl). 

Únik byl také zachycen čidly, která spustila odsávání amoniaku do záchytné jímky a 

ovzduší. Uniklé množství amoniaku bylo odhadnuto na 160 kg. I když nehrozilo ohrožení 

osob, Policie ČR informovala obyvatele blízkého sídlišt  o nehod  a doporučila nev trat. 

Hasiči vybaveni protichemickými obleky po ut sn ní místa úniku odv trali prostory 

stadionu za pomoci p etlakového ventilátoru. Následn  prob hla dekontaminace. Na míst  

události zasahovala i chemická laborato  T emošná. Chemici provedli neutralizaci části 

vody z jímky a provád li m ení koncentrace amoniaku v ovzduší. Bylo nutné provést 

odbornou likvidaci vody obsahující amoniak a opravit chladicí za ízení. [21] 

6.3 Únik amoniaku ze zimního stadionu v Ho ovicích 

26. ř. 2013 zasahovaly jednotky HZS St edočeského kraje p i úniku amoniaku ze 

strojovny na zimním stadionu v Ho ovicích. Únik zaznamenal nájemce zimního stadionu. 

Hasiči po p íjezdu provedli pr zkum v dýchací technice s detekční technikou. Nam ené 

hodnoty se značn  lišily a místo úniku bylo t žce detekovatelné. Preventivn  byla 

stanovena nebezpečná zóna a p ipravena technika na p ípadné skráp ní. Evakuace okolí 

nebyla pot eba. Hasiči ve spolupráci s obsluhou strojovny nalezli net sný ventil a následn  

bylo provedeno jeho uzav ení. Zásah trval dva dny do opravení závady. [22] 
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7 P EPRůVů NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

Zákon 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií se nevztahuje na silniční, drážní, 

leteckou a vodní p epravu nebezpečných látek.  

Silniční p eprava (dohoda ADR) – Evropská dohoda o mezinárodní silniční p eprav  

nebezpečných v cí. Silniční p eprava v ČR je ešena zákonem č. 150/2000 Sb., o silniční 

doprav  a vyhláškou č. 47Ř/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční doprav . [13] 

Železniční p eprava Ě ád RID) – ád pro mezinárodní železniční p epravu nebezpečného 

zboží, který je součástí Úmluvy o mezinárodní železniční p eprav  ĚCOTIFě. Železniční 

p eprava v ČR je ešena zákonem č. 266/1řř4 Sb., o drahách. Pro vnitrostátní železniční 

p epravu nebezpečného zboží v ČR jsou vydány Zvláštní podmínky pro p epravu 

nebezpečného zboží ĚPNZě. [13] 

V silniční a železniční doprav  se provádí značení p epravy nebezpečných v cí pomocí 

oranžové výstražné tabulky Ě40 cm ší ka a 30 cm výškaě obsahující identifikační číslo 

nebezpečnosti látky KEMLER - kód a identifikační číslo nebezpečné látky UN - kód. 

268 

1005 

  

Obr. 2. Výstražná tabulka nebezpečnosti amoniaku [23] 

268 – jedovatý a žíravý plyn Ěpro životní prost edí je amoniak látka velmi závažnáě  

1005 – amoniak bezvodý 

Společn  s výstražnou tabulkou jsou uvád ny i výstražné symboly nebezpečnosti (ty slouží 

k upozorn ní, jakým zp sobem nebezpečná látka nebo sm s škodí zdraví či životnímu 

prost edíě. Krom  značení nebezpečných látek je p epravce vybaven i p epravními 

doklady. Jedná se o nákladní list Ěobsahuje celkový počet nebezpečných v cí, název látky, 

UN-kódě a pokyny pro idiče Ěobsahují názvy látek a druh nebezpečí, osobní ochranné 

prost edky, pokyny v p ípad  úniku nebo požáru látky, pokyny pro první pomoc). [13] 

V České republice p ipadá v úvahu také letecká a íční p eprava. 

 

KEMLER kód 

UN kód 
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Obr. 3. Symboly nebezpečnosti amoniaku bezvodého [23] 

V ty o nebezpečnosti: 

H280 – symbol značící plyn pod tlakem, který p i zah ívání m že vybuchnout, 

H331 – symbol značící toxicitu p i vdechování, 

H314 – symbol značící poškození očí a t žké poleptání k že, 

H411 – symbol značící toxicitu pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. [24] 

7.1 Transportní informační a nehodový systém  

Transportní informační a nehodový systém Ědále jen TRINSě poskytuje pomocí svých 

st edisek neustálou pomoc p i ešení mimo ádných událostí, které jsou spojeny s p epravou 

nebo skladováním nebezpečných látek na území České republiky. Pomoc od st ediska 

TRINS je možné žádat pomocí operačních st edisek HZS Ěp ípadn  IZSě a to v otázkách:  

 údaj  k výrobk m nebo látkám a také k jejich bezpečné p eprav  nebo 

skladování, 

 zkušeností z praxe v otázkách zacházení s nebezpečnými látkami v p ípadech 

mimo ádných událostí s výskytem nebezpečných látek, 

 praktické pomoci p i likvidaci mimo ádných událostí s výskytem nebezpečné 

látky a p i odstraňování škod. [19] 

V závislosti na naléhavosti, typu nehody a nebezpečí vyplývajícího z místa nehody 

poskytnou společnosti zapojené do TRINS pomoc celkem ve 3 stupních:  

1. stupeň – ve form  telefonické porady zajišt né spojením s expertem je poskytnuta 

rada, informace nebo doporučení pro účastníka nehody, který situaci zvládne sám, 

2. stupeň – pomoc spojená s vysláním experta nebo expertní skupiny, která má 

pot ebné zkušenosti na místo události, kde se rozhodne o postupu likvidace látky, 

3. stupeň – pomoc ve form  poskytnutí sil a prost edk  (speciální jednotky HZS), 

které pomohou s likvidací následk  havárie na míst  události. [12, 19] 

H280 H331 H314 H411 
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8 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) je součástí systému vnit ní bezpečnosti státu 

a vznikl z každodenní pot eby činnosti záchraná . V současné dob  je IZS vymezen 

zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. IZS m žeme chápat jako 

proces spolupráce, pravidel, koordinace a vazeb jeho složek p edurčených ke společnému 

provád ní záchranných a likvidačních prací nebo p íprav  na mimo ádné události. Jedná se 

tedy o systém určený k likvidaci každodenních negativních událostí. P edevším p írodních 

a antropogenních (únik chemické látky ze za ízeníě katastrof. P i havárii s únikem 

nebezpečné látky jsou složky IZS vyrozum ny o společné pot eb  provedení zásahu. P i 

vzniku mimo ádné události spolupracují s cílem její rychlé likvidace a záchrany osob. [1, 

5, 25] 

Koordinace složek IZS je rozlišována ve 3 úrovních. Taktická úroveň je ízená velitelem 

zásahu, operační úroveň ízená operačním a informačním st ediskem IZS, strategická 

úroveň ízená úst edními a územními orgány ve ejné správy v závislosti na rozsahu a 

ohrožení mimo ádnou událostí nebo pot eb  sil a prost edk  k jejímu ešení. [1, 6] 

8.1 Základní složky IZS 

Tyto složky zajišťují neustálou pohotovost pro p íjem ohlášení vzniku mimo ádné události, 

její vyhodnocení a následn  neodkladný zásah v míst  jejího vzniku. [1]  

1ě Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany za azené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. 

Číslo tísňového volání Hasičského záchranného sboru České republiky je 150 nebo 112. 

Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) České republiky je jednotný bezpečnostní sbor. 

Podílí se na zajišt ní bezpečnosti České republiky v oblasti požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva, civilního nouzového plánování, IZS a krizového ízení. Jeho hlavní úlohou je 

chránit osoby, zví ata, životní prost edí a majetek p ed požáry nebo jinou mimo ádnou 

událostí či krizovou situací (nap íklad vyhodnocení ohrožení obyvatelstva v d sledku 

výskytu a ší ení nebezpečné látky). Pomocí operačních a informačních st edisek zajišťuje 

nep etržitý p íjem tísňových zpráv o vzniklých mimo ádných událostech v daném území. 

P i společném zásahu složek IZS zpravidla velí p íslušník HZS ČR. Na jeho výzvu mají 

občané povinnost poskytnout osobní nebo v cnou pomoc na vyžádání. [7] 
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HZS ČR tvo í:  

 generální editelství HZS (je součástí Ministerstva vnitra), 

 HZS kraj ,  

 záchranné útvary (dislokace Hlučín, Jihlava a Zbiroh), 

 St ední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku Ěvzd lání v oboru požární ochranyě. [1, 7] 

HZS ČR zabezpečuje odbornou p ípravu velitel  jednotek HZS podnik  a velitel  nebo 

strojník  jednotek dobrovolných hasič . [25] 

Podrobn jší informace o jednotkách požární ochrany naleznete níže v kapitole č. ř. 

2) Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

Jako poskytovatele zdravotních služeb uvažujeme právnickou nebo fyzickou osobu, která 

je oprávn na k poskytování zdravotních služeb vymezených podle zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách. Jako zdravotní služby m žeme chápat poskytování zdravotní péče, 

konzultační služby spojené s posouzením vlastního léčebného postupu, manipulaci s t lem 

zem elého, zdravotnickou dopravní službu, transfuzní služby, p epravu pacient  

neodkladné péče a další. [26] 

Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) poskytuje na základ  tísňové výzvy 

p edevším p ednemocniční neodkladnou péči osobám s vážným postižením zdraví nebo 

osobám v p ímém ohrožení života. Provádí p íjem a vyhodnocování stupn  naléhavosti 

tísňového volání, spolupráci s poskytovatelem akutní l žkové péče, poskytnutí instrukcí 

k zajišt ní první pomoci, p epravu tkání a orgán  k transplantaci a další. ZZS poskytuje 

p ednemocniční neodkladnou péči 24 hodin denn  a činnost výjezdové posádky ídí 

krajské zdravotnické operační st edisko. Legislativn  je ZZS vymezena zákonem č. 

374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné služb . [25, 27] 

Číslo tísňového volání zdravotnické záchranné služby je 155 nebo 112. 

3) Policie České republiky  

Číslo tísňového volání Policie České republiky je 158 nebo 112. 

Policie České republiky Ědále jen PČRě je z ízena jako jednotný ozbrojený bezpečnostní 

sbor pod ízený Ministerstvu vnitra a základní úkoly PČR jsou vymezeny zákonem č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky. Podle zákona PČR slouží ve ejnosti. PČR je 
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výkonný orgán státní moci v oblasti bezpečnosti občan  a ve ejného po ádku. Úkolem 

PČR je tedy p edcházet trestné činnosti, ochrana osob a jejich majetku, plnit úkoly podle 

trestního ádu a další úkoly na úseku vnit ního po ádku a bezpečnosti. [1, 28] 

P i vzniku mimo ádné události činnost PČR spočívá v zajišt ní podmínek pro provedení 

záchranných a likvidačních prací. Samotnou záchranu života, zdraví a majetku na míst  

vzniku mimo ádné události zajistí další p edurčené složky IZS. [1, 25] 

Policii tvo í následující útvary: 

 „Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem, 

 útvary policie s celostátní působností, 

 krajská ředitelství policie, 

 útvary zřízené v rámci krajského ředitelství“. [28] 

Mezi základní povinnosti policisty pat í zdvo ilost a iniciativa. Pokud je p ímo ohroženo 

zdraví a život osob, jejich svoboda nebo majetek, je povinností policisty zasáhnout i v dob  

mimo službu. [28] 

8.2 Ostatní složky IZS 

Ostatní složky IZS poskytují plánovanou pomoc na vyžádání p i provád ní záchranných a 

likvidačních prací. Ostatními složkami IZS jsou vyčlen né síly a prost edky ozbrojených 

sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory Ěm stská policieě a záchranné sbory, orgány 

ochrany ve ejného zdraví (krajské hygienické stanice), havarijní, pohotovostní a odborné 

služby, za ízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občan  využitelné 

p edevším k záchranným a likvidačním pracím. Ostatními složkami IZS se stávají 

poskytovatelé akutní l žkové péče v dob  trvání krizových stav . [1, 5]  

8.3 Stálé orgány koordinace složek IZS 

Stálé orgány koordinace složek IZS jsou operační st ediska Hasičského záchranného sboru 

kraje a operační a informační st edisko generálního editelství Hasičského záchranného 

sboru. [5] 

Tato st ediska mají určité povinnosti Ěp ijímat a vyhodnocovat informace o mimo ádných 

událostech, vyrozum ní složek IZS, zprost edkovat organizaci úkol  ukládaných velitelem 

zásahuě a oprávn ní Ěnasazovat síly a prost edky složek IZS, analýzu informací od velitele 

zásahu, varování obyvatelstva, žádat a organizovat osobní nebo v cnou pomocě. [1, 5] 
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9 JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

Zákonem č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochran  jsou stanoveny následující jednotky: jednotka 

HZS kraje, jednotka HZS podniku, jednotka sboru dobrovolných hasič  Ědále jen JSDH) 

obce a JSDH podniku. Jednotkou požární ochrany (dále jen JPOě m žeme rozum t 

organizovaný systém, který je tvo en odborn  školenými hasiči, požární technikou a 

v cnými prost edky pot ebnými k provedení zásahu. Omezení rizik p i mimo ádných 

událostech, požární zásah, záchranné práce a pln ní úkol  ochrany obyvatelstva je základní 

úlohou JPO. Výjezdovou jednotku požární ochrany tvo í družstvo hasič  o počtu 1 + 5, 

nebo družstvo o zmenšeném početním stavu 1 + 3. [3, 29, 30] 

Činnost vedoucí k dosažení nep etržité organizační, technické a odborné zp sobilosti 

prost edk  a sil k pln ní úkol  JPO Ěškolení a výcvik hasič , zvyšování odborné a fyzické 

schopnosti, údržba prost edk  požární ochranyě se nazývá organizační ízení JPO. Veškerá 

činnost vykonaná od p ijetí zprávy o vzniku mimo ádné události a tedy i pot eby nasazení 

sil a prost edk  požární ochrany až po návrat zasahujících sil a prost edk  na místo 

dislokace se nazývá operační ízení JPO. [30] 

9.1 Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany 

Plošné pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany je určeno stupn m a kategorií 

nebezpečí vzniku požáru nebo jiné mimo ádné události v katastrálním území obce.  

Tab. 2. Základní tabulka plošného pokrytí [3] 

Stupeň nebezpečí území obce 
Počet jednotek a doba jejich dojezdu na 

místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další I 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 
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9.2 Kategorie a operační hodnota jednotek požární ochrany 

Operační hodnotu JPO tvo í doba výjezdu po vyhlášení poplachu z místa jejich dislokace a 

p sobnost jednotky Ěmístní, územníě, tedy doba jízdy JPO na místo zásahu. Podle své 

operační hodnoty jsou JPO plošného pokrytí území ČR za azeny do 6 kategorií. [30] 

JPO s územní p sobností zasahující i mimo katastrální území svého z izovatele jsou:  

 JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru kraje s p íslušníky ve služebním pom ru, 

JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasič  obce se členy, kte í vykonávají službu jako 

svoje hlavní nebo vedlejší povolání Ězabezpečuje výjezd družstva v režimu pracovní 

pohotovosti o minimálním početním stavu 1 + 3ě, 

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasič  obce se členy, kte í vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany dobrovoln  Ěz izovány v obci nad 1000 obyvatel). [29, 30] 

JPO s místní p sobností zasahující na katastrálním území svého z izovatele jsou:  

JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která zabezpečuje výjezd 

družstva JPO (min. 1 + 3), nebo poskytuje speciální požární techniku na výzvu OPIS, 

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasič  obce, 

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasič  podniku. [29, 30] 

Tab. 3. Kategorie a operační hodnota JPO [30] 
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Obr. 4. Druhy událostí se zásahy jednotek požární ochrany [17] 

V roce 2015 bylo 111 řŘ4 událostí se zásahem jednotek požární ochrany (18 416 osob bylo 

bezprost edn  zachrán no a 45 052 osob bylo p ed nebezpečím evakuovánoě. Toto číslo 

dokazuje, že pot eba hasič  je nepochybn  čím dál více nezbytná Ěpočet hasič  k 31. 12. 

2015 byl u HZS ČR 10 569, u HZS podnik  2 936, u SDH obcí a SDH podnik  70 503). 

Na celkovém počtu zásah  se podílely jednotky HZS ČR v 61,6 % p ípad  a JSDH obcí 

v 31,6 % p ípad . [17] 

D ležitá je také spolupráce JPO s dalšími složkami IZS. Na společné spolupráci se 

v nejv tší mí e podílí Policie ČR, jak je znázorn no na následujícím obrázku. 

 

Obr. 5. Spolupráce JPO s dalšími složkami IZS [17] 
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9.3 Chemická služba jednotek požární ochrany  

Chemická služba (dále jen CHS) jednotek požární ochrany poskytuje odbornou pomoc 

jednotkám, které zasahují na míst  s výskytem nebezpečných látek. Její činností je ochrana 

obyvatelstva ve spolupráci s dalšími JPO. V rámci organizačního ízení provádí udržování 

provozuschopnosti v cných prost edk  pot ebných p i zásahu (hasiva, prost edky pro 

detekci nebezpečných látek, dekontaminaci a manipulaci s t mito látkamiě. V operačním 

ízení provádí záchranné a likvidační práce, značí oblasti s výskytem nebezpečných látek, 

podílí se na varování a evakuaci obyvatel, dekontaminuje zasažené hasiče i osoby. 

Hlavním úkolem v oblasti ochrany obyvatelstva je tedy zjišťování, p edávání, 

vyhodnocování a využívání údaj  o radiační, chemické a biologické situaci. [4, 31] 

P edurčenost JPO na zásahy s p ítomností nebezpečných látek 

U zásahu s p ítomností nebezpečných látek se JPO p edurčují podle jejich vybavení 

ochrannými nebo technickými prost edky a činnosti provád né na míst  zásahu:  

1) Základní stupeň – nejčast ji to jsou stanice typu P Ěpodle počtu obyvatel v obci je 

rozd lujeme na P0 do 15 tisíc, P1 do 30 tisíc zabezpečující výjezd družstva 1 + 3,  

P2 vybavenou výškovou technikou, P3 do 30 tisíc a P4 nad 30 tisícě, dále HZS 

kraje p edurčí zejména JPO II, 

2) St ední stupeň – jedná se hlavn  o stanice typu C Ěpodle počtu obyvatel C1 do 50 

tisíc, C2 od 50 do 70 tisíc a C3 nad 75 tisíc) nebo P4 a dále HZS kraje p edurčí 

zejména stanice P3 a JPO IV, 

3) Op rné jednotky – jedná se o vybrané stanice typu C. Jsou to jednotky vykonávající 

činnosti u havárií, na které nestačí p edchozí kategorie. [4, 31] 

Chemické laborato e  

Chemické laborato e ĚCHLě navazují na činnost jednotek HZS kraj . Jsou p edurčeny k 

zásahu podle doby výjezdu, činnosti na míst  zásahu, mobilního p ístrojového vybavení, 

činnosti ve stacionárních laborato ích související se zásahem Ěodb r vzork  a provedení 

jejich analýzyě a jsou rozd leny na:  

1) St ední – CHL T emošná, Tišnov, Frenštát pod Radhošt m a Kamenice, 

2) Op rné – CHL Institutu ochrany obyvatelstva Lázn  Bohdaneč, Tišnov a 

Kamenice. [31] 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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10 CÍL ů POUŽITÉ METODY VYPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem práce je modelovat únik amoniaku ze zimního stadionu v Hodonín  a popsat 

následnou činnost složek integrovaného záchranného systému se zam ením na činnost 

jednotek požární ochrany.  

Nejd íve jsem získal informace z odborných publikací a od respondent  metodou sb ru dat 

a informací. Získané informace posloužily jako podklad pro vypracování teoretické i 

praktické části této práce. P i vytvo ení modelu havárie je použito metody modelování 

pomocí softwarového programu TerEx. Výstupem této metody jsou zóny ohrožení osob 

nebezpečnou látkou. Velikost zóny ohrožení osob je aplikována do geografického 

informačního systému, který určí počet osob v zón  ohrožení. Použil jsem také metodu 

analýzy, p edevším p i stanovení návrhu scéná e provád ných činností na míst  zásahu. 
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11 ZIMNÍ STADION V HODONÍN  

11.1 Charakteristika objektu a jeho okolí 

Zimní stadion se nachází v centru m sta Hodonín (Jihomoravský kraj) mezi ulicemi 

Tyršova a Svatopluka Čecha v blízkosti obytných vícepodlažních dom . Vedle zimního 

stadionu jsou i tenisové kurty a vedle nich se nachází mate ská škola Vrchlického. Širší 

okolí zimního stadionu je pom rn  hust  zastav no obytnými domy, pr myslovými 

objekty nebo zástavbou občanské vybavenosti. V blízkosti stadionu se také nenachází 

velké chovy zví at nebo pastviny. Stadion leží také mimo záplavové území eky Moravy. 

Strojovna chlazení leží mimo frekventované dopravní trasy a v jejím okolí nebylo zjišt no 

významné požární zatížení, ani za ízení schopné zp sobit havárii. [32] 

Celý areál zimního stadionu tvo í hala stadionu, technologické budovy strojovny chlazení, 

trafostanice a strojovny vzduchotechniky. Zimní stadion má čty i podlaží. 1. podzemní 

podlaží je podlaží mrazícího kanálu. V 1. nadzemním podlaží se nachází ledová plocha 

včetn  prostor  zázemí pod tribunou. Ve 2. nadzemním podlaží jsou p ímo pod tribunou 

únikové cesty a ve 3. nadzemním podlaží jsou prostory pro návšt vníky na tribun . 

Shromažďovací prostor evakuovaných osob je vybaven elektronickou požární signalizací 

(dále jen EPSě a samočinným odv trávacím za ízením. V objektu je z ízeno místo pro 

ízení evakuace tzv. velín, kde se nachází úst edna EPS a telefon pro p ivolání požární 

pomoci. EPS je napojena na samočinné spušt ní vnit ního požárního zvonku, samočinné 

otvírání hlavních vstupních dve í, odv trací za ízení ve st eše zimního stadionu, požární 

podtlakovou ventilaci únikové cesty pod tribunou, samočinné uvedení do činnosti 

nouzového osv tlení v shromažďovacím prostoru a únikových cest z prostoru pod 

tribunami a uzav ení požárních klapek instalovaných na rozhraní požárních úsek . [32] 

11.2 Technologie chlazení zimního stadionu 

Chladicí za ízení zimního stadionu je za ízení s p ímým odparem a nucenou cirkulací 

chladiva. V chladicím za ízení dochází ke kondenzaci a vypa ování chladiva v uzav eném 

okruhu. Teplonosná plocha slouží k výrob  ledové plochy a je tvo ena trubkovým 

systémem položeným na podkladový beton. Kapalné chladivo z expanzní nádoby p itéká 

do hermetických chladivových čerpadel, která jej dopravují do trubkového systému ledové 

plochy ze strojovny chlazení. V místnostech strojovny chlazení a kanálu k ledové ploše 

jsou použita svítidla v nevýbušném provedení. Nouzová svítidla mají minimální svítivost 2 
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hodiny a v okamžiku vypnutí proudu se samočinn  uvedou do funkce. Jako chladivo je 

použit technický syntetický bezvodý amoniak (chladivo R717). Náplň chladicího za ízení 

je 2500 kg. Využívané kompresory jsou mazány a chlazeny olejem a teplo je využíváno 

pro oh ev teplé užitkové vody. V p ípad  úniku amoniaku ve strojovn  je spušt no 

havarijní odsávání amoniaku do ovzduší. [32] 

 

Obr. 6. Čelní pohled na zimní stadion [33] 

 

Obr. 7. Strojovna chlazení zimního stadionu [33] 
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12 OBECNÁ ČINNOST HůSIČ  P I ÚNIKU AMONIAKU  

P i zásahu s únikem amoniaku hasiči vyznačí p edb žnou hranici nebezpečné zóny a 

v závislosti na nam ené koncentraci použijí ochranné prost edky. Z této zóny provádí 

záchranu a evakuaci osob a varují osoby v míst  očekávaného ší ení amoniaku. 

Spolupracují s obcemi p i informování obyvatelstva. Dále se musí pokusit zabránit dalšímu 

úniku amoniaku do okolí. Zabezpečí ut sn ní kanálových vpustí a odv trání zasaženého 

prostoru pomocí p etlakového ventilátoru. Sledují pohyb úniku amoniaku a provádí 

monitorování koncentrace látky v ovzduší. Mohou upravit hranici nebezpečné zóny. 

Provádí ochlazování zásobník , které jsou vystaveny požáru. Informace o charakteru látky 

mohou získat z havarijního plánu, p epravního nebo bezpečnostního listu či od odborník . 

[14] 

P i koncentraci amoniaku 50 – 500 ppm se jako ochranný prost edek doporučuje použít 

zásahový od v a izolační dýchací p ístroj.  P i koncentraci 500 – 5000 ppm použít 

nep etlakový protichemický od v a izolační dýchací p ístroj. P i koncentraci nad 5000 ppm 

použít p etlakový protichemický od v a izolační dýchací p ístroj. [14] 

V p ípad  úniku plynné fáze amoniaku musí vyloučit zdroj iniciace, zajistit dostatečné 

zásobování vodou pro ed ní koncentrace amoniaku zkráp ním oblaka plynu rozt íšt ným 

vodním proudem. Zabrání úniku roztoku amoniakové vody do kanalizací (informují 

správce kanalizační sít ě a vodotečí. Pokud dojde k úniku amoniaku z mobilního 

kontejneru, ut sní praskliny a p emístí jej na volné prostranství. [14] 

V p ípad  úniku zkapaln ného plynu ut sní místo úniku pomocí t snicích tmel , klín , 

vak  i navlhčené tkaniny, které vlivem nízké teploty p imrznou k místu úniku a tím únik 

sníží. Louže zkapaln ného plynu se nezkrápí, protože voda zp sobuje rychlejší odpa ení 

amoniaku. Louže zkapaln ného plynu i místo úniku se pokryje vrstvou p ny, sorbentem 

nebo polyethylenovou fólií. Do nádob a kontejner  se zkapaln ným plynem nesmí být 

p idávána voda. [14] 

V p ípad  úniku amoniakové vody provádí hasiči ut sn ní místa úniku stejn  jako 

v p ípad  u zkapaln ného plynu. Zabrání kontaminaci vodotečí a podzemních vod. Také 

provádí ut sn ní kanalizačních vpustí. Pro zabrán ní dalšímu rozší ení amoniakové vody 

se použijí sorpční textilie a sypký sorbent. Vhodným sorbentem se uniklá voda odsaje. 

Plochy zasažené amoniakovou vodou se opláchnou velkým množstvím vody. [14] 
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Velitel zásahu je zpravidla p íslušník Hasičského záchranného sboru. V  p ípad  úniku 

amoniaku ze zimního stadionu v Hodonín  by se jednalo o velitele z požární stanice 

Hodonín, která by se k zimnímu stadionu dostavila jako první ze zasahujících jednotek. 

Zmín ný velitel je současn  velitelem všech zasahujících složek IZS. Velitel zásahu na ídí 

pr zkum místa zásahu, stanoví taktiku provedení zásahu a rozd luje činnosti jednotkám 

požární ochrany na míst  zásahu, pro které m že z ídit kontaktní stanovišt . M že na ídit 

omezení vstupu osob na místo zásahu, zejména do nebezpečné zóny. Pomocí krajského 

operačního st ediska sd luje informace složkám IZS. P i úniku nebezpečné látky mimo 

objekt zajistí varování a evakuaci obyvatelstva. Na míst  zásahu m že velitel zásahu 

postupovat podle Plánu opat ení pro p ípad vzniku mimo ádné události Ěviz p íloha I), 

umíst ném na zimním stadionu. Koordinace složek IZS je provád na velitelem zásahu na 

taktické úrovni. 

12.1 Činnosti provád né provozovatelem a dalšími složkami IZS  

Na míst  zásahu samoz ejm  nezasahují jenom hasiči, ale d ležitou roli mají zam stnanci 

na zimním stadionu i další složky IZS. 

Provozovatel zimního stadionu v p ípad  úniku amoniaku vyrozumí krajské operační a 

informační st edisko HZS Jihomoravského kraje, kterému p edá informace o vzniku 

havárie. Dále provede informování návšt vník  zimního stadionu a zabezpečí jejich 

evakuaci. Pokud to bude možné, pokusí se pracovníci ve strojovn  chlazení únik amoniaku 

zastavit. Po p íjezdu jednotek požární ochrany p edává provozovatel informace o havárii a 

objektu veliteli zásahu. Provozovatel také musí zajistit monitoring prost edí, neutralizaci 

kontaminovaných prostor a odbornou firmu pro odvoz amoniakové vody z jímky ve 

strojovn  chlazení.  

Krajské operační a informační st edisko (dále jen KOPIS) vysílá po vyhodnocení 

situace základní složky IZS na místo zásahu. Jednotky požární ochrany jsou p i p edání 

informace o zásahu informovány o p ítomnosti nebezpečné látky a musí se vybavit 

ochrannými prost edky pro práci v nebezpečné zón  Ěprotichemický oblekě. KOPIS dále 

vyrozumí subjekty určené provozovatelem, zejména m sto Hodonín, m stskou policii 

Hodonín. Zabezpečí varování obyvatelstva varovným signálem Všeobecná výstraha. 

Policie České republiky a m stská policie územní odbor Hodonín zajistí uzav ení zóny 

ohrožení. Regulují pohyb osob a podle pokynu velitele zásahu provádí informování 
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obyvatelstva. P i regulaci dopravy informují idiče o uzáv rách, a to i na silnici p i vjezdu 

do Hodonína. Zajistí ochranu majetku evakuovaných obyvatel. M stská policie zajistí 

varování obyvatelstva prost ednictvím rozhlasových za ízení voz . 

Zdravotnická záchranná služba územní odbor Hodonín zajistí neodkladnou 

zdravotnickou péči dle aktuální pot eby. M že být z ízeno shromaždišt  postižených osob, 

kde se rozhodne o prioritním ošet ení pacient . ZZS také zajistí p evoz pacient  do 

nemocnice. 

Odbor životního prost edí Hodonín – jeho hlavním úkolem je posoudit vliv uniklé látky 

na životní prost edí Ěčinnosti související s ochranou p írody).  

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - územní pracovišt  Hodonín – 

hygiena práce zkoumá vliv uniklé látky na zdraví zam stnanc  a kontroluje pln ní 

povinností ochrany zdraví v pracovním prost edí, kterou je zam stnavatel povinen zajistit. 

Obec s rozší enou p sobností Hodonín vyrozumí právnické a podnikající fyzické osoby 

v zón  ohrožení. 

 

Obr. 8. Okolí zimního stadionu [34] 

Zimní stadion je umíst n v husté sídelní zástavb  a v p ípad  úniku amoniaku ze stadionu 

bude jedno z nejd ležit jších opat ení uzav ít zónu ohrožení a zabezpečit varování 

(p ípadn  evakuaci) ohroženého obyvatelstva. 
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13 MODELOVÉ SITUACE ÚNIKU AMONIAKU 

Cílem této kapitoly je vytvo ení modelu úniku amoniaku a stanovení ohroženého území 

pomocí softwarového programu TerEx. Po zadání základních údaj  (typ a množství látky 

nebo pov trnostní podmínky) určíme dopady nebezpečné látky p i jejím úniku. Výsledkem 

je model jednotlivých zón ohrožení, který je zobrazen p ímo na map  zvoleného území.  

Hlavní součástí výstupních informací je vzdálenost, do které se uniklá látka m že ší it. 

Tyto údaje jsou pro jednotky požární ochrany d ležité zejména k určení vzdálenosti nutné 

pro evakuaci ohroženého obyvatelstva nebo provád ní kontrolního m ení koncentrací, 

které potvrdí nebo vyvrátí p ítomnost nebezpečné látky. Program by tedy mohl využít 

pracovník na operačním st edisku, který by získané informace poskytl veliteli zásahu. 

13.1 Model úniku celkového množství amoniaku 

Tento model slouží pro zobrazení zasaženého prostoru v p ípad  úniku 2 500 kg (celkové 

množstvíě amoniaku. Po zadání vstupních informací softwarový program TerEx vyhodnotí 

vzdálenosti ohrožení osob amoniakem a jiné d ležité zóny ohrožení osob. 

 

Obr. 9. Vstupní informace pro softwarový program TerEx [35] 
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Obrázek č. 9 znázorňuje vstupní informace pro softwarový program TerEx, který následn  

tyto informace vyhodnotí a vygeneruje výsledné zóny ohrožení. Zvolil jsem podzimní den 

a m žeme očekávat, že bude foukat vítr Ěv tomto p ípad  3 m/sě, který by p ípadný oblak 

amoniaku ší il dál ve sm ru v tru (jihovýchodní) od zimního stadionu. Zvolil jsem 75 % 

pokrytí oblohy mraky. M žeme tedy p edpokládat déšť, který by oblak amoniaku srážel 

dol . Následn  by se amoniak mohl odpa ovat z dopravních cest a zeminy. V tší louže 

amoniakové vody bude nutné posypat sorbentem nebo pokrýt vrstvou p ny. Tím se zmírní 

odpa ování amoniaku. 

 

Obr. 10. Zóny ohrožení osob toxickou látkou [35] 

Z obrázku č. 10 vyplývá, že celkový únik amoniaku za stanovených podmínek by mohl 

ohrozit osoby do vzdálenosti 658 m. Do této vzdálenosti by se také mohla provád t 

evakuace ohrožených obyvatel, což by vyžadovalo nasazení v tšího počtu sil a prost edk  

k jejímu zajišt ní. Zónu ohrožení osob toxickou látkou ovlivní množství uniklé látky a 

meteorologické podmínky na míst  zásahu. V následující tabulce je zobrazeno n kolik 

typ  úniku amoniaku v závislosti na okolních podmínkách. 
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Tab. 4. Modelování havarijních únik  amoniaku [vlastní zpracování] 

Množství 

látky [kg] 

Teplota 

látky [oC] 

Rychlost 

v tru [m/s] 

Pokrytí 

oblohy 

mraky [%] 

Evakuace 

osob do [m] 

Doporučený 

pr zkum 

[m] 

2500 - 1 50 574 935 

2500 22 3 75 427 876 

1875 - 3 75 579 1155 

1875 - 2 12,5 434 850 

1875 22 1 37,5 320 580 

1250 22 6 100 392 924 

1250 - 1 12,5 363 615 

1250 - 3 75 456 890 

625 22 1 37,5 197 386 

625 - 4 50 486 1032 

125 - 1 37,5 148 306 

125 22 1 0 102,5 197 

75 - 3 75 138 351 

50 22 1 50 74 151 

25 - 3 75 87,5 234 

 

V tabulce č. 4 je zobrazeno n kolik typ  úniku amoniaku v závislosti na okolních 

podmínkách, které lze zjistit p ímo na míst  zásahu. M žeme vid t, že okolní podmínky 

mají na výslednou zónu ohrožení osob toxickou látkou vliv. Na míst  zásahu je tedy nutné 

zajistit jejich sledování. Informace o pov trnostních podmínkách m že zjistit dispečer 

operačního st ediska HZS od Českého hydrometeorologického ústavu. Na p esnost 

výsledku mají velký vliv i informace o teplot  látky v za ízení a provozních podmínkách 

(tlak v za ízeníě. Tyto informace nemusí být ale vždy zjistitelné. 

Ze vzdáleností ohrožení osob vyplývá, že riziko úniku v tšího množství amoniaku nesmí 

být rozhodn  podcen no. Zastavení úniku musí být tedy provedeno co nejrychleji. Činnosti 

provád né hasiči vedoucí k zastavení úniku látky mají velký význam a jsou d ležité. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 42 

 

14 STůNOVENÍ POČTU OHROŽENÝCH OBYVůTEL 

Pokud hasiči provádí zásah s p ítomností nebezpečné látky, mají možnost využít 

geografický informační systém (dále jen GIS) IZS využívaný u Hasičského záchranného 

sboru České republiky, pomocí kterého určíme počet obyvatel s trvalým bydlišt m v zón  

ohrožení. Tato informace je d ležitá zejména pro povolání pot ebného počtu jednotek 

požární ochrany, které se podílejí na evakuaci ohroženého obyvatelstva.  

Zónu ohrožení osob toxickou látkou už máme ze softwarového programu TerEx (pro únik 

celkového množství amoniaku z obrázku č. 9 je zóna ohrožení 658 m). Velikost zóny 

ohrožení zadáme do aplikace GIS IZS, která nám následn  určí počet ohrožených obyvatel 

na zvoleném území. 

 

Obr. 11. Počet obyvatel na analyzovaném území [36] 

Obrázek č. 11 znázorňuje počet obyvatel v zón  ohrožení 65Ř m. Celkový počet obyvatel 

s trvalým bydlišt m v této zón  je 5371. Evakuace takového množství obyvatel by si 

vyžádala nasazení velkého počtu jednotek požární ochrany. Evakuováno bude obyvatelstvo 

zejména ve sm ru ší ení v tru, čímž se jeho počet n kolikanásobn  sníží. Ohroženo je 

hned n kolik obchodních dom , ve kterých by se mohl nacházet velký počet osob. 
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15 POSTUP ČINNOSTI P I SIMULOVANÉ HAVÁRII 

V této kapitole je popsána situace, kdy dojde k úniku amoniaku ze zimního stadionu 

v Hodonín . Hlavním p ínosem této kapitoly i celé práce by m la být časová osa 

provád ných činností, ve které je postup činností popsán.  

15.1 Výpočet dojezdových čas  zasahujících jednotek 

Nejd íve jsem vypočítal dojezdové časy jednotek požární ochrany pro p ípad vyhlášení III. 

stupn  požárního poplachu. Počítá se s maximálními výjezdovými časy. 

Výpočet dojezdových čas  JPO 

Doba jízdy se vypočítá ze vztahu:  

tj = 
�� .  ���  = x min [37] 

Doba dostavení JPO k místu zásahu se vypočítá ze vztahu:  

tDO = tv + tj = x min [37] 

Vysv tlivky: 

tDO – doba dostavení JPO k místu zásahu (min), 

tv – doba výjezdu JPO k místu zásahu (min), 

tj – doba jízdy k místu zásahu (min), 

vj – pr m rná rychlost jízdy požárních automobil  Ě45 km/hod až 60 km/hodě, 

L – vzdálenost JPO k místu zásahu (km). [37] 

Ve výpočtu jsem počítal s pr m rnou rychlostí 45 km/hod. Jen pro jednotku HZS požární 

stanici (dále jen PS) Brno-Líšeň a CHL Tišnov s rychlostí 60 km/hod, protože tyto 

jednotky jedou k místu zásahu po dálnici. 

Vzorový p íklad pro výpočet dojezdového času jednotky HZS PS Hodonín:  

tj = 
 .  ���  = 

 .  ,
 = 2 min 

tDO = tv + tj = 2 + 2 = 4 min 
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Tab. 5. Dojezdové časy zasahujících jednotek [vlastní zpracování] 

JPO 
Vzdálenost 

(L) v [km] 

Doba výjezdu 

(tv) v [min] 

Doba jízdy (tj) 

v [min] 

(zaokrouhleno) 

Doba dostavení 

JPO k zásahu 

(tDO ) v [min] 

HZS PS Hodonín 1,7 2 2 4 

HZS PS Kyjov 20,3 2 27 29 

HZS PS B eclav 22,8 2 30 32 

HZS PS Brno-Líšeň 72,8 2 73 75 

JSDH Strážnice 18 5 24 29 

JSDH Hodonín 1,7 10 2 12 

JSDH Rohatec 5,2 10 7 17 

JSDH Dubňany 8,4 10 11 21 

JSDH Dolní 

Bojanovice 
8 10 11 21 

JSDH Ratíškovice 9 10 12 22 

JSDH Mut nice 10,9 10 15 25 

JSDH Prušánky 13,4 10 18 28 

JSDH Petrov 14 10 19 29 

JSDH Hrušky 14,8 10 20 30 

JSDH Týnec 15,4 10 21 31 

CHL Tišnov 102 20 102 122 

 

Tabulka č. 5 znázorňuje vzdálenost zasahujících jednotek k místu zásahu, dobu výjezdu, 

dobu jízdy a dobu dostavení jednotky k místu zásahu, která je následn  použita p i 

vytvo ení scéná e návaznosti jednotlivých činností. Každá jednotka by se na místo zásahu 

m la do doby dostavení k  zásahu dostavit v minimálním počtu zasahujících hasič  1 + 3. 

Ov ení dojezdových čas  jednotek by mohlo být provedeno pomocí cvičení. 
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15.2 Provád né činnosti p i zásahu  

Hlavním výstupem práce by m la být časová osa provád ných činností, která by mohla 

posloužit jako nám t na cvičení jednotek požární ochrany na zvoleném území. 

Po výpočtu dojezdových čas  zasahujících hasič  tedy mohu vytvo it časovou osu 

provád ných činností u vymyšlené situace, kdy na zimním stadionu v Hodonín  dojde 

k úniku amoniaku p i konání hokejového turnaje. Na stadionu se nachází 600 návšt vník . 

Venku fouká slabý vítr a nebe je zataženo. Ve strojovn  chlazení došlo k prasknutí potrubí 

s amoniakem od kondenzátoru u vysokotlakého plovákového ventilu, p ičemž ze za ízení 

uniká amoniak s tvorbou amoniakové mlhy. Čidla ve strojovn  únik zaznamenala a byla 

spušt na varovná signalizace. P ítomný strojník se p i pokusu zastavit únik látky 

odstavením technologie nadýchal par amoniaku a z stal ležet u vchodu do strojovny. 

Druhý strojník dve e strojovny zav el a poskytl první pomoc kolegovi.  

Postup činnosti zasahujících jednotek požární ochrany a dalších zasahujících složek 

integrovaného záchranného systému je popsán v následující časové ose. Zúčastn né 

jednotky p ijíždí na místo zásahu vozidly typu cisternová automobilová st íkačka Ědále jen 

CAS) a technický automobil chemický (dále jen TACH-L1) v minimálním počtu 1 + 3. 

Výjezdová skupina chemické laborato e Tišnov p ijíždí v počtu 1 + 1. 

Časová osa provád ných činností  

16:57 Únik amoniaku ze za ízení, kontrola úniku strojníky, pokus o zastavení úniku. 

16:58  Nahlášení události na tísňovou linku 150, kde bylo dispečerovi sd leno, že na 

zimním stadionu v Hodonín  uniká amoniak a nachází se zde 600 návšt vník  a 

jedna zasažená osoba. Dispečer identifikoval havarijní list a vzhledem k velkému 

počtu ohrožených osob byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. 

17:00 KOPIS Brno vysílá síly a prost edky na místo zásahu Ězákladní složky IZSě. 

Dispečer na KOPIS Brno m že využívat informace od velitele zásahu. Získané 

informace poslouží pro určení p ibližné velikosti možného zasažení území 

amoniakem (softwarový program TerEx nebo jiný program). 

17:03 Obsazení stanovišť hlídkami PČR za pomoci strážník  m stské policie, zahájení 

odklonu dopravy a zamezení p ístupu civilních osob k místu zásahu. 

17:04 P íjezd dvou jednotek HZS PS Hodonín (vozidla typu CAS, TACH-L1 p ípadn  

TA-L2). P evzetí informací od vedoucího provozu zimního stadionu, provedení 
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pr zkumu, záchrana strojníka Ěhasiči jsou vybaveni dýchacími p ístrojiě, evakuace 

osob ze stadionu provád ná spolu se zam stnanci zimního stadionu, p íjezd ZZS. 

17:08 ZZS zajistí poskytnutí neodkladné zdravotnické péče zasaženému strojníkovi a 

jeho odvoz do nemocnice, dále provede ošet ení osob se zdravotními problémy. 

17:10 Informování starosty ORP Hodonín, vyrozum ní ohrožených objekt , p íslušných 

orgán  samosprávy a státní správy. 

17:12 P íjezd JSDH Hodonín, evakuace návšt vník  stadionu. 

17:15  Žádost velitele zásahu o vyslání op rného bodu HZS PS Brno-Líšeň. 

17:17 P íjezd JSDH Rohatec, evakuace návšt vník  stadionu. 

17:20 Odbor životního prost edí má za úkol posoudit vliv uniklé látky na životní 

prost edí. Hygiena práce zkoumá vliv uniklé látky na zdraví zam stnanc , 

kontroluje pln ní povinností ochrany zdraví v pracovním prost edí. 

17:21 P íjezd JSDH Dolní Bojanovice a Dubňany, evakuace návšt vník  stadionu. 

17.22  P íjezd JSDH Ratíškovice, vytvo ení hadicového vedení pro doplňování vody. 

Hasiči HZS PS Hodonín vstupují do strojovny chlazení Ězóny ohroženíě 

v protichemických ochranných oblecích (Dräger CPS 6900ě a m í koncentrace 

amoniaku (víceplynový detektor GasAlertMicro 5 PID), pro lepší viditelnost 

skráp jí amoniakovou mlhu jedním rozt íšt ným vodním C proudem, probíhá 

p íprava dekontaminačního stanovišt . 

17:23 Zahájení monitoringu koncentrace amoniaku v okolí stadionu. 

17:24 Dokončení evakuace návšt vník  stadionu, provádí se pr zkum stadionu určený 

pro potvrzení evakuace všech osob. Situaci komplikuje déšť. 

17:25 P íjezd JSDH Mut nice, je nutné provést ut sn ní kanalizačních vpustí pomocí 

ucpávek. Ke kanalizační vpusti je vhodné dát po ut sn ní sorpčního hada Ědekyě 

pro záchyt amoniakové vody. 

17:28 P íjezd JSDH Prušánky Ěpln ní úkol  dle pot ebyě. 

17:29 P íjezd HZS PS Kyjov Ěvozidlo CůSě, hasiči staví dekontaminační stanovišt , 

p íjezd JSDH Strážnice a Petrov. Z d vodu havarijního odv trávání amoniaku 

vzduchotechnikou do ovzduší byla nam ena zvýšená koncentrace amoniaku 

v ovzduší. Dále podle pot eby pr b žn  odstraňovat amoniakovou vodu z jímky. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 47 

 

17:30 P íjezd JSDH Hrušky, velitel zásahu oznámil KOPIS pot ebu informovat 

ohrožené obyvatele v okolí stadionu varovným signálem Ěsignál Všeobecná 

výstraha, dobrovolní hasiči provádí varování a evakuaci obyvatelstva v okolí 

stadionu zejména ve sm ru ší ení amoniaku vlivem v truě, m stská policie varuje 

obyvatelstvo prost ednictvím rozhlasového vozu. Podle zákona č. 23ř/2000 Sb., o 

IZS mají povinnost uve ejnit tísňovou informaci provozovatelé hromadných 

sd lovacích prost edk  Ěrádio JIH, DYJE a Radiožurnál, televize m sta Hodonín). 

17:31 P íjezd JSDH Týnec. Hasiči v okolí stadionu používají dýchací p ístroje. 

17:32 P íjezd HZS PS B eclav Ěvozidlo CůSě, možnost st ídání zasahujících hasič . 

Sprcha pro dekontaminaci je dokončena. P i výstupu hasič  z nebezpečné zóny 

musí být dekontaminace už zajišt na Ěpomocí vody a 8 % kyseliny octové). 

Dekontaminace obyvatelstva se nep edpokládá, m že být ale improvizovan  

z ízena proudnicemi u vozidel typu CůS Ěp ípadn  v dekontaminační spršeě. 

 

Obr. 12. Dekontaminační sprcha HZS PS Hodonín [37] 

18:10 Únik se neda í zastavit. Hasiči musí sledovat sm r v tru Ětechnikou pro sledování, 

informace od Českého hydrometeorologického ústavu vyžádané pracovníkem 

KOPISě. Ve sm ru ší ení koncentrace amoniaku je možnost postavit n kolik 

proudnic, pomocí kterých hasiči vytvo í mlhu, která by oblak amoniaku srážela 

dol . Místa hromad ní amoniakové vody hasiči posypou sorbentem (pokryjí 

p nouě, který se následn  odstraní do vhodných nádob. 
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18:30 P íjezd HZS PS Brno-Líšeň Ěvozidlo TůCH-L1ě, pomoc p i dekontaminaci, 

m ení koncentrace amoniaku, možnost st ídání zasahujících hasič . 

18:40 Bandážování trhliny na potrubí. 

18:55 Únik amoniaku je úsp šn  zastaven, je provád no v trání vnit ku strojovny . 

19:02 P íjezd chemické laborato e Tišnov Ěvozidlo TůCH-L1ě, probíhá m ení 

koncentrace amoniaku v okolí stadionu. 

19:05 Amoniakovou vodu z jímky u strojovny odstraní hasiči odčerpáním pomocí 

čerpadla Ěp ípadn  specializovaná firmaě. 

19:30 Nam ené koncentrace amoniaku už nep edstavují riziko, pokyn velitele zásahu 

k ukončení zásahu, návrat evakuovaného obyvatelstva do domov . 

V tomto p ípad  by zásah trval 150 minut Ěpodle Statistické ročenky HZS je pr m rná 

doba zásahu 133 minut). Tento čas by reálnému cvičení mohl odpovídat. Pokud by se ale 

jednalo o skutečný zásah, mohla by likvidace takovéto mimo ádné události trvat i n kolik 

hodin. Mohl by být z ízen krizový štáb ORP Hodonín nebo štáb velitele zásahu a p ivolán 

hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek Ěpokud by cvičení bylo zam eno p edevším 

na úkoly jednotek požární ochrany, z ízení krizového štábu by záviselo na pot eb  prov it 

jeho činnostě. U déletrvajícího zásahu by bylo pot eba zajistit místo pro odpočinek 

zasahujících hasič  Ětýlový prostorě. V p ípad  vyhlášení zvláštního stupn  poplachu by 

mohlo dojít k zapojení jednotek požární ochrany ze Slovenské republiky Ěmezinárodní 

smlouva o společné spolupráciě. 

Velitel zásahu by místo zásahu mohl rozd lit na úseky. Jejich možné rozd lení je 

následující: 

1) Nebezpečná zóna Ěstrojovnaě – záchrana strojníka, p erušení p íčiny úniku 

amoniaku, 

2) Evakuace osob ze zimního stadionu Ězóny ohroženíě, 

3) Činnosti provád né v zón  ohrožení Ěvarování a evakuace obyvatelstvaě. 

15.3 Vyhodnocení návrhu scéná e postupu činnosti 

Tato událost prov ila odborné znalosti a praktické dovednosti účastník  zásahu. Zejména 

se jednalo o pln ní stanovených úkol  jak p i odstraňování p íčin vzniku této mimo ádné 

události (jednotky HZS), tak p i pln ní úkol  ochrany obyvatelstva (jednotky SDH). 

M žeme tedy vyhodnotit výbornou úroveň ízení zásahu velitelem zásahu. Zejména 
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dodržování taktiky zásahu s ohledem na p ítomnost nebezpečné látky. Jednotky požární 

ochrany také zvládly úkoly spojené s vyhodnocením situace po provedeném pr zkumu, 

organizací místa zásahu, správným a bezpečným postupem p i záchranných a likvidačních 

pracích, správným a bezpečným postupem p i dekontaminaci, respektováním zásad 

bezpečnosti a ochrany zdraví s p ihlédnutím k očekávaným zdroj m rizik Ězejména použití 

odpovídajících ochranných prost edk ě. Takto provedený zásah je také v souladu s platnou 

legislativou na úseku požární ochrany a interními p edpisy HZS ČR Ězejména Bojový ád 

jednotek požární ochranyě.  

Úkoly zasahujících hasič  p i zásahu na zimním stadionu m žeme rozd lit na neodkladná 

a následná opat ení. Za neodkladné opat ení lze považovat záchranné práce na míst  

zásahu Ězáchrana ohrožených osob a poskytnutí první pomoci, zastavení úniku amoniaku, 

m ení koncentrace amoniaku v okolí zimního stadionu, varování obyvatelstva, evakuace 

obyvatelstva, vyloučení p ípadného zdroje vzníceníě. Provád ní záchranných prací velitel 

zásahu na ídil ihned po p íjezdu na místo zásahu a provedeném pr zkumu. Za následná 

opat ení lze považovat likvidační práce, ke kterým se p echází po odstran ní p íčiny 

vzniku MU Ěv trání vnit ku stadionu, m ení koncentrace amoniaku v ovzduší po zastavení 

jeho úniku, v p ípad  dešt  zabránit kontaminaci kanalizace ucpáním kanalizačních vpustí, 

dekontaminace zasahujících hasič ě. Likvidační práce je nutné provést z d vodu ukončení 

zásahu složkami IZS a opušt ní místa zásahu. 

V tomto p ípad  jsou nasazeny jednotky s územní p sobností. Pro odstran ní p íčiny úniku 

amoniaku jsou materiáln  i odborn  p ipraveny zejména jednotky HZS kraj  Ěp edurčené 

na zásah s p ítomností nebezpečných látekě. 

Samotný zásah nemusí vždy probíhat podle plánu a m že nastat hned n kolik situací, které 

by mohly zásah zkomplikovat. N které jsou pravd podobné více, jiné zase mén .  

Zde jsou n které vybrané situace, které by mohly zkomplikovat zásah: 

- Nedostatečná informovanost ohrožených osob o chování v p ípad  havárie, 

- Nedostatečný počet hlídek Policie ČR k vytvo ení bezpečnostních uzáv r zóny 

ohrožení Ěv p ípad  výskytu vyšších koncentrací amoniaku v okolí stadionu by 

museli místo zásahu uzav ít hasiči v protichemickém obleku), 

- Nedostatečný počet hasič  pro evakuaci ohrožených obyvatel, 

- Nedostatečný počet m ících p ístroj  a osob pro m ení koncentrace amoniaku, 

- Nedostatek dýchací techniky, 
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- Selhání techniky p i doprav  na místo zásahu nebo na míst  zásahu, 

- Vznik jiné mimo ádné události, která vyžaduje ešení Ědopravní nehodaě, 

- Nedostatek sil a prost edk  (sorbentu) na ešení nastalé situace, 

- Nedostatečné ochranné vybavení proti amoniaku, 

- Neúsp šné zastavení úniku amoniaku, 

- Negativní p sobení amoniaku na zdraví zasahujících hasič , 

- Zm na klimatických podmínek Ěsm r v tru, déšťě, 

- Komplikace zásahu následkem vzniku paniky mezi obyvatelstvem, 

- Velký počet obyvatel se zdravotními problémy. 

Hasiči tedy provádí prov ovací a taktická cvičení, díky kterým se seznámí s místem, kde 

je chemická látka skladována. Účelem cvičení je také ov it dojezdové časy jednotek, 

dostupnost p íjezdových cest, úroveň pln ní zadaných úkol  nebo prov it akceschopnost a 

provozuschopnost požární techniky.  

15.4 Ov ení návrhu scéná e provád ných činností 

Pro ov ení dojezdových čas  a reálnost časové osy by bylo vhodné tuto časovou osu 

prov it pomocí taktického nebo prov ovacího cvičení. Návrh cvičení je také možné 

ov it v softwarovém programu Practis, který slouží pro podporu cvičení. Kontroluje 

logickou provázanost návaznosti jednotlivých úkol  v časové ose. V programu je možné 

popsat provád né činnosti jednotlivých účastník . 

 

Obr. 13. Grafické zobrazení účastník  cvičení v programu Practis [35] 
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Na obrázku č. 13 je grafické zobrazení zasahujících složek IZS. U každé složky je možné 

popsat provád né činnosti a provést jejich vzájemnou provázanost. V konečné fázi je 

možné zjistit, která zasahující složky IZS p ijímá informace od které, nebo se kterou 

spolupracuje. 

 

Obr. 14. Provád né činnosti a jejich délka trvání [35] 
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Obrázek č. 14 znázorňuje n které složky IZS z výše popsané časové osy. U každé 

zasahující složky IZS je popsáno n kolik činností. Na obrázku je také uvedena doba trvání 

jednotlivých činností. Po zadání všech údaj  Ězejména doby trvání činnostiě softwarový 

program Practis navržený scéná  vyhodnotí. Pokud dojde k logické provázanosti všech 

prvk , m žeme navržený scéná  využít jako podklad pro realizaci cvičení složek IZS.   

15.5 Návrhy a opat ení na zlepšení ešené problematiky 

1) Zam it se na prevenci vzniku závažné havárie s únikem nebezpečných 

chemických látek Ězískávání zahraničních zkušeností v této oblasti a podpora 

zdokonalení nebo vývoje bezpečnostních prvk  bránících haváriiě. 

2) Do budoucna zajistit dostatek finančních prost edk  na nákup a modernizaci 

vybavení zejména Hasičských záchranných sbor  kraj , ale i sbor  dobrovolných 

hasič , jejichž činnost je na míst  zásahu také nepostradatelná Ěv cné prost edky 

požární ochrany a požární technikaě. V rámci této problematiky je možné zapojení 

do projekt  Evropské unie, zam ených na činnost jednotek požární ochrany. 

3) Aktualizovat softwarové programy využitelné u zásahu s p ítomností nebezpečných 

látek a podpo it jejich vývoj. 

4) Podpo it vývoj prost edk  pro manipulaci s nebezpečnými látkami a prost edk  pro 

likvidaci následk  havárie (sorbenty, ochranné obleky). 

5) Zvýšit informovanost obyvatelstva o chování v p ípad  úniku nebezpečné 

chemické látky (dopln ní t chto informací na internetové stránky m sta Hodonín, 

vytvo ení a vysílání naučných film  v televizi, propagace t chto informací 

v reklam  nebo na internetuě. 

6) Ve strojovn  chlazení zimního stadionu v Hodonín  vytvo it skráp cí za ízení a 

doplnit protichemický oblek. 

7) Pro zvolené území kraje zpracovávat analýzu rizik podle aktuálních hrozeb pro 

Českou republiku Ěv p ípad  hrozby terorismu vzít v úvahu útok na za ízení 

zpracovávající a manipulující s nebezpečnými chemickými látkamiě. 

8) V rámci preventivn  výchovné činnosti zapojit obyvatelstvo do cvičení složek IZS 

Ěsprávné chování u konkrétního druhu mimo ádné události, provád t evakuaci 

v prost edcích improvizované ochrany). 

9) Nahrazení rotačních sirén sirénami elektrickými Ěmluvícími dopln nými o verbální 

informaci o charakteru mimo ádné události). 
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ZÁV R 

Tato bakalá ská práce pojednává o návrhu činnosti pro složky integrovaného záchranného 

systému. V tomto p ípad  by se jednalo o únik amoniaku ze zimního stadionu v Hodonín . 

Hlavní zam ení práce je na činnost jednotek požární ochrany. P i vytvá ení scéná e 

provád ných činností jsem zjistil, že Hasičský záchranný sbor kraje je jako jediná ze 

zasahujících složek integrovaného záchranného systému vybavena protichemickým 

oblekem pro práci v nebezpečné zón . Jeho p ítomnost u zásahu s p ítomností 

nebezpečných chemických látek je proto nutné zd raznit na prvním míst . Nepostradatelná 

je také činnost jednotek sbor  dobrovolných hasič . Jedná se o provád ní úkol  p edevším 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Práce také poukazuje na skutečnost, že úkolem hasič  není 

jenom zásah p i požáru nebo dopravní nehod , ale jejich činnost je velmi pot ebná i p i 

události tohoto typu. Tuto skutečnost m žeme odvodit zejména ze vzdálenosti ohrožení 

osob, kterou jsme získali v softwarovém programu TerEx.  

Pozitivním zjišt ním p i vytvá ení návrhu scéná e činností bylo, že okolí zimního stadionu 

by pro zasahující jednotky nem lo p edstavovat v tší komplikace Ěstrojovna chlazení leží 

mimo zimní stadion, stadion neleží v záplavovém území, není nutné evakuovat velké 

chovy zví at, nehrozí poškození strojovny chlazení vlivem domino efektu, v okolí 

strojovny nebylo zjišt no zvýšené požární zatíženíě. Negativním zjišt ním je umíst ní 

zimního stadionu v husté sídelní zástavb , což by v p ípad  úniku v tších koncentrací 

amoniaku mohlo vést k ohrožení velkého počtu obyvatel. 

Riziko úniku nebezpečné látky nep edstavují jen zimní stadiony nebo jiné pr myslové 

objekty, ale i dopravní prost edky p epravující nebezpečné chemické látky. Proto bych 

doporučil obyvatel m nejen v okolí zimního stadionu, aby se ve vlastním zájmu 

informovali o zásadách chování obyvatelstva p i úniku nebezpečných látek. Na pot ebu 

zvýšit informovanost obyvatelstva o chování v p ípad  vzniku mimo ádné události spojené 

s únikem nebezpečné chemické látky poukazují zejména Koncepce ochrany obyvatelstva. 

Jedno z ešení jak zvýšit informovanost obyvatelstva v této oblasti by mohlo být jeho 

zapojení do cvičení složek integrovaného záchranného systému. Návrh vytvo eného 

scéná e je tedy možné využít jako nám t na cvičení, do kterého by se mohlo zapojit i 

obyvatelstvo. 
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P ÍLOHů P I: PLÁN OPůT ENÍ PRO P ÍPAD VZNIKU MU  

 

Obr. 1. Plán opat ení strana 1 [32] 



 

 

 

Obr. 2. Plán opat ení strana 2 [32] 
 

 



 

 

 

Obr. 3. Plán opat ení strana 3 [32] 
  

 



 

 

 

Obr. 4. Plán opat ení strana 4 [32] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHů P II: TECHNICKÝ AUTOMOBIL CHEMICKÝ TACH-L1 

(IVECO)  

Tento automobil je využíván jednotkami požární ochrany u zásahu s p ítomností 

nebezpečných látek. Na obrázku je vid t i veškeré p íslušenství tohoto automobilu. 

 

Obr. 5. Technický automobil chemický [39] 



 

 

P ÍLOHů P III: VÝSLEDNÉ GRAFY MODELOVÁNÍ V PROGRAMU 

TEREX 

V této p íloze jsou uvedeny výsledné grafy modelování úniku celkového množství 

amoniaku pomocí softwarového programu TerEx Ěvstupní informace obrázek č. 9). 

 

Obr. 6. Pr zkum toxické koncentrace [35] 

 

Obr. 7. Vzdálenost evakuace osob [35] 
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