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ůBSTRůKT 

ůbstrakt česky 

Diplomová práce je zam ena na analýzu evakuace a možnosti ukrytí obyvatelstva p i 

živelných pohromách a technogenních haváriích. V teoretické části nastiňuje možná 

ohrožení obyvatel v České republice, p i nichž je zapot ebí evakuovat obyvatelstvo, dále 

shrnuje v nejd ležit jších bodech náležitosti týkající se evakuace. V praktické části popisuje 

havárii úniku chlóru v a.s. Synthesia a následnou evakuaci občan  obce Rybitví, kam m že 

chlór uniknout.  Po provedení analýzy evakuace jsou v záv ru navržena opat ení ke snížení 

rizik v oblasti evakuace a p ínos ke zlepšení t chto opat ení. 
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ůBSTRůCT 

The diploma thesis is focused on the analysis of evacuation and the possibility of 

concealment of the population in elemental disasters and technogenic accidents. It outlines 

the potential threats to the population in the Czech Republic, where it is necessary to 

evacuate the population, and in the most important points, it summarizes the elements 

relating to the evacuation. It describes the accidental chlorine leakage in the Synthesia A.S. 

and the subsequent evacuation of the citizens of the municipality Rybitví, where chlorine 

can escape. After the evacuation analysis has been performed, measures are proposed to 

avoid losses in the event of evacuation. 
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ÚVOD 

V život  člov ka mohou nastat neočekávané mimo ádné události, mezi které pat í živelné 

pohromy, technogenní havárie a další události, které ohrožují zdraví a život obyvatel a 

zp sobují velké materiální škody. Ke zmírn ní dopad  t chto událostí p ispívají zejména 

organizační a legislativní opat ení, která p ijímá každý vysp lý stát, a i samotní občané. 

Proto je d ležité znát možná rizika, která se v dané oblasti nacházejí. 

Mimo ádné události sužují naši společnost celá staletí. V posledních letech dochází ke 

klimatickým zm nám a extrémním výkyv m počasí, jejichž d sledkem jsou požáry, 

zem t esení, p ívalové dešt , které zp sobují povodn  a jsou častým d vodem ztrát na 

lidských životech, škodách na majetku a životním prost edí.  

Rozvoj společnosti s sebou p ináší i další velká nebezpečí v podob  technogenních havárií. 

P ed p írodními živly jako i p ed únikem nebezpečných chemických látek je možné se 

evakuovat, tzn. p esunout postižené osoby z místa nebezpečí do p edem určených za ízení, 

a tím zajistit záchranu jejich život . 

P edkládaná diplomová práce se zabývá problematikou specifických podmínek evakuace 

osob p i technogenní havárii v chemickém podniku proto, že chemický gigant Synthesia se 

nachází v t sné blízkosti Pardubic a nehody s únikem nebezpečných chemických látek Ědále 

jen „NCHL“ě ohrožují obyvatele nejen v okolí firmy, ale i m sta a dalších p ilehlých obcí. 

Tyto nebezpečné situace mohou dosp t do stádia, kdy jedinou možností záchrany lidí je 

profesionáln  zorganizovaná a bezodkladn  provedená evakuace a ukrytí všech postižených. 

Tato práce poukazuje na nedostatky a dopln ní této problematiky. 

Práce je d lena na dv  části, v první teoretické části jsou uvedeny obecné poznatky týkající 

se evakuace a ukrytí, druhá praktická část je tvo ena modelovou situací úniku NCHL s 

využitím metody TerEx a výsledky dotazníkového šet ení, které osv tlují základní znalosti 

obyvatel v okolí chemické továrny.  Na konci práce jsou shrnuty návrhy opat ení vedoucí ke 

zmírn ní rizik p i evakuaci obyvatel postižené obce. 

Je tém  jisté, že problém, jemuž se budu ve své práci v novat, časem ješt  nabude na 

aktuálnosti. Bezpochyby již dnes není málo t ch, co se na vlastní k ži p esv dčili, že 

obligátní heslo „Kdo je p ipraven, není pak p ekvapen“…, v tšinou nebývá jen pouhým 

po ekadlem. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 REŠERŠE VYBRůNÝCH INFORMůČNÍCH ZDROJ  

Problematikou evakuace a možností ukrytí osob hlavn  p i technogenních haváriích, včetn  

chování osob v jejich pr b hu se zabývá celá ada odborné české i zahraniční literatury. Na 

počátku své práce chci uvést rešerše n kolika prací, s kterými jsem v rámci p ípravy 

pracoval. 

• Fiala M., Vilášek J. – Vybrané kapitoly z ochrany obyvatel. Univerzita Karlova. 2010 

Studiem tohoto materiálu je možno získat základní orientaci a poznatky o ochran  

obyvatelstva v p ehledu, včetn  evakuace. 

• Martínek B. – Ochrana obyvatelstva I. Praha 2009 

Tato publikace se zabývá mimo historie a legislativy i základními technickými a 

organizačními opat eními ochrany obyvatelstva, kterými jsou p edevším varování a 

vyrozum ní, evakuace, ukrytí, individuální ochrana, nouzové p ežití. Vysv tluje i ochranu 

obyvatelstva v plánech konkrétních činnosti. 

• Mika O. – Pr myslové havárie, Praha 2003 

V této publikaci autor objasňuje problematiku nebezpečných látek, havárie t chto látek a 

jejich následky, ochranu obyvatelstva p i pr myslových haváriích a informovanost občan . 

• Folwarczny L., Pokorný J. – Evakuace osob 

ůuto i publikace zde objasňují zásady ešení objektové a plošné evakuace osob. Jsou zde 

popsány r zné metody pro hodnocení evakuace osob na území ČR. 

• Kroupa M. – Chování obyvatelstva v p ípad  havárie s únikem NCHL – MV-G  HZS 

ČR 

P íručka je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické a podnikající 

fyzické osoby a obyvatele v zónách havarijního plánu. V tabulkách jsou uvedeny fyzikáln  

– chemické vlastnosti NCHL, p íznaky zasažení, první pomoc a zásady chování 

obyvatelstva. V p íloze podává základní informace k vn jšímu a vnit nímu havarijnímu 

plánu a uvádí p ehled ochranných filtr  proti NCHL. 
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• Vilášek J. a Fus J. – Krizové ízení v ČR na počátku 21. století, Praha 2012 

Monografie se soust eďuje na oblast krizového ízení, která je v ČR legislativn  ukotvena a 

vychází z pot eby p ípravy obyvatelstva na nevojenské, ale i vojenské krizové situace. 

Ukazuje, jaký je současný stav krizové legislativy a jaké jsou další zám ry jejího 

zdokonalování. 

• Lacina Petr, Mika Otakar, Šebková Kate ina – Nebezpečné látky a sm si, Masarykova 

univerzita 2013 

Tato publikace p ináší základní informace o nakládání s chemickými látkami, legislativní 

systém evropských i mezinárodních p edpis  a vztahy mezi jednotlivými typy p edpis . 

• ehák David, Pupíková Jana – Ukrytí obyvatelstva v České republice 

Odborná monografie pojednává o problematice ukrytí obyvatelstva v ČR. V první části se 

auto i v nují historii ukrytí v ČR i ve vybraných evropských zemích. St žejní část knihy 

pojednává o dalším vývoji systému ukrytí. Nosnou myšlenkou je člen ní na provizorní a 

plánované ukrytí. V záv ru je nastín n návrh na ochranu osob v prostorech staveb p i 

shromážd ní v tšího počtu osob. 
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2 BEZPEČNOST ů OCHRůNů OBYVůTELSTVů 

Bezpečnost lidí a jejich prost edí je odv kou touhou lidstva, která je v absolutní podob  

nedosažitelná. Možné je pouze dosažení p ijatelné míry bezpečnosti. 

V dnešní dob  se setkáváme s mimo ádnými událostmi a krizovými situacemi, které ohrožují 

životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prost edí tém  každý den. V b žném život  

mohou nastat neočekávané situace a události, které zásadním zp sobem naruší normální 

chod života, kdy dochází k bezprost ednímu ohrožení život  a zdraví osob a škodám na 

majetku. ůbychom t mto mimo ádným událostem Ědále jen „MU“ě p edcházeli, používáme 

vhodné metody a prost edky pro bezpečnost a ochranu obyvatel. 

2.1 Mimo ádná událost 

Pojem mimo ádná událost je v českém právním ádu definován v zákon  č. 23ř/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších 

p edpis , který za mimo ádnou událost považuje: škodlivé p sobení sil a jev  vyvolaných 

činností člov ka, p írodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prost edí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Mimo ádná událost je ešena standardním zp sobem bez vyhlášení krizového stavu. Pokud 

však standardní zp soby ešení nepostačují, pak mimo ádná událost p er stá v krizovou 

situaci. 

Zákon o integrovaném záchranném systému Ědále jen „IZS“ě d lí mimo ádné události do t í 

oblastí: 

• mimo ádné události vyvolané činností člov ka, 

• mimo ádné události vyvolané p írodními vlivy, 

• havárie. 

Mimo ádné události se klasifikují podle mnoha r zných kritérií a obor , ve kterých se tento 

pojem používá. Obecn  lze, ale d lit MU podle p sobící p íčiny. 

Mimo ádné události vyvolané činností člov ka m žeme d lit na MU v d sledku škodlivého 

p sobení z nedbalosti – jsou to d sledky porušení povinnosti uložené právním p edpisem. 

MU vyvolané úmyslným škodlivým p sobením – pat í sem nap . úmyslné zapálení objekt , 

úmyslné vyvolání záplav poškozením vodního díla aj. 
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K MU, které jsou vyvolané p írodními vlivy lze za adit požáry, lokální povodn , sesuvy 

p dy, atmosférické poruchy, zem t esení apod. 

K haváriím ohrožující život, majetek nebo životní prost edí spadají provozní havárie, které 

se vyskytují v pr myslových provozech, kde jsou p i technologickém procesu používány 

nebezpečné látky. Ty mají vliv na zdraví člov ka, zví at nebo negativní vliv na životní 

prost edí. Tyto situace mohou nastat vinou technologických havárií, nehod nebo vinou lidí, 

často jsou soub hem subjektivních a objektivních chyb a selhání. [2] 

2.2 Krizové ízení 

Krizový zákon v platném zn ní definuje krizové ízení jako souhrn ídících činností orgán  

krizového ízení zam ených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, 

organizování, realizaci a kontrolu činností provád ných v souvislosti s p ípravou na krizové 

situace a jejich ešením nebo v souvislosti s ochranou kritické infrastruktury. 

Z této definice lze vyvodit, že krizové ízení je v podstat  vše, co se týká jak p ípravy na 

ešení krizové situace, tak i vlastní ešení již vzniklé krizové situace či ešení ochrany 

kritické infrastruktury. [3] 

2.3 Krizová situace 

Pojem krizová situace je v českém právu definován v zákon  č. 240/2000 Sb., o krizovém 

ízení a o zm n  n kterých zákon  Ěkrizový zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis  jako: 

mimo ádná událost podle zákona 23ř/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , narušení kritické infrastruktury nebo 

jiné nebezpečí, p i nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. 

[1] 

P íčinou krizové situace se stává živelná pohroma, ekologická katastrofa, pr myslové 

havárie velkého rozsahu, zhroucení zásobování nezbytnými produkty nebo ztráta jejich 

zdroj , zhroucení chodu hospodá ství, vážné narušení ve ejného po ádku nebo jiná ohrožení, 

která p ímo nesouvisejí s obranou státu. Tyto p ípady lze za adit jako nevojenské krizové 

situace. [4] 

K p íčinám krizové situace však mohou pat it i vojenská ohrožení, která mají souvislost s 

obranou státu, násilná ohrožení demokratického z ízení, územní celistvosti aj. 
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Pro ešení krizových situací už nepostačuje b žná činnost orgán  státní správy, samosprávy 

a složek Integrovaného záchranného systému Ědále jen „IZS“ě. Pro ešení t chto situací je 

pot eba vyhlásit n který z krizových stav  a p ijmout krizová opat ení. 

Krizová situace a krizový stav spolu vzájemn  souvisí. Krizová situace m že mít charakter 

obecného ohrožení Ěválkaě nebo ohrožení charakteru regionálního či lokálního Ěhavárie, 

p írodní pohromaě. [5] 

2.4 Krizový stav 

Pojem krizový stav není českým právním ádem vymezen, ale m že být definován jako: 

stav, který vyhlašuje hejtman kraje nebo primátor hl. m. Prahy Ěstav nebezpečíě, vláda ČR 

pop . p edseda vlády ČR Ěnouzový stavě nebo Parlament ČR Ěstav ohrožení státu a válečný 

stavě v p ípad  hrozby nebo vzniku krizové situace a v p ímé závislosti na jejím charakteru 

a rozsahu. [1] 

Vyhlášení krizového stavu je závislé na dob  trvání a intenzit  dopadu krizové situace, na 

velikosti zasažené oblasti, na množství lidí zasažených jinými dopady. Souhrn krizových 

stav  je uveden viz. Tabulka 1. 

Tabulka 1: Souhrnný přehled krizových stavů [Zdroj: 3] 

Krizový stav           Vyhlašuje Pro území Nejdelší doba trvání 

Stav nebezpečí Hejtman kraje Celý kraj nebo část 
kraje 

30 dn  Ědéle se 
souhlasem vládyě 

Nouzový stav Vláda ČR Celý stát nebo 
omezené území státu 

30 dn  Ědéle se 
souhlasem    poslanecké 

sn movnyě 
Stav ohrožení 

státu 
Parlament ČR na       
návrh Vlády ČR 

Celý stát Není omezeno 

Válečný stav Parlament ČR Celý stát Není omezeno 

2.5 Legislativa týkající se ochrany obyvatelstva 

V roce 2000 Česká republika Ědále jen „ČR“ě p ijala novou tzv. krizovou legislativu a v 

tomtéž roce také dochází ke zm n  názvu z civilní ochrany na ochranu obyvatelstva. 

Problematiku evakuace a ukrytí obyvatelstva zaštiťuje mnoho právních p edpis , 

technických norem a dokument . V této kapitole jsou uvedeny ty nejvýznamn jší, ostatní 

d ležité zákony týkající se ochrany obyvatelstva jsou uvedeny v p íloze P I. 
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Nejd ležit jšími zákony v ČR jsou: 

• zákon č. 1/1řř3 Sb., Ústava ČR, [6] 

• zákon č. 2/1řř3 sb., Listina základních práv a svobod. [7] 

2.5.1 Nejvýznamn jší zákony z ochrany obyvatelstva 

Zákon č. 23ř/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zm n  n kterých 

zákon , v plném zn ní. 

Zákon vychází z usnesení vlády ČR č. 246 z roku 1řř3, které stanovilo zásady integrovaného 

záchranného systému. Vymezuje jeho existenci, stanoví jeho složky a jejich p sobnost, 

pokud tak nestanoví zvláštní právní p edpis, p sobnost a pravomoc státních orgán  a orgán  

územních samosprávných celk , práva a povinnosti právnických a fyzických osob p i 

p íprav  na mimo ádné události a p i záchranných a likvidačních pracích a p i ochran  

obyvatelstva p ed a po vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a 

válečného stavu. [11] 

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

ve zn ní pozd jších p edpis . 

Uvádí základní pojmy krizových opat ení, definuje jako krizový stav nebezpečí, 

vyjmenovává orgány krizového ízení jednotlivých stupň , z hlediska pravomocí orgán  

krizového ízení popisuje povinnosti a práva za krizových stav , dále práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob, sankce p i nespln ní povinností, ízení k náhradám výdaj , 

škod atd. [12] 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodá ských opat eních pro krizové stavy a o zm n  
n kterých zákon . 

Zákon upravuje p ípravu hospodá ských opat ení pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu a válečný stav Ědále jen "krizové stavy"ě a p ijetí hospodá ských opat ení po 

vyhlášení krizových stav . [13] 
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Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií zp sobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými sm smi a o zm n  zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis , Ězákon o prevenci 
závažných haváriíě 

Tento zákon zapracovává p íslušné p edpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a za ízení, v nichž je umíst na vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický p ípravek s cílem snížit pravd podobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodá ská zví ata, životní prost edí a 

majetek v objektech a za ízeních a v jejich okolí. [17] 

2.5.2 Evropská legislativa 

V roce 2004 Česká republika vstoupila do Evropské unie Ědále jen „EU“) a tím p ijala úkoly 

a povinnosti této unie. Významné dokumenty a p edpisy v rámci evropského společenství, 

které tuto problematiku doplňují, jsou uvedeny v p íloze P II. 

2.6 Faktory ohrožující bezpečnost a ochranu 

Mezi faktory, které mohou ohrozit bezpečnost obyvatel v ČR, m žeme b žn  za adit 

p írodní MU zp sobené p írodou a antropogenní MU vznikající činností člov ka. 

2.6.1 Živelné pohromy – MU zp sobenou p írodou 

Vznikají p sobením nežádoucích geofyzikálních jev  v biosfé e, atmosfé e, litosfé e nebo 

hydrosfé e. Mluvíme o velkém, náhlém a nečekan  se objevujícím nešt stí, o zkáze, 

zpustošení či škod  zp sobené živlem. Živel je definován jako prudký neovladatelný 

p írodní jev či p írodní síla, která má zpravidla ničivé a zhoubné účinky. 

Povodn  a záplavy 

Povodeň je p echodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku, nebo jiných povrchových vod, 

p i kterém již voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a tím m že zp sobovat 

škody r zného rozsahu. V České republice p edstavují povodn  nejv tší p ímé nebezpečí v 

oblasti živelních pohrom. P i povodních dochází ke ztrátám na životech, vznikají rozsáhlé 

materiální škody, ale také rozsáhlá devastace krajiny a ekologické škody. [19,20] 
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Požáry 

Požár je každé nežádoucí neovládaném ho ení, p i kterém došlo k usmrcení nebo zran ní 

osob nebo zví at, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prost edí, a p i kterém 

byli osoby, zví ata, materiální hodnoty nebo životní prost edí bezprost edn  ohroženy. Požár 

vzniká jednak neúmysln , z nedbalosti či úmysln . Neúmyslné požáry v budovách vznikají 

nejr zn jším zp sobem, od cigaret a nedopalk , nesprávnou manipulací s ohn m, od vadné 

elektroinstalace atd. M že být také zp soben účinkem jiné mimo ádné události, nap . 

výbuchem, technickou havárií nebo p írodním jevem jako je blesk a vysoká teplota. 

V tšinou se ale jedná o d sledek lidské lehkovážnosti anebo zám ru. [19] 

Sesuvy p dy 

V d sledku p írodních proces , nebo rukou člov ka dochází mnohdy k poruše stability 

svahu, kdy poté dojde k sesuvu p dy, který ohrožuje lidi a budovy zasypáním. Krom  

zem t esení, které v naší zemi tém  neexistuje a které má za následek sesuvy p dy, vzniká 

sesuv p dy tehdy, když se pevná nebo sypká hornina dostane do pohybu rychlým sesuvem 

skal nebo staletími trvajícím posuvem hornin. Krom  zem t esení a silných dešťových 

srážek jsou sesuvy zap íčin ny necitlivými zásahy člov ka do p írodního prost edí, 

nap íklad masivním odlesňováním svah  či nevhodnou výstavbou. [19, 21] 

Atmosférické poruchy 

D sledkem vyrovnávání tlaku vzduchu v r zných oblastech dochází ke vzniku proud ní 

vzduchu, tedy v tru. Ten není pro člov ka bezprost edn  nebezpečný, avšak se zvýšením 

jeho intenzity a rychlosti m že lámat v tve, vyvracet stromy, demolovat budovy, telefonní 

linky, elektrické vedení a jiné d ležité prvky kritické infrastruktury. Taktéž m že docházet 

k ohrožení život  a zdraví osob a zví at. Nejčast jší atmosférické poruchy na našem území 

p edstavují mimo silných dešť  i vich ice a sn hové kalamity. [19, 20, 22] 

2.6.2 Havárie 

Havárie je široký pojem, který lze charakterizovat mnoha zp soby. Havárie je nap íklad: 

Mimo ádná, částečn  nebo zcela neovladatelná, časov  i prostorov  ohraničená událost 

Ěúnik, požár, výbuchě, která vznikla nebo jejíž vznik bezprost edn  hrozí v souvislosti s 

užíváním objektu s nebezpečnými látkami ĚNLě, a která vede k závažnému dopadu na životy 

a zdraví lidí, hospodá ských zví at, životní prost edí a újm  na majetku. 
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Podle charakteru vzniklých NL lze rozlišovat tyto typy havárií: 

• Havárie s únikem chemických látek Ěchemické havárie) – sem pat í havarijní únik, 

rozlití, odpa ení pr myslových škodlivin do ovzduší, vody a p dy. 

• Havárie s únikem radioaktivních látek Ěradiační havárie) – jde o únik radioaktivních látek 

a ionizujícího zá ení do ovzduší, vody a p dy. 

• Havárie s únikem ropných produkt  Ěropné havárie) – vzniká p i havarijním úniku 

produkt  zpracování ropy, ale i samotné suroviny do ovzduší, vody a p dy. [23] 

Zdroje rizika havárie m žeme rozd lit na vnit ní – nap . nespolehlivost lidského faktoru, 

technologií, za ízení a na vn jší - nap . činnost souvisejících objekt , p írodní a klimatické 

vlivy, živelné pohromy, teroristické útoky, sabotáže aj. 

2.6.3 Pr myslová havárie 

Pr myslová havárie vzniká nebo její vznik bezprost edn  souvisí s provozem nejr zn jších 

pr myslových objekt  nebo technologických za ízení, kde je nebezpečná látka vyráb na, 

zpracována, používána, skladována a p edevším p epravována. Krom  obecné zranitelnosti 

nejr zn jších složek životního prost edí má každá havárie své specifické dopady, které se 

mimo jiné mohou odvíjet od lokálních podmínek, a které jsou velkou m rou ovlivňovány 

prom nlivostí počasí. Nejrizikov jší je p eprava nebezpečných látek. Havárie v podnicích 

bývají často zap íčin ny technologickými nedostatky, únavou materiálu či elektronického 

systému. P íčinou se m že stát i člov k a jeho úmyslné či neúmyslné jednání. 

Každá mimo ádná událost, a p edevším pak pr myslová havárie by m la být ádn  

vyšet ena, aby bylo možné nejen odhalit p íčinu, viníka či systémové pochybení, ale 

p edevším aby bylo možné vyvodit takové d sledky, které jejímu opakování do budoucna 

zabrání, nebo alespoň sníží její pravd podobnost. [2] 

Mezi nejčast jší technologické havárie, které mohou mít dopad na obyvatelstvo, pat í 

havárie s únikem nebezpečné látky nebo radiační havárie jaderných energetických za ízení.  

Havárie s únikem nebezpečné látky ĚNLě  

Výrobní proces je soubor r zných činností nap . t žba surovin, jejich doprava na místo 

zpracování a následné skladování, ve kterém jsou NL použity nebo jsou tyto látky finálními 

výrobky. P i tomto procesu nelze vyloučit selhání stroje, budovy, za ízení ani člov ka. 
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Stroje, budovy a za ízení podléhají opot ebení, stárnutí nebo vn jším vliv m. Také člov k 

je schopen selhat, to m že zp sobit únava, neopatrnost nebo i nedbalost. 

Každý z t chto jev  m že být zdrojem nehody. Je velmi pravd podobné, že p i takové 

havárii uniknou NL do okolí a svými negativními účinky ohrozí zam stnance podniku, 

obyvatelstvo v okolí, budovy a životní prost edí.  

Jednou z p íčin nehod vedoucích k úniku jedovatých látek do okolí, mohou být havárie 

chemických provoz  a za ízení. Historie ukazuje, že havárie spojené s únikem škodlivin 

nejsou ojedin lým jevem. K neúmyslnému úniku chemikálií m že dojít b hem jejich 

zpracování, skladování nebo p evozu vlivem mnoha p íčin. [24] 

Mnoho t chto látek vykazuje nebezpečné vlastnosti, jako je ho lavost, výbušnost, toxicita a 

p edstavuje tak značné riziko nejen pro člov ka, ale i pro životní prost edí. 

Havárie s únikem nebezpečných látek je mimo ádná, částečn  nebo zcela neovladatelná, 

časov  a prostorov  ohraničená událost, jejíž vznik hrozí v souvislosti s užíváním objektu 

nebo za ízení, v n mž je nebezpečná látka vyráb na, zpracovávána, používána, 

p epravována nebo skladována. 

Nejzákladn jší p íčinou selhání ve všech technologických procesech je lidský faktor. Jde o 

projevy rutinérství, neznalosti, nedbalosti, nezodpov dnosti, špatného úmyslu, nemoci atd. 

Technickými p íčinami m že být únava materiálu, koroze potrubí a aparatur, nezabezpečení 

podmínek vhodných pro chemický proces, použití špatného nástroje, materiálu apod.  

Dalším faktorem selhání chemických proces  je selhání funkce monitorovacího a 

bezpečnostního za ízení, selhání automatických zásahových prvk . 

V roce 2000 a dále v roce 2002 dostala státní správa od provozovatel  pr myslových 

podnik  prohlášení o tom, do jaké kategorie Ěů nebo Bě podnik pat í a zároveň i seznam 

NCHL a p ípravk , jejich množství a skupenství. Zákonem p edepsané informace o zdrojích 

rizik a jejich rozmíst ní na území státu pat í mezi spolehlivé informace pro podklady pro 

vn jší havarijní plánování. [24] 

Nejen objekt nebo za ízení skupiny B m že ohrozit obyvatelstvo v okolí areálu, zkušenosti 

ukázaly, že objekty a za ízení skupiny ů, dokonce neza azené objekty p edstavují reálný 

zdroj rizika pro civilní obyvatele v okolí provozovatele v podob  požár  Ětepelné zá eníě, 

výbuchu Ětlaková vlnaě nebo toxického úniku Ějedovatostě. Následky havárie jsou určovány 

adou faktor , mezi n ž pat í druh a množství uniklé látky, rychlost úniku, rozloha zamo ené 
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oblasti, meteorologické podmínky a konfigurace terénu. P íkladem takové nehody p i 

havárii chemického za ízení m že být poškození potrubí v provozní lince chemické továrny 

na výrobu cyklohexanu, vedoucí k uvoln ní 30 tun této látky ve Velké Británii v roce 1ř74, 

p i které zahynulo 20 d lník . V roce 1ř76 došlo k p eh átí chemického reaktoru malé 

chemičky v severoitalském m stečku Seveso, p i kterém unikly do okolního prost edí 2 kg 

nejtoxičt jší známé nízkomolekulární látky dioxinu. Výsledkem bylo dlouhodobé zamo ení 

rozsáhlého území kolem továrny, které vedlo k závažnému poškození zdraví mnoha obyvatel 

a usmrcení domácích zví at. M stečko Seveso poté dalo název systému preventivních 

opat ení stát  Evropské unie. V roce 1ř73 praskla tlaková nádoba v chemické továrn  v 

Patchefstronu v Jižní ůfrice, čímž došlo k úniku 3Ř tun zkapaln ného amoniaku a hromadné 

otrav . V roce 1řŘ4 v indickém Bhópálu došlo k rozsáhlému úniku toxických plyn  ze 

za ízení na výrobu karbamátových pesticid . Uvolnily se tak 42 tuny kapalného 

metylizokyanátu, které zp sobily smrt více než 2500 lidem a poškození zdraví n kolika 

tisíc m otrávených. Navíc došlo k rozsáhlému poškození fauny a flóry v okolí za ízení. [24] 

Ze seznamu chemických havárií v naší republice lze uvést nap íklad jednu z mnoha havárií 

v podniku Spolana Neratovice, a to únik chlóru p i výrob  PVC, dne 21. 7. 2001. P i této 

havárii v d sledku prasklého potrubí uniklo a zp sobilo následnou kontaminaci ovzduší ve 

m st  a vodního toku eky Labe celkem na 1ř0 litr  chlóru. Následky havárie však nebyly 

nakonec díky včasnému zásahu hasičských jednotek tak hrozivé. Tehdy dopadla nehoda v 

chemickém závod  relativn  dob e, je však jen otázkou času, kdy by mohlo dojít k mnohem 

horším scéná m s následky mnohem v tšími. Dle mluvčího firmy Spolana Neratovice se 

údajn  za vážnou havárii považuje únik chlóru až v množství dosahujícím 25 tun. [23] 

2.7 Definice pojmu nebezpečné chemické látky 

Nebezpečné chemické látky jsou látky vysoce toxické, toxické nebo zdraví škodlivé, které 

po vdechnutí, požití nebo proniknutí k ží mohou ve velmi malém množství zp sobit akutní 

nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. Nejsou za n  považovány látky s ho lavými, 

oxidujícími nebo výbušnými vlastnostmi, pokud současn  nevykazují toxické vlastnosti. 

Jsou p edevším p i vdechování vysoce toxické, resp. zdraví škodlivé a jsou za normálních 

atmosférických podmínek plyny nebo nízko vroucími kapalinami, resp. mohou být 

rozptýleny ve form  aerosolu. [25] 
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2.7.1 Klasifikace nebezpečných chemických látek podle zákona č. 356/2003 Sb.,§ 2, 
odst.5 

Výbušné, oxidující, extrémn  ho lavé Ěplyny a kapalinyě, vysoce ho lavé, ho lavé, vysoce 

toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, 

toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prost edí, další nebezpečné látky Ěreagují 

bou liv  s vodou a v kontaktu s vodou uvolňují toxický plyně. [25] 

D íve platný zákon č. 353/1řřř Sb., o prevenci závažných havárií byl nahrazen zákonem č. 

5ř/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ze dne Ř. b ezna 2006, který byl publikován ve 

Sbírce zákon  České republiky, částka 25 a vstoupil v platnost 1. června 2006. 

Dále se k mimo ádným událostem s úniky nebezpečných chemických látek vztahuje zákon 

č. 356/2003 Sb., o nakládání s chemickými látkami a p ípravky a v neposlední ad  sm rnice 

EU Seveso I a Seveso II. [25] 

2.7.2 Charakteristika nebezpečné látky – chlóru 

Vzhledem k tomu, že praktická část diplomové práce je zam ena na havárii s únikem 

chlóru, je d ležité uvést základní informace týkající se této nebezpečné látky. 

Chlór, prvek nesoucí jméno podle eckého slova chloros, pod kterým v latinském p ekladu 

nalezneme výraz pro žlutozelený či odporn  zelený, vzhledem ke svému zbarvení pln  

charakterizuje své pojmenování. Od počátk  jeho objevení se používal pro své b lící 

schopnosti v textilním a papírenském pr myslu a pozd ji ve zdravotnictví jako desinfekční 

prost edek.   Temn jší část d jin ukazuje na použití tohoto plynu člov ka proti člov ku, a to 

v podob  bojové otravné látky práv  pro svou toxicitu. Myšlenka užití jedovatého plynu ve 

válečném konfliktu byla poprvé realizována b hem I. sv tové války. Útok N mc  poblíž 

Ypres v Belgii v roce 1ř15 znamenal zcela nový zp sob vedení bitvy s použitím chemické 

zbran  v historii lidstva. Chlór se stal i základním stavebním prvkem pro výrobu velkého 

množství jiných, mnohdy daleko účinn jších bojových otravných látek nap íklad yperitu, 

fosgenu, chlorkiprinu. Použití chlóru se stalo i základem odmo ovacích metod p i destrukci 

toxických látek. Od poloviny 20. století spot eba chlóru neustále roste v d sledku jeho 

použití zejména v organických syntézách. [26, 27, 28] 

Nachází široké uplatn ní p i výrob  chlorovaných organických rozpoušt del, rafinaci 

petroleje, výrob  hnojiv, získávání kov  z rud a dalších produkt . 
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Chlór je toxický v či veškerým živým organism m, ať už to jsou živočichové, rostliny či 

mikroby. Dík této jeho vlastnosti se používá jako dezinfekční prost edek, své uplatn ní 

nalezne p i úprav  jak odpadní, tak hlavn  pitné vody v úpravnách vod.  

Účinek chlóru na lidský organismus určuje n kolik faktor . Rozsah poškození lidského 

organismu p sobením chlóru je závislý na nejen na chemických a fyzikálních vlastnostech, 

ale i na množství této látky. Samotný účinek chlóru určuje také další d ležitý faktor, a to je 

cesta proniknutí do organismu. Tento plyn vyvolává celkové onemocn ní organismu 

s nejvýznamn jšími zm nami hlavn  v dýchacích orgánech. Dochází k drážd ní nervových 

zakončení v horních cestách dýchacích, což se projevuje kýcháním, kašlem, suchem v hrdle, 

pocity tíže na hrudi a silnou bolestí na prsou. U postiženého se m že objevit i zvracení a 

bolesti hlavy. Nejzávažn jším projevem otravy je toxický otok plic. S výše zmiňovanými 

p íznaky se m že projevit pocit úzkosti, zvýšená frekvence srdce, m že nastat i šokový stav 

a zástava srdeční činnosti, která vede ke smrti postiženého člov ka. Chlór p sobí i na 

zrakové orgány, kde zp sobuje štiplavé pálení očí a slzení. Toxickým p sobením m že chlór 

vyšší koncentrovanou dávkou poškodit pokožku a zp sobit i puchý e. [29, 30] 

P i poskytování první pomoci p i zasažení chlórem je nutné dodržovat určité postupy. P i 

zamo ení osob chlórem, ať už se jedná o nadýchání se plynu nebo porušení pokožky, sliznice 

či zasažení očí, hraje d ležitou roli p i záchran  života čas. Doba, než p ijedou profesionální 

složky na místo havárie a poskytnou p ednemocniční neodkladnou péči ran ným osobám, 

rozhoduje o p ežití nebo i o trvalých následcích postižených osob. 

Základem p i poskytnutí první pomoci je izolovat dýchací ústrojí postiženého od 

zamo eného prost edí a zabránit tak op tovnému vdechování nebezpečné látky. Je nutné 

obličej p ekrýt v p ípad  nezbytnosti kapesníkem nebo látkou, v lepším p ípad  nasadit 

ochrannou masku a co nejd íve transportovat postiženého mimo zamo ené prost edí. 

V p ípad  zasažení očí je nutný jejich výplach dostatečným množstvím vody. I p i poleptání 

pokožky je nezbytné její šetrné opláchnutí silným proudem vody. 

Zajišt ný a stabilizovaný stav zasažené osoby umožňuje bezodkladný p evoz do 

zdravotnického za ízení k poskytnutí odborné péče. [30, 31, 32] 
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2.8 Dílčí záv r 

Úvodní kapitola zahrnuje legislativní vymezení, zákony a na ízení týkající se ochrany 

obyvatelstva, základní rozd lení mimo ádných událostí p írodního a antropogenního 

p vodu. U t chto mimo ádných událostí je nastín né možné ohrožení obyvatel v České 

republice, p i nichž je nutná evakuace osob.  Jedná se o povodn , kde p íprava ochrany proti 

povodním je obsahem povodňových plán . Zde je nutné pravidelné procvičování 

p ipravenosti povodňových orgán . Významnou hrozbu pro občany p edstavují požáry, u 

nichž je významná prevence, kvalitní a rychlá záchrana. U sesuv  p dy je d ležitá aktivní 

prevence, tj. hydrologická opat ení a vyloučení p ítomnosti osob. Ochrana p i silných 

deštích a vich ici spočívá v odolnostech staveb a omezení výskytu osob a jejich chování 

v ohroženém území. Havárie s únikem nebezpečné látky je nejčast jší technologická nehoda 

s velkým dopadem pro obyvatelstvo. Z uvedených p íklad  chemických havárií lze vyčíst 

nedozírné následky nejen pro obyvatelstvo, ale i pro životní prost edí. U nebezpečných látek 

jsou nutná preventivní opat ení, prevence, které jsou účinn jší a ekonomicky efektivn jší 

než náprava škod v p ípad  poškození zdraví obyvatelstva a znečišt ní životního prost edí.  

Vzhledem k tomu, že chemický komplex je od mého bydlišt  vzdálen pouze n kolik 

kilometr , v praktické části mé diplomové práce jsem podrobn ji ne ešil p írodní 

mimo ádnou událost, ale zam il jsem se na ochranu obyvatel p i havárii s únikem 

nebezpečné chemické látky.  
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3 EVůKUůCE 

Své nezastupitelné postavení v rámci opat ení ochrany obyvatel má evakuace. Toto 

mimo ádné opat ení je uplatňováno zpravidla v p ípadech, kdy již nelze účinnou ochranu 

obyvatelstva zajistit jiným zp sobem.  

Evakuace je nejúčinn jší a nejrozší en jší opat ení, která se využívá p i ochran  

obyvatelstva p ed následky hrozící nebo již vzniklé mimo ádné události. Evakuace se 

provádí p i zhoršení podmínek obyvatelstva, které jsou zp sobené p írodní katastrofou nebo 

pr myslovou havárií, která m že být nap . radiační nebo chemická. Evakuační opat ení se 

používají v dob , kdy hrozící krizová situace je v počáteční fázi. [21] 

Evakuací se zabezpečují všechny osoby, zví ata, p edm ty kulturní hodnoty, které jsou 

postižené mimo ádnou událostí, ale výjimkou jsou osoby, které se budou podílet na 

záchranných pracích, na ízení evakuace. P ednost p i evakuaci mají d ti do 15 let, zdravotní 

za ízení, osoby umíst né v sociálních za ízeních, osoby zdravotn  postižené. [21] 

V praxi dochází pom rn  často k zám n  pojmu evakuace a záchrany osob. Záchrana osob 

je chápána jako situace, kde byla z nejr zn jších p íčin znemožn na evakuace osob a vzniká 

pot eba pomoci zvenčí. Pak již není rozlišován druh p icházející pomoci. Jestliže je tedy 

nutné ohrožené osoby vyvád t po schodištích za pomoci dýchací techniky, jedná se o 

záchranu a nikoli o evakuaci. [33] 

Konkrétní opat ení v oblasti evakuace jsou zahrnuta do plán  konkrétních činností jako 

součást havarijního plánu kraje nebo vn jšího havarijního plánu.  

Jedná se o: 

• Plán evakuace obyvatelstva Ěhavarijní plán krajeě, 

• Plán evakuace osob Ěvn jší havarijní pláně. 

3.1 Základní pojmy evakuace obyvatelstva 

Pro plánování a realizaci evakuace je nutné správn  porozum t základním pojm m 

týkajících se této problematiky, tyto pojmy jsou uvedeny v p íloze P III. 
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3.2 D lení evakuace 

Evakuaci m žeme d lit podle r zných hledisek. 

3.2.1 Podle rozsahu opat ení 

1. Evakuace objektová – zahrnuje evakuaci osob jedné nebo malého počtu obytných budov, 

administrativn  správních budov, technologických provoz  nebo dalších objekt . Tato 

evakuace m že být: 

• ve form  opušt ní objektu – je charakteristická pro požáry v objektech, 

• ve form  p emíst ní v rámci jednoho objektu – je využitelná v p ípad  požáru, kdy osoby 

mohou být evakuovány do stavebn  a požárn  odd lené části objektu, nebo v p ípad  

úniku NL z ohrožených částí objektu do míst bezpečn jších. Jedná se o výše položená 

místa, místa odvrácená od zdroje nebezpečí, prostory lehce ut snitelné apod. 

Objektová evakuace m že být: 

• současná evakuace Ěne ízenáě – je jednodušší, postačí jednotná informace vyzývající k 

evakuaci. U velkého počtu osob m žou nastat fronty p ed únikovými, obvykle zúženými 

prostory. Evakuují se všechny osoby najednou ze všech pater budovy. Je nutná 

pr chodnost co nejv tšího počtu únikových cest, 

• postupná evakuace Ě ízená) – je složit jší, klade vyšší nároky na technické systémy 

sloužící k evakuaci a na p ipravenost záchranných složek. Nejprve jsou evakuovány 

osoby z míst, kde hrozí bezprost ední nebezpečí, následn  z podlaží nad tímto místem 

p edevším p i požáru, hrozb  nebo použití výbušniny. Naposledy se evakuují osoby z 

ostatních podlaží. [34, 35]  

2. Evakuace plošná – zahrnuje část nebo celý urbanistický celek, p ípadn  v tší územní 

prostor. Jedná se o všechny osoby v místech ohrožených mimo ádnou událostí s výjimkou 

osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na ízení evakuace nebo budou 

vykonávat jinou neodkladnou činnost. [33] 

Plošnou evakuaci m žeme d lit na: 

• všeobecnou Ěp i rozsáhlých pr myslových nebo radiačních haváriích, živelných 

pohromáchě, 

• částečnou Ěp i MU menšího rozsahu, nap . p i úniku menšího množství NL, požáru atd.). 
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3.2.2 Podle doby trvání 

• krátkodobá – ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opušt ní objektu. Pro evakuované osoby 

není zpravidla zapot ebí realizovat opat ení související s jejich následnou péčí, jako je 

nap . náhradní ubytování a stravování, 

• dlouhodobá – ohrožení vyžaduje dlouhodobé opušt ní objektu nebo prostoru. Pro 

evakuované je zapot ebí realizovat nouzové p ežití, to obsahuje nouzové náhradní 

ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou, základní služby obyvatelstvu, 

organizování humanitární pomoci aj. 

3.2.3 Podle varianty ohrožení 

• p ímá – provád na bez p edchozího ukrytí evakuovaných osob, 

• s ukrytím – provád na po p edchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvotního 

nebezpečí. [37] 

3.2.4 Podle zp sobu realizace 

• samovolná – evakuace není ízena, obyvatelstvo jedná dle vlastního uvážení s cílem 

ubytovat se ve vlastních za ízeních, chatách, u p íbuzných apod. P edstavitelé orgán , 

kte í jsou odpov dní za evakuaci a orgány pov ené ízením evakuace se snaží získat 

kontrolu nad pr b hem této evakuace. Snaží se ji, pokud možno usm rňovat tak, aby v 

nových místech ubytování evakuovaní neohrozili své zdraví a život, a aby p i p esunech 

nep ekáželi p i provád ní záchranných a likvidačních prací, 

• ízená – p edstavitelé orgán  odpov dných za ízení evakuace tento proces ídí a 

ovlivňují. Evakuované osoby se p emisťují vlastními dopravními prost edky, p šky nebo 

dopravními prost edky hromadné p epravy zajišt nými pov enými orgány. [35] 

Orgány pro ízení evakuace: 

• pracovní skupina krizového štábu – ídí pr b h evakuace, koordinuje p epravu z míst 

shromažďování do evakuačních st edisek, ídí p epravu z nástupních stanic hromadné 

p epravy do p ijímacích st edisek a do cílových míst p emíst ní, zajišťuje dopravní 

prost edky a jejich p erozd lování mezi evakuačními st edisky, ídí nouzové zásobování, 

koordinuje činnost evakuačních a p ijímacích st edisek, spolupracuje s orgány ve ejné 

správy, zdravotními a humanitárními organizacemi, dokumentuje pr b h celé evakuace. 
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• evakuační st edisko – ídí p epravu z míst shromažďování do evakuačního st ediska, 

vede evidenci o p ijímaných evakuovaných osobách a poskytuje pomoc p i slučování 

rodin, p erozd luje evakuované osoby do p ijímacích st edisek, podává základní 

informace evakuovaným, zajišťuje zdravotnickou pomoc, nocleh a ubytování pro 

evakuované, kte í se zdrží déle než 12 hodin a udržuje ve ejný po ádek, 

• p ijímací st edisko – zajišťuje p íjem evakuovaných osob, p erozd luje evakuované do 

cílových míst nouzového ubytování, podává základní informace evakuovaným a 

zajišťuje zdravotnickou pomoc. [37] 

3.3 Plánování evakuace 

Plánování evakuace obyvatelstva je součástí procesu p ípravy nezbytných opat ení k 

provedení evakuace obyvatelstva. Umožňuje efektivní spolupráci všech zúčastn ných a 

účinné ízení pr b hu evakuace odpov dnými p edstaviteli a pracovními orgány 

pov enými ízením evakuace. K tomu je d ležité, aby ve ejnost byla dostatečn  

informována o p ipravených opat eních včas, v p edstihu p ed vznikem MU. [21] 

Plánování evakuačních opat ení zahrnuje: 

• stanovení evakuačních prostor  a po adí jejich evakuace, vymezení evakuačních tras s 

dostatečnou propustností vozidel, stanovení pot eby a zajišt ní dopravních prost edk , 

zabezpečení činnosti evakuačních a p ijímacích st edisek a stanovení míst nouzového 

ubytování, 

• zpracování podklad  pro informování obyvatelstva, p íprava varování a pokyn  pro 

chování obyvatelstva, 

• zajišt ní provedení uzáv r a regulace pohybu obyvatelstva, zajišt ní sjízdnosti 

evakuačních tras, 

• stanovení, p ípravu a zajišt ní označení míst shromažďování, stanovení postupu p i 

evakuaci ohroženého prostoru a kontrole opušt ní obydlí, zajišt ní ostrahy 

evakuovaného prostoru, 

• p íprava podklad  pro provedení p íjmu evakuovaných osob, up esn ní pot eby 

nouzového ubytování, p íprava podklad  pro rozd lování evakuovaných osob v 

evakuačních st ediscích k p eprav  do p ijímacích st edisek, zajišt ní hromadné 

p epravy evakuovaných, 
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• p íprava ízení dopravy s využitím grafikon  p epravy, založenou na analýze 

evakuačních tras do p íjmových území a jejich kapacit , 

• p íprava dokumentace pro p íjem evakuovaných osob v p ijímacích st ediscích, pro 

p erozd lení evakuovaných osob a jejich p epravu do obcí p ijímajících evakuované 

osoby, 

• zajišt ní nouzového ubytování a p ípravu dokumentace pro p íjem evakuovaných osob 

v místech nouzového ubytování, 

• p íprava postup  pro evakuaci a umíst ní hospodá ského zví ectva, stroj , p edm t  

kulturní hodnoty, technických za ízení a materiálu k zachování nutné výroby, 

• p íprava postupu stálého informování evakuovaných osob a široké ve ejnosti,  

• psychologická p íprava osob p ed a v pr b hu evakuace, 

• dokumentace rozhodnutí a pr b h evakuace. [2, 19, 33] 

3.3.1 Plánování evakuace v okolí jaderných energetických za ízených 

P íprava evakuace v okolí jaderných elektráren Ědále jen „JE“ě musí vycházet jak z analýzy 

rizik, tak i z právních norem, které určují limitní hodnoty. P i p íprav  se vychází z vnit ních 

havarijních plán  JE, vn jších havarijních plán  a podmínek stanovených zvláštním právním 

p edpisem. P itom se vychází z následujících zásad: 

• v p ípad  poruchy na technologickém za ízení JE, která by mohla vyústit ve vznik 

radiační havárie, se zahajuje p íprava p ímé evakuace, tzn. evakuace provád né bez 

p edchozího ukrytí evakuovaných osob, 

• v p ípad  vzniku radiační havárie se provádí za st edového prostoru a z vybraných 

sektor  v závislosti na sm ru v tru evakuace s ukrytím, tzn. evakuace provedené po 

p edchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení prvotního nebezpečí ozá ení z 

radioaktivního oblaku. [2, 21] 

3.3.2 Plánování evakuace prostor  ohrožených haváriemi technických za ízení 

Evakuace prostor  ohrožených havárií technického za ízení se plánuje pro ešení havárie, 

které vyžadují vyhlášení t etího nebo zvláštního stupn  poplachu ze zón havarijního 

plánování objekt  nebo za ízení s nebezpečnými chemickými látkami Ědále jen „NCHL“). 

Opušt ní míst ohroženého nehodou se plánuje do 4Ř hodin a u velké sídelní a pr myslové 

aglomerace až do 72 hodin od vyhlášení evakuace. [2, 35] 
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3.3.3 Plánování evakuace za válečného stavu 

Za válečného stavu je evakuace z míst p edpokládané bojové činnosti vojsk provád na na 

základ  rozhodnutí kompetentních vojenských nebo civilních orgán  a s p im eným 

využitím dokumentace havarijních plán  okres . Součástí rozší ené dokumentace evakuace, 

p ipravované v souladu s koncepcí ochrany státu je určení evakuačních zón a p íjmových 

území, určení zvláštních skupin osob podléhajících částečné evakuaci, dále seznam v cných 

prost edk  určených k evakuaci a jiné pot ebné údaje, stanovené p íslušnými nad ízenými 

orgány státní správy. [21] 

3.3.4 Poklady pro vyčíslení výdaj  za evakuační opat ení 

Plánování evakuace má zahrnovat i podklady pro vyčíslení očekávaných náklad  Ěvýdaj ě 

na evakuační opat ení. Jedná se o podklady k vyjád ení celkových náklad  na evakuaci 

(náklady za p epravu osob, hospodá ského zví ectva, v cných prost edk  a náklady spojené 

s varováním a informováním obyvatelstvaě. Dále zahrnuje odpov dnost za ádné plánování 

evakuace a zpracování účinného plánu evakuace pro spravované území, který je součástí 

dokumentace havarijního plánu ú adu. [21] 

3.3.5 Povinnosti a dokumenty, evakuační plány podniku chemické výroby 

Základní informace k havarijnímu plánování pro p ípady úniku nebezpečných chemických 

látek: 

Havarijní plán je dokument, v n mž jsou uvedeny popisy činností a opat ení, provád ných 

preventivn  p ed a zejména p i vzniku závažné havárie, které vedou k minimalizaci jejich 

následk . Havarijní plány objekt  s nebezpečnými chemickými látkami se d lí na plány: 

aě uvnit  objektu nebo u za ízení – vnit ní havarijní plán, ve kterém se stanoví preventivní 

bezpečnostní opat ení k minimalizaci následk  závažné havárie, která musí být provedena 

uvnit  objektu, 

bě v okolí objektu nebo za ízení – vn jší havarijní plán, který obsahuje adu zásadních 

opat ení, významných pro prevenci a snížení následk  havárie ve vztahu k ochran  

obyvatelstva. [2, 34] 
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3.4 Plán evakuace obyvatelstva 

V rámci ochrany obyvatelstva se pro správné provedení evakuačních opat ení zpracovává 

plán evakuace. Plán evakuace obyvatelstva je základním nástrojem p ípravy a ízení 

evakuace osob, hospodá ského zví ectva a v cných prost edk  v daném po adí priority z 

ohroženého prostoru. Je to souhrn vybraných informací a p ipravených postup  jednání, 

které slouží k provedení evakuace obyvatelstva a je součástí havarijního plánu. Plánuje se 

evakuace dlouhodobá, ale plán lze využít také pro evakuaci krátkodobou. 

Evakuační plán se zpracovává pro p ípad ohrožení územního správního celku nebo jeho části 

a je p ílohou v havarijním plánu a p íslušném povodňovém plánu. Pro p ípad vyhlášení 

válečného stavu se p i plánování plošné evakuace vychází ze zpracované dokumentace 

havarijních plán . Zpracování plánu evakuace obyvatelstva je rozší eno o další dokumenty, 

stanovené úst edním orgánem státní správy pro civilní ochranu. [21] 

Plán evakuace obyvatelstva se skládá z části textové a části grafické. Podrobné náležitosti 

t chto částí jsou uvedeny v p íloze P IV. 

3.4.1 Pokyny pro chování obyvatelstva 

Plán evakuace obyvatelstva obsahuje také srozumitelné pokyny pro chování obyvatelstva, 

mezi které pat í: 

• v ci, které je nutné vzít s sebou do cílových míst p emíst ní, 

• pokyny, jak naložit s evakuačními lístky, 

• mapy vysv tlující evakuační trasy, evakuační st ediska, p ijímací st ediska, - místa 

nouzového ubytování p i evakuaci škol, školek, nemocnic, 

• pokyny co d lat po p íjezdu do p ijímacích st edisek. 

ůktualizace dokumentace plánu evakuace obyvatelstva je nutno provád t alespoň 1x za 

pololetí návazn  na výsledky pravidelných nácvik  organizování evakuačních opat ení a 

zkušeností z již vzniklých MU. Nácvik m musí p edcházet odborná p íprava pracovník  

pov ených ízením a zabezpečením evakuace. [21] 
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3.5 Zabezpečení evakuace 

Zabezpečení evakuace se plánuje v pot ebných oblastech:  

• po ádkové zabezpečení zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti s 

p íslušným orgánem ve ejné správy. Zahrnuje p edevším zajišt ní ve ejného po ádku a 

bezpečnosti v pr b hu celé evakuace Policií České republiky, 

• dopravní zabezpečení se zajišťuje stejn  jako u po ádkového zabezpečení. U 

organizované hromadné p epravy osob zabezpečuje zásobování pohonnými hmotami. 

• Zdravotnické zabezpečení v prvé ad  zahrnuje zabezpečení poskytování p edléka ské 

zdravotnické pomoci, p evozu do zdravotnických za ízení a zabezpečení hygienicko-

epidemiologických opat ení. Toto zabezpečení také zajišťuje zpracovatel evakuačního 

plánu v součinnosti s p íslušným orgánem ve ejné správy, 

• zabezpečení ubytování, zásobování a distribuci zásob zajišťuje zpracovatel evakuačního 

plánu na základ  uzav ených smluv nebo na základ  mimo ádných pravomocí. 

P edevším se jedná o zabezpečení nouzového stravování a zásobování pitnou vodou, 

potravinami a nouzovými p íd ly p edm t  nezbytných k p ežití, 

• mediální zabezpečení, hlavn  zabezpečení varování obyvatelstva, vydání návod  pro 

chování obyvatelstva, následné p edání pot ebných tísňových informací a také p edání 

tísňové informace a zajišt ní dalších ve ejných informací. [33, 35] 

Zabezpečení evakuace v podniku 

Vysoký d raz na dodržování postup  evakuace p ineslo vytvo ení ad evakuačních plán . 

Každá firma umíst na v areálu i v objektu musí mít sv j vlastní evakuační plán obsahující 

zásady provád ní evakuace, rozsah opat ení, časové limity, seznam sil a prost edk  Ědále jen 

„SaP“ě, které zabezpečí evakuaci, orgány pro ízení evakuace a zp sob jejich vyrozum ní, 

počty osob k evakuaci a místa odkud a kam budou evakuovány a systém ízení hromadné a 

samovolné evakuace. Musí být jasn  stanoveno, kdo a za jakých podmínek o evakuaci 

rozhodne a také kdo rozhodne o p erušení výrobního procesu. 

Zabezpečení evakuace v obci 

Zákon č. 23ř/2000 Sb. o IZS pracuje s pojmem evakuace osob v úkolech orgán  obce a 

velitele zásahu. Orgány obce zajišťují p ipravenost obce na MU a podílejí se na provád ní 

záchranných a likvidačních prací (dále jen „Z a LP“ě a na ochran  obyvatelstva. Starosta 

obce p i provád ní záchranných a likvidačních prací zajišťuje varování osob nacházejících 
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se na území obce p ed hrozícím nebezpečím, organizuje v dohod  s velitelem zásahu nebo s 

p ednostou obvodního ú adu evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost 

obce v podmínkách nouzového p ežití obyvatel obce, je oprávn n vyzvat právnické a fyzické 

osoby k poskytnutí osobní nebo v cné pomoci. Velitel zásahu je p i provád ní záchranných 

a likvidačních prací oprávn n na ídit evakuaci osob. [11] 

3.6 Opušt ní bydlišt  

D ležitou oblastí v zajišt ní evakuace je činnost občan  p i opušt ní bydlišt . Po vyhlášení 

evakuace je p i opušt ní bydlišt  nutné dodržovat stanovené postupy. Je d ležité sledovat 

následné pokyny a informace ve sd lovacích prost edcích a p i opušt ní bytu nebo domu ho 

zabezpečit i proti p ípadnému vloupání. 

3.6.1 Zásady pro opušt ní obydlí 

S evakuací souvisí určité zásady p i opušt ní bytu. Je nezbytné: 

• dodržovat pokyny orgán  organizující evakuaci Ěvelitele zásahu, obce, správních ú ad , 

zam stnavateleě, 

• p ed opušt ním uhasit otev ený oheň v topidlech, vypnout elektrické spot ebiče, uzav ít 

p ívod elektrického proudu, vody a plynu, 

• d ležité je také varovat a informovat sousedy o vzniklé situaci, 

• vzít si s sebou evakuační zavazadlo, domácí mazlíčky Ěostatní zví ata uvolnit a dob e 

zásobit vodou a potravouě. Na dve e p ipevnit oznámení, že je byt prázdný, malým d tem 

dát do kapsy lístek se jménem a adresou a dostavit se na místo určené k evakuaci. Zde 

jsou k dispozici další informace. [22, 37] 

3.6.2 Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo se p ipravuje pro p ípad opušt ní bytu v d sledku vzniku mimo ádné 

události nebo na ízené evakuace. Takové zavazadlo by m lo být v domácnosti pohotovostn  

p ipravené neustále. Podrobný obsah evakuačního zavazadla je uveden v p íloze P V. [38] 
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3.6.3 Základní činitelé ovlivňující evakuaci osob 

Evakuace osob je ovlivn na mnoha faktory, kdy vždy záleží na mnoha okolnostech, 

aktuálním stavu nebezpečí a spolupráci zasahujících složek a obyvatel. 

Psychický stav – je jedním ze základních činitel  ovlivňující evakuaci osob. V objektech, 

kde se nachází více osob, stoupá riziko paniky s klesající plochou únikové cesty p ipadající 

na osobu, tzn., že se zvyšuje hustota osob. Ochrana osob je složit jší v p ípad  malé znalosti 

osob o únikových cestách, celkovém dispozičním člen ní objektu a možnostech záchrany. 

Fyzický stav – evakuace je nejjednodušší ve v ku 20 až 40 let. Se zvyšujícím se v kem se 

zvyšuje obtížnost pohybu a evakuace se stává složit jší. Osoby mladší 20 let mají tendenci 

podceňovat rizika vedoucí k evakuaci. Osoby se sníženou schopností pohybu jednají často 

pasivn  a nerozhodn . U nich nastává psychická a fyzická imobilita. 

Druh výroby a provozu – má velký vliv na ochranu osob p ed účinky požáru a únikem 

nebezpečných látek. Jsou-li v ohroženém prostoru látky, které snadno ší í požár, je ohrožení 

osob v tší. V n kterých p ípadech práv  druh provozu vyvolává okamžitou evakuaci osob 

nap . prost edí s nebezpečím výbuchu, silných toxických účink , žíravin apod. 

Stavební ešení – má na ochranu osob výrazný vliv. P edevším je d ležité rozmíst ní 

únikových cest v dispozičním ešení. Únikové cesty, které jsou z eteln  zvýrazn né a 

viditelné, mají psychický pozitivní vliv na evakuované osoby. D ležitou součástí stavebního 

ešení budov je i osv tlení a v trání únikových cest. Nedostatečné osv tlení nebo v trání 

vede ke zvýšenému strachu, panice a dalším problém m p i evakuaci. [33] 

3.7 Dílčí záv r 

V této kapitole je po základních pojmech týkající se evakuace, jejího rozd lení podle 

r zných kritérií, rozebráno plánování evakuace, které umožňuje efektivní spolupráci a ízení 

evakuace jak p i p írodních katastrofách, tak v okolí jaderných elektráren a prostor  

s chemickým provozem. Seznamuje s rozd lením evakuačního plánu na textovou a 

grafickou část a zabezpečením evakuace v podniku a v obci. V p ípad  vyhlášení evakuace 

je d ležité v d t, jak se chovat p i opušt ní bydlišt  a co si vzít s sebou do evakuačního 

zavazadla. 

Konkrétní postup p i evakuaci je ešen rozhodnutím o evakuaci na základ  vyhodnocení 

dané situace a p ípadném ohrožení obyvatelstva. V celém evakuačním procesu je zapot ebí 
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d sledná koordinace celého systému opat ení, jenž následn  vyústí v bezpečný p esun 

evakuovaných osob z kritických oblastí. Po prostudování Vn jšího havarijního plánu pro 

zónu havarijního plánování –  SemtinZone s názvem dílčí části „Plán evakuace“ lze lépe 

pochopit situaci po chemické havárii a problematiku evakuace v ohrožené oblasti.  

Tato diplomová práce se zam uje na zhodnocení ešení evakuace v p ilehlé obci a pomocí 

anketních otázek náhodn  místním občan m zjistit jejich pov domí o této problematice. 
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4 UKRYTÍ OBYVůTELSTVů 

Ukrytím obyvatelstva se rozumí využití úkryt  civilní obrany Ědále jen „CO“ě a jiných 

vhodných prostor , které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami p izp sobují k 

ochran  obyvatelstva p ed účinky sv telného a tepelného zá ení, pronikavé radiace, 

kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti 

tlakovým účink m zbraní hromadného ničení. [39] 

P i mimo ádných událostech se ukrytí obyvatelstva zajišťuje v improvizovaných a stálých 

úkrytech CO. Ovšem stálé úkryty budou využity pouze v p ípadech, kdy p jde o hrozbu 

války. Pokud jde o mimo ádnou událost, nap íklad typu úniku nebezpečné látky apod., bude 

se zajišťovat ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech. 

4.1 Typy úkryt  

Ukrytí obyvatelstva se p i MU zajišťuje ve stálých úkrytech CO a v improvizovaných 

úkrytech. 

Úkryty stálé 

Stálé úkryty Ědále jen „SU“ě m žeme charakterizovat jako ochranné stavby s trvalým 

charakterem, které budou používány p i mírovém stavu i k jiným účel m nap . kina, 

kavárny, garáže, sklady.  

Mezi SÚ adíme: 

• Stálé tlakov  odolné úkryty Ědále jen „STOÚ“). 

• Stálé tlakové neodolné úkryty Ědále jen „STNÚ“). 

• Stálé tlakov  neodolné úkryty zesílené Ědále jen „STNÚ-Z“). 

• Ochranné systémy podzemních dopravních staveb – jedná se o ochranný systém metra 

provozovaný v hlavním m st  Praha a ochranný systém Strahovského tunelu. 

• Další typy úkryt  – pat í zde chrán ná pracovišt , velitelská stanovišt  a speciální úkryty 

jako jsou nap íklad malokapacitní úkryty, speciální stálé úkryty, které je možno budovat 

i v záplavových oblastech a úkryty pro obsluhu nep etržitého provozu. [19, 40] 

Kapacita úkrytu nesmí být p ekročená o více jak 20 %. Ukrývané osoby jsou seznámeny s 

úkrytovým ádem, který je v úkrytu vyv šen, a jsou povinny se jím ídit. Po úplném obsazení 

úkryt  osobami se po izuje jejich jmenný seznam. [40, 41] 
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Úkryty improvizované 

Improvizovaný úkryt Ědále jen „IÚ“ě, neboli dodatečn  budovaný úkryt je p edem vybraný 

optimáln  vyhovující prostor ve vhodných částech byt , obytných dom , provozních a 

výrobních objekt , který bude upravován p i hrozb  nebo vzniku mimo ádných událostí 

fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zam stnanc  p ed 

účinky mimo ádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdroj . [42] 

Pokud bude nutné obyvatelstvo ochránit p ed účinky uniklých NL, tak bude situace 

vyhlášena varovným signálem a následnou tísňovou informací. Obyvatelstvo si vybere ve 

svém byt  či domku vhodný prostor k ukrytí a musí následn  provést drobné úpravy, jako 

jsou uzav ení oken, vypnutí klimatizace, veškeré otvory zalepit lepicí páskou, nebo jakkoliv 

je p ekrýt. Vhodné prostory k ukrytí by m lo obyvatelstvo vyhledávat v nejvyšším pat e, 

protože v tšina nebezpečných plyn  je t žší než vzduch. Poté je velmi d ležité sledovat 

zprávy a pokyny, které m žou následovat, nap . p ipravit si evakuační zavazadlo apod. 

Budovu m žou obyvatelé opustit pouze na pokyny záchranných složek. [35, 43] 

Každá ukrývaná osoba je povinna ídit se pokyny velitele úkrytu nebo pokyny, které jsou 

vysílány televizí nebo rozhlasem. Jestliže dojde k výskytu nebezpečných látek, je pot eba 

vypnout klimatizaci nebo v trání, ut snit všechny otvory a použít prost edky individuální 

ochrany. V každém úkrytu je b hem ochranného pobytu zakázáno kou it. Je d ležité chovat 

se v úkrytu ohledupln  k ostatním osobám, respektovat kolektivní zájmy, nehlučet, 

nevyvolávat spory apod. Obrázek 1 ukazuje systém ukrytí obyvatelstva v ČR p i krizových 

stavech. 

4.1.1 Stávající systém ukrytí obyvatelstva v ČR 

 

Obrázek 1: Stávající systém ukrytí obyvatelstva v ČR [Zdroj: 44] 
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4.2 Dílčí záv r 

V rámci opat ení ochrany obyvatelstva je v této kapitole krátce rozebrána problematika 

ukrytí, rozlišení stálých a improvizovaných úkryt . U stálých úkryt  je d lení na tlakov  

odolné, tlakov  neodolné a ochranné systémy dopravních staveb. Jejich rozmíst ní v ČR je 

nerovnom rné a využitelnost je pouze v p ípad  vyhlášení ohrožení státu nebo válečného 

stavu. Účeln jší je improvizované ukrytí, které využívá p irozených ochranných vlastností 

staveb hlavn  p i mimo ádných událostech spojených nap . s únikem nebezpečných 

chemických látek. 

V současné dob  nar stá význam krátkodobého ukrytí p ed účinky nebezpečných látek 

v improvizovaných úkrytech, kde se využívá p irozené ochranné vlastnosti budovy. Jejich 

budování je nutné za spoluúčasti a iniciativy občan . Výb r vhodných prostor  by se m l 

provád t včas a p ed očekávanými mimo ádnými událostmi v určených místech obytných 

dom , provozních a výrobních objekt . Je jisté, že jakékoli ukrytí v budov  je lepší než 

setrvání na otev eném prostranství. V praxi, p i anketním šet ení a jen okrajov  p i zmínce 

o znalosti týkající se ukrytí, jsem se setkal s úsm vnou odpov dí nebo úplnou neznalostí 

problematiky. 
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5 CÍL ů METODY PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zpracovat a vytvo it návrh a doporučení ke zlepšení stávajícího 

zpracovaného evakuačního plánu obyvatel v obci Rybitví. Pro p edpoklady zlepšení bylo 

nutno soust edit písemné materiály, z kterých jsem vybral ty nejvhodn jší. Cíle bude 

dosaženo na základ : 

1. soust ed ní a vybrání písemných materiál  se zam ením na evakuaci obyvatel p i MU tj. 

rešerší, které byly čerpány z tišt ných a internetových zdroj , z firemních materiál , zákon , 

2. popsání situace v Rybitví a evakuačního plánu obce,  

3. vybrání MU – havárie chlóru v chemické firm , její popis a porovnání s výstupy z TerExu, 

je-li nato reagováno v evakuačním plánu obce a je-li zde problém, navrhuji opat ení a 

doporučení k vylepšení zpracovaného plánu evakuace obce Rybitví, 

4. využití metody TerEx k simulaci havárie úniku chlóru a zjišt ní jejich dopad  na občany 

blízké obce,  

5. navržení chyb jící grafické části v evakuačním plánu obce Rybitví, 

6. dotazníkové šet ení k ov ení znalostí občan  obce Rybitví o vlastnostech a nežádoucích 

účincích chlóru náhodn  vybrané skupiny osob. 

Výstupem celé diplomové práce bude vytvo ení návrhu na zlepšení evakuačního plánu obce 

Rybitví. 

5.1 Program TerEx 

Pro analýzu a hodnocení rizik spojených s únikem NCHL je velmi mnoho p ístup , metodik 

a v dnešní dob  i softwarových nástroj . Jsou založeny na fyzikálních modelech 

jednoduchých i složit jších, což pochopiteln  p edurčuje lepší či horší správnost a 

spolehlivost výsledk . Z metodologického hlediska je každá metoda založena na určitém 

procesním modelu, který simuluje možnou situaci nebo skupinu situací, které mohou nastat. 

[45] 

V této diplomové práci využívám metodu TerEx. Je to počítačový program s návazností na 

geografický informační systém pro p ímé zobrazení výsledk  v mapách. Slouží pro rychlou 

prognózu dopad  a následk  p sobení nebezpečných chemických látek nebo výbušných 

systém . Program poskytuje výsledky i p i nedostatku p esných vstupních informací.  
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TerEx nabízí uživateli standardní možnosti vyhodnocení základních havarijních situací 

v rámci, kterých je možno hodnotit také rozptyl plyn  v atmosfé e. Modely typu UVCE 

vyhodnocují dosah p sobení vzdušné rázové vlny vyvolané detonací sm si látky se 

vzduchem pro modely s jednotlivými druhy havárií. Jde o model typu TOXI, který 

vyhodnocuje dosah a tvar oblaku, který je dán zvolenou koncentrací toxické látky. Program 

umožňuje zvolit si p íslušný typ úniku látky ze za ízení. U modelu PLUME lze nasimulovat 

déletrvající únik plynu do oblaku, déletrvající únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do 

oblaku či pomalý odpar kapaliny z louže do oblaku. V p ípad  modelu PUFF je možno zvolit 

jednorázový únik plynu do oblaku nebo jednorázový únik vroucí kapaliny s rychlým 

odparem do oblaku. Na obrázku 2 je zobrazeno uživatelské prost edí programu TerEx. [2, 

24] 

 

 

Obrázek 2: Uživatelské prostředí programu TerEx [Zdroj: SW TerEx] 

 

K získání cíle byly použity i interní dokumenty z Magistrátu m sta Pardubic, Hasičského 

záchranného sboru Pardubického kraje, manuál obce Rybitví na mimo ádné události a 

dotazníky pro náhodné obyvatele postižené obce. Rozší it pohled na ešenou problematiku 

napomohly i konzultace s lidmi, kte í se touto problematikou zabývají. 
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II. PRůKTICKÁ ČÁST 
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6 MOŽNOSTI EVůKUůCE ů UKRYTÍ P I ÚNIKU CHLÓRU 
Z CISTERNY V SYNTHESII ů.S. 

V bezprost ední blízkosti Pardubic se nachází n kolik pr myslových podnik  a firem, které 

by mohly zp sobit velmi vážnou pr myslovou havárii. V následující kapitole vytvá ím 

modelovou situaci, která i p es bezpečnostní p edpisy a opat ení m že nastat v lokalit  

chemického areálu p i havárii s únikem chlóru. Pro zjišt ní rozsahu havárie byla následná 

situace zpracována pomocí softwaru. V neposlední ad  je nezastupitelnou metodou i 

pozorování a rozhovory. Informace jsem čerpal i z evakuačního plánu firmy, dílčích 

havarijních plánu každého pracovišt , podnikové p íručky č. 11 s názvem „Únik 

nebezpečných plyn “, která je uvedena v p íloze P VI. V neposlední ad  je nezastupitelnou 

metodou i pozorování a rozhovory. Na základ  konzultací jsem zjistil, že obec Rybitví nemá 

možnosti ukrytí, a proto jsem se soust edil jen na situaci v obci v oblasti evakuace. 

6.1 Historie chemické firmy Synthesia, a.s. 

Počátky chemické výroby v Pardubicích spadají do období t sn  po první sv tové válce. Již 

v roce 1ř20 zde byla založena Československá akciová továrna na látky výbušné. K 

rozhodnutí postavit závod práv  v Semtín  p isp la osam lá poloha pozemk  u lesa s dobrou 

izolovaností od obytných objekt , výhodné dopravní možnosti a blízkost toku eky Labe. Na 

počátku roku 1ř21 byl vypracován projekt generální výstavby a zahájeny práce na prvních 

továrních objektech. Jméno Synthesia se v české chemii poprvé objevilo v roce 1ř2Ř. 

Bou livým rozvojem prošel tento obor p edevším v 50. a 60. letech minulého století. [46]  

Synthesia pat í do jedné z nejv tších skupin v České republice, neboť je od roku 200Ř 

součástí skupiny ůGROFERT HOLDING, a.s. Její produkce je zam ena nejen na tuzemský 

trh, ale podstatná část výroby je vyvážena na vysp lé evropské trhy a do zámo í. [47] 

V Synthesii podle výroční zprávy pracuje pr m rn  1602 zam stnanc , plocha 

pr myslového areálu je 7,5 km/2 a tržby za poslední rok byly vyčísleny na 4 1řŘmil. Kč. 

Firma je rozd lena do čty  obchodních jednotek tzv. Strategic Business Unit ĚSBUě – 

Pigmenty a barviva, Nitrocelulóza, Organická chemie se zam ením na farmacii, pesticidy 

a zákaznické syntézy a Energetika, která vyrábí a distribuuje energii formou horké páry a 

tepla pro všechny divize a subjekty v celém areálu. 
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Mezi klíčové zákazníky Synthesie pat í p edevším výrobci barviv pro nejr zn jší použití, 

papírenský a textilní pr mysl, farmaceutické koncerny, zbroja ské firmy, producenti 

kosmetiky, či podniky z oblasti zem d lství. Na obrázku 3 je zobrazen vstupní objekt firmy. 

 

 

Obrázek 3: Synthesia [Zdroj: 48] 
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7 SCÉNÁ  VYBRůNÉ HROZBY 

Simulovaný únik nebezpečné látky – chlóru ze stacionárního zdroje je situován do chemické 

firmy Synthesia a.s., která má své sídlo v obci Semtín. Okolí podniku tvo í p evážn  obce 

Rybitví, Rosice, Lázn  Bohdaneč, Srnojedy, P elouč a m sto Pardubice.  

Chlór, který je ve firm  skladován v kapalné form , je vysoce toxická látka p i vdechování, 

dráždí oči, dýchací orgány a k ži. V pr myslu je součástí čistících a desinfekčních 

prost edk  a rozpoušt del.  

Na to, zda se nebezpečná látka ší í p i zemi, či uniká do vzduchu, má vliv celá ada faktor . 

Jedním a hlavním z nich je relativní molekulová hmotnost uniklé NL. Pr m rná relativní 

molekulová hmotnost vzduchu je 2ř. Plynné látky s hmotností nižší než 2ř jsou lehčí než 

vzduch a budou unikat vzh ru do ovzduší. Naopak plyny t žší, než vzduch z stávají u zem . 

[34] 

Chlór Cl2 má relativní molekulovou hmotnost 71. P i havárii zásobníku s chlórem bude tedy 

velmi nebezpečné jeho ší ení p i zemi a nem žeme p edpokládat jeho brzký únik do vyšších 

sfér vzduchu a postupné rozptýlení nebezpečného jedovatého oblaku. Naopak oblak se bude 

držet p i zemi a zatékat do r zných prohlubní, sklep , kanál  apod. [34] 

Havárie s únikem NL se projevuje n kterými charakteristickými znaky. Pat í k nim nap . 

viditelné projevy, jako je mlha v míst  havárie, vln ní ovzduší nad havarovaným objektem, 

p i požáru neobvyklá barva plamene, zápach, spontánní ho ení na povrchu nap . ocelové 

cisterny. Uvedené projevy často doprovázejí akustické jevy jako je sykot, hvízdání 

unikajícího plynu, výbuchy, praskání a další. [34] 

7.1 Únik chlóru ze zásobníku P-A8-4 a.s. Synthesia 

Tato nehoda s únikem chlóru do ovzduší vznikla v odpoledních hodinách kolem 17. hodiny 

25. dubna 201Ř, kdy sm nový mistr chemičky zjistil zvýšení tlaku v zásobníku P-A8-4 

s kapalným chlórem. Okamžit  nahlásil nár st tlaku v systému pro p ečerpávání chlóru na 

hlavní dispečink společnosti. Na místo vyjely jednotky požární ochrany podniku. Událost 

byla prost ednictvím SMS zpráv ohlášena starost m okolních obcí a byla podána zpráva o 

havárii na Krajské operační a informační st edisko ĚKOPISě HZS Pardubického kraje. 

Mezitím byl proveden pr zkum na míst  mimo ádné události a byly vyžádány posily. 



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 45 

 

Do firmy vjely jednotky požární ochrany Hasičského záchranného sboru Pardubického 

kraje. Po soust ed ní dostupných informací o MU a vyhodnocení situace byl vyhlášen 

velitelem zásahu t etí stupeň požárního poplachu a byly povolány i jednotky Sbor  

dobrovolných hasič  okolních obcí, dle „požárního poplachového plánu Pardubického 

kraje“. O situaci byly informovány všechny složky IZS a krizového ízení a také okolní obce 

a m sta. Následn  byl ustanoven štáb velitele zásahu a jeho stanovišt  ve vrátnici podniku, 

odkud byl p ehled o pohybu sm rem do podniku a ven a umožňovala p ehledné 

p emísťování jednotek. V ohrožené lokalit  byla omezena dopravní obslužnost. 

7.2 Tvorba modelové situace 

Pro modelovou situaci jsem využil softwarový program TerEx. Požadované údaje jsou 

zadávány tak, aby odpovídaly reálné situaci. Z možné nabídky byla pro havárii určena doba, 

kdy se v Synthesii pohybuje mén  zam stnanc  a také menšina zam stnanc  okolních firem. 

Roční doba byla stanovena na jaro, denní doba d ležitá i z hlediska teploty dosahující v 

odpoledních hodinách vyšších hodnot. Typ povrchu nejbližšího okolí lze označit obytnou 

krajinou. Jako další údaj je pokrytí oblohy mraky, kdy pro naši oblast na ja e je typické 

polojasno, tím je intenzita pokrytí mraky nastavena na 37,5 %. Poškození zásobníku P-A8-

4 p i modelové pr myslové havárii je v programu stanoveno na 10 centimetr . Jde o únik 

kapalného chlóru, nebezpečného toxického plynu používaného p i výrob  r zných produkt  

v Synthesii. Tyto údaje byly zpracovány do p ehledných obrázk  a graf . 

7.2.1 Výstupy a vyhodnocení z programu TerEx 

Informace o chlóru a jeho fyzikáln -chemických a toxikologických vlastnostech, zp sobech 

ochrany lidského organismu p ed touto látkou, neodkladných a následných opat ení a 

zásadách chování obyvatelstva p i havárii s únikem chlóru byly zpracovány na základ  

prostudované literatury, odborných článk  v časopisech a internetových stránek uvedených 

v seznamu použité literatury. ůnalýza významn jších únik  chlóru a zhodnocení ochranných 

opat ení byly rovn ž provedeny na základ  literární rešerše. Text byl napsán v programu 

Microsoft Word.  

V počítačovém programu TerEx byl nasimulován únik chlóru ze zásobníku P-A8-4 

Synthesie a.s. K simulaci byl zvolen model PUFF – jednorázový únik vroucí kapaliny s 

rychlým odparem do oblaku. V parametrech byla vhodn  nastavena teplota kapaliny v 
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za ízení, celkové množství kapaliny, rychlost v tru, pokrytí oblohy mraky, doba vzniku 

havárie a členitost terénu. 

Softwarový nástroj TerEx Ěteroristický expertě od společnosti T-SOFT a.s. je výjimečný 

snadnou obslužností tzn., že vstupy pro tento software jsou velice jednoduché, stačí pouze 

minimum informací o úniku a samotné nebezpečné látce. Zpracování vstupních dat je rychle 

vyhodnoceno a výstupní data jsou p ehledná a snadno pochopitelná. Výstupní zpráva 

vypovídá o dosahu účink , d ležitých upozorn ní a doporučení, jako je provedení evakuace 

a pr zkumu. Dalšími výstupy jsou mapová zobrazení, kde se promítnou účinky NL i další 

upozorn ní v podob  kruh  a výsečí. 

Do úvodní karty viz. obrázek 4, byla zanesena p edem stanovená data teploty kapaliny 

v havarovaném za ízení, hmotnostní množství uniklé kapaliny a rychlost v tru v p ízemní 

vrstv , a zároveň byla vybrána rychlost úniku kapaliny ze za ízení. V rozší eném zadání bylo 

up esn no počasí, doba vzniku havárie a jejího pr b hu, a dále typ povrchu ve sm ru ší ené 

látky, kde událost nastala. Nastaven byl i p ípadný sprejový efekt p i úniku kapaliny. Na 

obrázku 4 jsou parametry pro modelování havarijní události. 

 

Obrázek 4: Vypočítaná oblast ohrožení osob [Zdroj: SW TerEx] 

Výše vygenerovanou kružnici s výsečí p enesl program TerEx do mapového zobrazení. 

Výseč byla upravena podle zvoleného sm ru p ízemního v tru. 
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Mapové zobrazení viz. obrázek 5, ukázalo místo havárie s únikem chlóru p i 

severozápadním sm ru p ízemního v tru a oblastí možného zasažení. Vyznačený sv tlý bod 

ukazuje p esné místo havárie s únikem nebezpečné látky. Tmav  modrá výseč p edstavuje 

lokalitu, kde hrozí obyvatelstvu bezprost ední ohrožení života, či vážné poškození zdraví. 

V této lokalit  je nutno provést evakuaci všech osob, které se v této oblasti s nejvyšší 

koncentrací toxického chlóru nacházejí. Sv tle modrá kružnice stanovuje rozsah toxické 

koncentrace v okolí místa úniku chlóru. Vstupní data do úvodní zadávací karty byla 

vygenerována na konkrétní hodnoty pro rychlý odhad následk  havárie s únikem toxické 

látky. Výsledné hodnoty, které určují provedení evakuace osob, byly vypočteny na oblast 

výseče ve vzdálenosti 16Řř metr  od místa úniku chlóru v závislosti na sm ru v tru 

v p ízemní vrstv  a dále program stanovil oblast pro doporučený pr zkum toxické 

koncentrace ve vzdálenosti 2045 metr  od epicentra úniku látky. Z mapového zobrazení lze 

p ehledn  vyčíst, jaká část obce, konkrétní budovy a objekty jsou látkou zasaženy a odkud 

bude nutné občany evakuovat. 

 

Obrázek 5: Únik chlóru ze zásobníku P-A8-4 [Zdroj: SW TerEx] 

Ve svých domovech se v odpoledních hodinách ve vyznačeném prostoru nachází kolem 600 

starších občan , nezam stnaných občan  a matek s malými d tmi. 
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Další hodnoty TerEx poskytují t i výstupy v podob  graf . Jedná se o graf doporučeného 

pr zkumu toxické koncentrace, graf nezbytné evakuace a graf časových závislostí. 

Na obrázku 6 je doporučení pr zkumu toxické koncentrace. 

 

Obrázek 6: Doporučený průzkum toxické koncentrace [Zdroj: SW TerEx] 

Prvním výstupním grafem viz obrázek 6, je doporučení pr zkumu toxické koncentrace. 

Diagram se skládá ze dvou os, svislá osa znázorňuje koncentraci látky a vodorovná osa 

vzdálenost od místa úniku. V diagramu jsou zakresleny dv  linie. Modrá linie p edstavuje 

vztah koncentrace látky a vzdálenosti od místa jejího úniku. Vypovídá o tom, jak se 

s rostoucí vzdáleností m ní účinek uniklé látky. Červená linie znázorňuje nejvyšší hladinu 

koncentrace toxicity látky, která je pro lidský život i jeho zdraví bezprost edn  nebezpečná 

IDHL (Immediately Dangerous to Health and Life). 

Z grafu je patrné, že s rostoucí vzdáleností klesá koncentrace toxické látky. Klesne-li 

koncentrace látky pod vyznačenou hodnotu, m že osoba bezpečn  opustit takto zamo enou 
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oblast. Výsledná hodnota koncentrace uniklého chlóru klesne na mezní hodnotu IDLH ve 

vzdálenosti 2045m od jeho místa úniku, ta je znázorn na pr sečíkem obou linií. 

Na obrázku 7 je znázorn n graf nezbytné evakuace. 

 

Obrázek 7: Nezbytná evakuace osob [Zdroj: SW TerEx] 

Druhý graf viz obrázek 7 je podobný prvnímu diagramu, op t jsou zde dv  osy. Svislá 

p edstavuje dávku chlóru, vodorovná op t znázorňuje vzdálenost od místa úniku. Závislost 

dávky látky na vzdálenosti je vyobrazena modrou k ivkou. Červená p ímka znázorňuje 

mezní hladinu koncentrace D_IDLH, která je pro lidský organismus bezprost edn  

ohrožující. Z tohoto grafu lze vyčíst místo, kde protnutí t chto dvou linií udává vzdálenost, 

ve které je nezbytn  provést evakuaci osob. Výpočet stanovil tuto vzdálenost na 16Řřm od 

zdroje ohrožení, v tomto p ípad  z celé obce Rybitví. 
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Obrázek 8 znázorňuje časovou závislost koncentrace toxické látky a celkové dávky ve 

vzdálenosti nezbytné evakuace.  

 

Obrázek 8: Časové závislosti koncentrace toxické látky [Zdroj: SW TerEx] 

Obrázek Ř zobrazuje dobu havárie, kdy byl zjišt n únik chlóru. Jako nejp ízniv jší doba byla 

stanovena 17. hodina odpolední, v té dob  je ve firm  pouze omezený počet zam stnanc  a 

minimální počet pracovník  v ostatních firmách.  

Z grafu viz. obrázek Ř vyplývá, kolik obyvatel by bylo zasaženo v dob  úniku toxické látky. 

V obci Rybitví z počtu 1325 trvale žijících osob, by se v kritické dob  nacházelo ve svých 

domovech kolem poloviny z celkového počtu občan . Jedná se hlavn  o starší občany, 

nezam stnané osoby a matky s malými d tmi. Ostatní lidé, kte í se v dob  MU nenachází 

doma, jsou buď v práci, na zájmových kroužkách nebo po nákupech v krajském m st , 

budou informováni o nastalé situaci a bude jim doporučeno další zdržování mimo obec.  Dle 

informací starosty nelze p edpokládat, že občané, kte í se nacházejí v obci, budou po 
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vyhlášení evakuace z ohrožené oblasti odjížd t vlastními vozidly, protože garáže jsou 

umíst ny na druhé stran  obce a museli by se k nim dopravit p šky. Navíc mají v obci zúžené 

komunikace s omezenou rychlostí vozidel a jednosm rným provozem. Na doporučení budou 

dávat p ednost autobus m určeným pro evakuaci. Na shromažďovacích místech se jich 

podle odhadu sejde z p ibližn  ze šesti set osob asi polovina, s kterými by se počítalo, ovšem 

dnes kdy má každý auto p ed domem, lze u nich p edpokládat samovolnou evakuaci. N kte í 

lidé odmítají opustit svá bydlišt , protože jsou nemocní, nebo se obávají možných krádeží 

nebo jiné trestné činnosti. 
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8 EVůKUůCE OHROŽENÉHO OBYVůTELSTVů 

Velitel zásahu HZS Pardubického kraje provádí rozd lení zasahujících jednotek PO. Hasiči 

se oblékají do p etlakových oblek , je vytyčena nebezpečná zóna a staví se dekontaminační 

sprcha. Za n kolik minut hasiči vytvá ejí vodní clonu v prostoru p ečerpávajícího stanovišt  

chemičky. Krajské operační a informační st edisko HZS Pardubického kraje podává veliteli 

zásahu pr b žn  informace o meteorologické situaci, dispečink podniku up esňuje 

informace o nebezpečí chlóru p i jeho úniku a jsou podávány informace starostovi obce 

Rybitví. Je vytyčena zóna ohrožení, místo zásahu je rozd leno na 3 sektory - 1. Sektor 

Synthesia, 2. sektor Rybitví a 3. sektor Lázn  Bohdaneč. Velitel sektoru 2 – Rybitví p ijímá 

zprávu o zahájení evakuace obyvatelstva. Starosta obce podává informace veliteli zásahu o 

počtu obyvatel v zón  ohrožení, a po zpráv  o vyhlášení evakuace svolává mimo ádné 

jednání v zastupitelstva obce a následn  rozd luje úkoly jednotlivým zastupitel m. 

K informování o události ve firm  Synthesia a.s. a k vyhlášení evakuace je použito místního 

rozhlasu. Lidé byli poučeni, jak se chovat, co ud lat a kam se mají dostavit. 

8.1 Krizová situace v chemickém podniku 

Nejohrožen jší skupinou obyvatel p i havárii ve firm  jsou samoz ejm  zam stnanci a 

potom obyvatelé p ilehlých obcí. Starostové t chto obcí na sebe vážou nejv tší 

zodpov dnost za lidské životy v dob  ohrožení. Společnost Synthesia má povinnost ohlásit 

nehodu na dispečink HZS, který pak následn  informuje starosty okolních obcí. Práv  oni 

mají povinnost informovat své občany o možném nebezpečí. 

Dojde-li k havárii, kde nehrozí žádné nebezpečí pro občany okolních obcí, z stává tato 

informace uvnit  chemického závodu. Pov ený zam stnanec společnosti má k dispozici 

počítačové programy, kde jsou zaznamenávány jednotlivé veličiny – síla a sm r v tru, 

množství uniklé látky apod. Vyhodnocené ukazatelé ukážou, zda jsou v ohrožení okolní obce 

a zdali je nutné zahájit krizové ízení. Je však velice t žké určit mez, kdy je nutné informovat 

ve ejnost nebo naopak se snažit zvládnout situaci dostupnými prost edky a nevyvolávat 

zbytečnou paniku občan .  

Po zazn ní varovného signálu je odeslána na mobilní telefony vedoucích pracovník  zpráva 

s údaji o vzniku havarijní situace a únikových cestách. V areálu se nachází mnoho objekt , 

které jsou od sebe odlišné, a proto má každá budova vypracovaný sv j evakuační plán 

s únikovými cestami. Vzhledem k velikosti objektu únikové cesty sm ují do n kolika 
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shromaždišť tak, aby vzdálenost do bezpečné zóny byla co nejkratší a bezpečná. 

Zam stnanci pod dohledem svých nad ízených a vedoucích využijí nejbližších únikových 

bran, ze kterých se dostanou na shromaždišt . Shromaždišt  se nachází p ed hlavní vstupní 

branou do podniku. Evakuovaní zam stnanci ohlásí p ítomnost a zdržují se na stanovišti, 

dokud neobdrží pokyn k jeho opušt ní. 

O provedení evakuace rozhoduje zam stnavatel v rámci své p sobnosti, velitel zásahu, 

starostové p ilehlých obcí a v nejhorším p ípad  i hejtman Pardubického kraje. Z místa 

havárie budou evakuaci zajišťovat p ipravené autobusy. 

Na míst  zásahu uvnit  podniku byla podle krizového plánu p ítomna i zdravotnická 

záchranná služba. První pomoc zajišťuje sanita s léka em a další léka  v ídícím štábu. 

8.1.1 Opat ení pro zam stnance Synthesie 

P i havárii, která má v tší rozsah a následky lze doporučit up ednostnit shromaždišt , která 

jsou v bezpečné zón . Tam je nutné mít p ipraveny ochranné prost edky pro zam stnance, 

které budou v dob  havárie použity pro individuální ochranu lidí. Jedná se o roušky, které 

by zamezily vdechování nebezpečného plynu a o ochranný od v Ědlouhou plášt nku s 

kapucíě zvyšující ochranu zam stnanc . Distribuce t chto pom cek by byla zabezpečena 

pov enými pracovníky podniku. Využití t chto pom cek je nutné z d vodu zpomalení 

evakuace ze zóny ohrožení. Samovolná evakuace svými vozidly není možná z d vod  vyšší 

koncentrace nebezpečné látky v ovzduší. Je nutné navýšit počet zasahujících autobus , aby 

celá evakuace trvala jen nezbytn  krátkou dobu. ůutobusy zam stnance odvezou do p edem 

určených míst. P i odvozu evakuovaných lidí dochází ke t íd ní zran ných osob, které je 

nutno p edat k dalšímu ošet ení. 

Pro rychlejší rozhodnutí využití vhodných shromaždišť mohou pracovníci na úseku 

bezpečnosti využívat software s údaji hydrometeorologického ústavu, zejména s údaji o 

proud ní a rychlosti vzduchu, které mohou mít velký význam pro správné rozhodnutí využití 

daného shromaždišt . 

Zam stnanci Synthesie a.s. každoročn  prochází školením o bezpečnosti a ochran  zdraví 

p i práci. Vzhledem k následk m, které by mohla zp sobit jakákoliv havárie v podniku, bylo 

by vhodné rozší it školení zam stnanc  o modelové situace, které by simulovaly možnou 

havárii a její ešení. D raz by byl kladen na možnosti ochrany zdraví zam stnanc , 

p ipravenost v p ípad  evakuace a ukrytí, pov domí o počtu a lokalizaci jednotlivých 
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shromaždišť. Vhodné by bylo jedenkrát za dva roky projít cvičným poplachem, který by byl 

vyhlášený ve spolupráci se složkami IZS. P i t chto p íležitostech je d ležité zd razňovat 

zam stnanc m neustálé dodržování všech bezpečnostních p edpis  a zásad, které eliminují 

možnosti vzniku havárie lidským faktorem. 

8.2 Vyhlášení evakuace pro obec Rybitví 

Po vzniklé situaci a po varování obyvatelstva je pot eba zajistit činnost občan  tak, aby lidé 

spolupracovali s jednotlivými složkami. Jedná se p edevším o varování ostatních 

ohrožených osob hlavn  d tí, starých a imobilních lidí. Je d ležité opustit ohrožený prostor, 

nebo se ihned p emístit na stanovené shromaždišt , nep ekážet záchranným složkám a 

uposlechnout jejich pokyn . Je vhodné zbytečn  netelefonovat z d vodu p etížení 

telefonních sítí. Starosta obce ídí po dohod  s velitelem zásahu evakuaci cca 600 osob i za 

účasti člen  zastupitelstva obce. M že vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí v cné 

a osobní pomoci. Evakuace je zabezpečována i za pomoci p íslušník  požární ochrany za 

součinnosti p íslušník  Policie ČR. Ta na žádost KOPIS HZS Pardubického kraje vysílá 

hlídkové vozy na místo MU k zajišt ní regulace dopravy a po ádkovému zabezpečení 

v míst  evakuace obyvatelstva. Na žádost starosty Rybitví vysílá Magistrát m sta Pardubic 

na místo MU i strážníky M stské policie. K provedení rychlé evakuace jsou vyžádány 

autobusy z Dopravního podniku m sta Pardubic. 

8.2.1 Charakteristika zasaženého území 

Obec Rybitví s počtem 1325 osob se nachází v Pardubickém kraji, 4 km severozápadn  od 

krajského m sta. Katastr obce se nachází v rovinaté části Polabské nížiny s charakteristickou 

rybniční soustavou, okolními písníky, se zem d lskou produkcí a rozvinutou pr myslov  – 

chemickou výrobou. Rybitví je obec spojená zástavbou i m stskou dopravou s Pardubicemi. 

V dobách rozvoje zdejšího chemického pr myslu zde došlo ke stavb  kolonie adových 

rodinných dvojdomk  pro zam stnance blízkých závod . 

8.2.2 Pr b h evakuace 

Po vyhlášení evakuace obyvatelstva ze stanovené zóny ohrožení štábem velitele zásahu a 

orgány obce se kolem 1Ř. hodiny občané shromažďují na dvou stanovených místech, u 

Obecního ú adu a v lokalit  „Na vajíčku“ v obci Rybitví. Podle možností se n kte í lidé 

rozhodují o evakuaci samovolné tzn., že se p emísťují vlastními dopravními prost edky do 
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vlastního náhradního ubytování, zajišt ného vlastní péčí. Orgány odpov dné za evakuaci 

usm rňují samovolnou evakuaci za pomoci tísňových informací, kterými sd lují občan m 

informace o vhodných evakuačních trasách a zp sobu podání informace od občan  zp t 

k orgán m odpov dným za evakuaci o tom, že se evakuovali samovoln , že zanechali zprávu 

na svém obydlí nebo na obecním ú ad . Velitel sektoru 3 Lázn  Bohdaneč podává veliteli 

zásahu zprávu o možnostech a kapacitách p ijímacích st edisek. Policejní hlídkové vozy 

z izují silniční uzáv ry, zajišťují odklon dopravy po určených komunikacích a volný pr jezd 

vozidel záchranných složek. 

Evakuační trasy 

Po p istavení 5 autobus  Dopravního podniku m sta Pardubic se evakuovaní obyvatelé 

hromadn  p esouvají po evakuační trase 1 –  Lázn  Bohdaneč nám stí a trase 2 –  Černá u 

Bohdanče do dvou evakuačních st edisek v nedalekých Lázních Bohdaneč, tato st ediska se 

nacházejí v tamní sokolovn  t lovýchovné jednoty Sokol a základní škole Masarykovo 

nám stí. Pr jezdnost na evakuačních trasách zabezpečuje PČR, p ípadn  m stská policie ve 

spolupráci s orgány ve ejné správy. To se týká dopravního značení, označování tras, 

sjízdnosti, atd. 

Evakuační st ediska 

Evakuační st ediska tvo í velké místnosti – sál sokolovny a jídelna základní školy. Celý 

program pro evakuované zabezpečuje HZS Pardubického kraje. V každé místnosti je 

vytvo eno 5 stanovišť a evakuovaní občané si mohou vybrat, které téma z p ipraveného 

programu je zajímá viz. tabulka 2. V obou st ediscích jsou vytvo eny odd lené prostory, 

určené pro matky s malými d tmi. Probíhá zde evidence evakuovaného obyvatelstva a jejich 

zabezpečení potravinami a nápoji. Evidence evakuovaných osob se zaznamenává do 

tiskopis  uvedených v p íloze Vn jšího havarijního plánu pro zónu havarijního plánování – 

SemtinZone nebo do vlastních formulá  obce. 

V tamní sokolovn  a v základní škole je pro evakuované obyvatele Rybitví p ipraven 

program hasič , je p edstavena požární technika, lidé se mohou seznámit se zdravotnickou 

p ípravou, ochranou obyvatelstva a s poskytováním první pomoci. D ti se m žou zabavit 

malováním, každý dostává sušenky a láhev minerálky. Celý program a zdravotnické 

zabezpečení provádí vedle HZS Pardubického kraje i ČČK. 

Na zajišt ní týlového zabezpečení a chodu evakuačních za ízení byli povoláni dobrovolníci 

Českého červeného k íže, jehož členové jsou na základ  smlouvy s HZS povoláváni 
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k mimo ádným událostem. Jejich úkolem je poskytovat první pomoc a další zdravotn  

sociální služby evakuovaným a ran ným, pomáhat p i vybavování evakuačních st edisek 

l žky, p ikrývkami, zdravotnickými pot ebami a také stravou a nápoji. První pomoc zde 

poskytují i zdravotničtí záchraná i. I jednotky PO spolupracují s doprovodem evakuovaných 

na organizaci p íjmu občan  a vypomáhají p i evidenci, bezpečnosti, po ádku i 

zdravotnickém zabezpečení. 

Tabulka 2: Program pro evakuované [Zdroj: vlastní] 

Stanovišt                  Téma Zabezpečuje Poznámka 
Stanovišt  1 První pomoc ČČK   
Stanovišt  2 Zdravotnická p íprava ČČK   

Stanovišt  3 Ochrana obyvatelstva HZS Pardubického kraje 

Prost edky individuální 
ochrany, improvizovaná 

ochrana, evakuační 
zavazadlo 

Stanovišt  4 Projekce film  činnosti HZS HZS Pardubického kraje   

Stanovišt  5 Požární technika SDH   

8.2.3 Dokončení evakuace obyvatelstva 

V míst  havárie zatím hasiči v p etlakových oblecích pomocí pneumatických ucpávek 

ut sňují nebezpečné místo na železniční cistern .  Po zásahu ve firm  a zabezpečením části 

obce Rybitví byla evakuace kolem 20. hodiny ukončena a obyvatelé odvezeni autobusy zp t 

do svých domov . V dob  zásahu byl omezen provoz na zastávkách m stské hromadné 

dopravy v okolí firmy Synthesia, a.s., byla provedena uzáv ra místa havárie, zajišt ní 

odklonu dopravy po určených pozemních komunikacích v dob  uzáv ry silnic a zajišt ní 

volných pr jezd  vozidel záchranných složek. 

8.2.4 Účastníci mimo ádné události 

• Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

• Jednotky požární ochrany dle plošného pokrytí povolávané ve t etím stupni poplachu 

• podnik Synthesia a.s. 

• Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 

• Policie ČR 

• M stská policie Pardubice a Lázn  Bohdaneč 

• Magistrát m sta Pardubic, M stský ú ad Lázn  Bohdaneč, Obecní ú ad Rybitví 
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8.2.5 Evakuační plán obce Rybitví 

Na základ  návšt vy obecního ú adu v Rybitví jsem zjistil, že zastupitelé obce se v p ípad  

vyhlášení evakuace ídí operačním manuálem s názvem „P íprava obce na mimo ádné 

události“, kde jsou uvedena hlavn  d ležitá telefonní čísla na orgány obce, na služby, jsou 

zde jsou uvedeny a stanoveny základní úkoly starosty p i vzniku MU, zdroje na území obce 

použitelné pro ešení MU a formulá  pro p ípadnou evakuaci. Podrobn jší provedení je 

uvedeno v p íloze P VII.  
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9 DOTůZNÍKOVÉ ŠET ENÍ 

Tento dotazníkový pr zkum p edstavuje doplňkovou složku praktické části diplomové 

práce. Dotazník byl proveden v b eznu 201Ř u 60 občan  r zného pohlaví, v ku a vzd lání 

v obci Rybitví. Pro účely d kladného výzkumu o dané problematice by byl tento počet osob 

samoz ejm  zanedbatelný. Cílem tohoto šet ení bylo zjišt ní, jaké znalosti má vybraná 

skupina obyvatel o nebezpečí p i havárii s únikem nebezpečné látky, jak jsou seznámeni 

s touto problematikou a jak by reagovali p i vyhlášení evakuace. Dotazník tvo í celkem 13 

otázek zam ených na znalost o nebezpečných látkách obecn  na znalost o chlóru. Další 

otázky se vztahovaly k opat ením proti účink m chlóru a evakuaci. Vzhledem ke složení 

obyvatel obce Rybitví jsem vybral co nejjednodušší a nejsrozumiteln jší otázky, na které 

byla odpov ď s volbou „ano“ nebo „ne“, p ičemž v p ípad  „ano“ bylo možné odpov ď ješt  

více rozvést. Vše jsem zpracoval v SW Microsoft Office Word pomocí graf .  

1. Dokážete definovat, co znamená pojem „nebezpečná látka“? 

a) ANO 
b) NE 

 

Graf 1: Výsledek otázky číslo 1 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

V první otázce viz graf 1, odpov d lo jen 12 % záporn , zbylých ŘŘ % o tomto pojmu ví, 

ovšem jen částečn  látku definovali, nap . – jedná se o jed, látka škodí zdraví atd. 

88%

12%

Dokážete defi ovat, o z a e á poje  
„ e ezpeč á látka“?

ANO NE
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2. Máte znalosti o vlastnostech a nežádoucích účincích chlóru? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 2: Výsledek otázky číslo 2 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Z grafu 2 vyplývá, že tato odpov ď byla u v tšiny záporná, pouze 4 % odpov d la, že chlór 

je dráždivý, zapáchající, jedovatý plyn a blíže nerozvád li své odpov di. 

 

 

 

4%

96%

Máte z alosti o vlast oste h a ežádou í h 
úči í h hlóru?

ANO NE



UTB ve Zlín , Fakulta logistiky a krizového ízení 60 

 

3. Byli jste v míst  bydlišt  informováni o tom, co d lat v p ípad  úniku chlóru? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 3: Výsledek otázky číslo 3 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

P i této otázce viz. graf 3, bylo 7ř % záporných, jen 21 % dotázaných odpov d lo, že znají 

informace z letáčk  a očekávali by informace z obecního ú adu. 

 

 

 

21%

79%

0 0

Byli jste v ístě ydliště i for ová i o to , 
o dělat v případě ú iku hlóru?

ANO NE
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4. Víte, který signál je určen k varování p ed hrozícím nebezpečím? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 4: Výsledek otázky číslo 4 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Na čtvrtou otázku viz. graf 4, správn  odpov d lo 63 % dotázaných – označili varovný signál 

„Všeobecná výstraha“, kolísavý tón trvající 140 vte in, ostatní ho považují jen za zkoušku 

sirén, kterou slyší každou st edu v m síci. 

 

 

63%

37%

Víte, který sig ál je urče  k varová í 
před hrozí í  e ezpečí ?

ANO NE
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5. Víte, jak si chránit oči a dýchací cesty p i možném úniku nebezpečné látky? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 5: Výsledek otázky číslo 5 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Z grafu 5 je patrné, že Ř1 % respondent  odpov d lo na tuto otázku částečn  správn , 

chránili by se kapesníkem, ručníkem a oči brýlemi, z nich tém  polovina nev d la, že 

navlhčeným kapesníkem a uzav enými brýlemi. 

 

 

81%

19%

Víte, jak si hrá it oči a dý ha í esty při 
ož é  ú iku e ezpeč é látky?

ANO NE
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6. Víte, co je evakuace? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 6: Výsledek otázky číslo 6 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Na šestou otázku viz. graf 6 odpov d lo kladn  20 % občan , ostatní si nebyli jisti, co tato 

akce obnáší anebo nev d li v bec, o co se jedná. 

 

 

20%

80%

Víte, o je evakua e?

ANO NE
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7. Víte, jak se zachovat v p ípad  vyhlášení evakuace? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 7: Výsledek otázky číslo 7 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Ze sedmé otázky viz. graf 7 vyplývá, že polovina dotázaných ví, co d lat po vyhlášení 

evakuace – čekali by doma na informace z rozhlasu a ídili by se pokyny HZS, ostatní tuto 

otázku považovali za zbytečnou s tím, že by ned lali nic, nebo čekali, až je starosta 

rozhlasem uv domí, co d lat. 

 

50%50%

Víte, jak se za hovat v případě vyhláše í 
evakuace?

ANO NE
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8. Máte sbaleno evakuační zavazadlo? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 8: Výsledek otázky číslo 8 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Na osmou otázku viz. graf Ř bylo 100 % odpov zeno – NE. 

 

 

 

100%

Máte s ale o evakuač í zavazadlo?

NE
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9. Víte, co je obsahem evakuačního zavazadla? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 9: Výsledek otázky číslo 9 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Na devátou otázku viz. graf ř, v tšina dotázaných odpov d la kladn , i když ani jeden z nich 

nem l zavazadlo p ipravené. Za nejd ležit jší považovali doklady, peníze, mobil, léky, jídlo 

a oblečení. 

 

86%

14%

Víte, o je o sahe  evakuač ího zavazadla?

ANO NE
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10. Víte, jak zabezpečíte své bydlišt ? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 10: Výsledek otázky číslo 10 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Uspokojiv  na desátou otázku viz. graf 10, odpov d lo 71 % občan  – nap .   vypnu 

elekt inu, vodu a plyn a ihned opustím byt, zbývající 2ř % neznalo základní bezpečnostní 

opat ení. 

 

71%

29%

Víte, jak za ezpečíte své ydliště?

ANO NE
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11. ůbsolvoval jste n kdy evakuaci nebo školení na dané téma? 
a) ANO 

b) NE 
 

 

 

Graf 11: Výsledek otázky číslo 11 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Z jedenácté otázky viz. graf 11, je patrné, že ř0 % respondent  se nikdy nezúčastnilo žádné 

akce, pouze zbytek starších občan  znalo tuto problematiku ješt  z p ednášek CO nebo 

školení na pracovišti. 

10%

90%

A solvoval jste ěkdy evakua i e o 
škole í a da é té a?

ANO NE
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12. Víte, kde se nachází místo shromážd ní a místo pro evidenci osob v míst  vašeho 
bydlišt ? 

a) ANO 
b) NE 

 

 

Graf 12: Výsledek otázky číslo 12 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Na dvanácté otázce viz. graf 12 je vid t, že 70 % obyvatel ví, že hlavním místem pro 

shromážd ní a pro evidenci je d ležité místo v obci – u obecního ú adu. O dalším míst  jim 

nebylo nic známo. 

70%

30%

Víte, kde se a hází ísto shro áždě í a 
ísto pro evide i oso  v ístě vašeho 

ydliště?

ANO NE
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13. Víte, kde se nachází v blízkosti vašeho bydlišt  stálý tlakov  odolný kryt? 
a) ANO 

b) NE 

 

 

Graf 13: Výsledek otázky číslo 13 z dotazníku [Zdroj: vlastní] 

 

Na poslední otázku viz. graf 14, všichni dotazovaní odpov d li záporn , ani se o tuto otázku 

nikdy nezajímali a pokládali otázku, co to je za úkryt za zbytečnou. 

 

 

100%

Víte, kde se a hází v lízkosti vašeho 
ydliště stálý tlakově odol ý kryt?

ANO NE
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9.1 Vyhodnocení dotazníku 

P i tomto vyhodnocení lze konstatovat, že mladší dotazovaní mají v tší pochopení pro 

odpov di na otázky, týkající se informací na dané téma. U starších osob je viditelná neochota 

odpovídat na jakékoliv otázky a ned v ra v opat ení týkající se jejich p emíst ní v rámci 

evakuace. Ovšem jejich v domosti díky životním zkušenostem a zájem o ochranu vlastního 

života jsou solidn jší než u mladých lidí, u kterých byly odpov di lehce zlehčovány a tím 

byly zakrývány základní neznalosti problematiky. 

Pomocí dotazníkového šet ení bylo zjišt no, že obyvatelstvo není dostatečn  informováno 

nebo ani nechce být. Z kladných odpov dí vyplývá, že lidé v tšinou: 

• ví, co znamená pojem „nebezpečná látka“ - ovšem v tšina ze správných odpov dí byla 

od lidí, kte í pracovali nebo ješt  pracují v blízkém chemickém provozu; 

• znají signál „Všeobecná výstraha“ - ale ne všechny správné odpov di byli správné i 

v p ípad  o doplňkové verbální informaci k signálu – „Chemická havárie, ohrožení 

únikem škodlivin“, u zbylých nesprávných odpov dí si dotazovaní pletli kolísavý, 

p erušovaný a trvalý tón a tím i signál; 

• ví, jak si chránit oči a dýchací cesty p i úniku „nebezpečné látky“ - automatická odpov ď 

byla ochrannou maskou, kterou stejn  nikdo nemá, jinak kapesníkem, brýlemi, ale 

málokdo již znal termín “prost edky improvizované ochrany“ a na doplňkovou otázku, 

týkající se jakým kapesníkem a jakými brýlemi se chránit, jen polovina odpov d la, že 

navlhčeným kapesníkem a uzav enými brýlemi Ěnap . potáp čské, lyža skéě, zbytek 

dotazovaných neum l na dotaz odpov d t v bec;  

• znají, jak se zachovat p i vyhlášení evakuace -  správná odpov ď byla na míst , všichni 

by čekali na další informace z rádia, televize, od p edstavitel  obce, ostatní, hlavn  mladí 

respondenti se k otázce chovali úsm vn  a ironicky; 

• ví, co má asi obsahovat evakuační zavazadlo – v tšina odpov d la, že podobn  jako, 

když jedou na dovolenou, zbylá menšina by se tím nezabývala; 

• umí zabezpečit své bydlišt  – v tšina zná základní bezpečnostní opat ení, ostatní by jen 

ihned opustili byt; 

• mají znalosti o míst  shromážd ní a evidence osob – tém  t i čtvrt  z dotazovaných by 

se shromáždilo u obecního ú adu, o jiném shromaždišti nev d li, zbylé respondenty tyto 

otázky nezajímají, považují za povinnost obecního ú adu informovat občany včas. 
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Naopak záporné odpov di byly: 

• o vlastnostech a nežádoucích účincích chlóru -  málokdo v d l odpov ď, pouze malé 

procento starších lidí, d íve pracujících v blízké chemičce znalo n co málo o chlóru;  

• o informování v p ípad  úniku chlóru v míst  bydlišt  – zde se projevil velký nezájem o 

informace, n kte í si vzpomn li na letáčky a školení v zam stnání, ale ne v míst  

bydlišt , očekávali by včasné upozorn ní obecního ú adu v p ípad  skutečné havárie;  

• u termínu „co je evakuace“? – necelá čtvrtina respondent  odpov d la správn , ostatní 

dotazovaní pojem znali pouze z televize v p ípad  povodní nebo požáru, n kte í v bec 

toto slovo nikdy neslyšeli;  

• o sbaleném evakuačním zavazadle – odpov ď byla negativní, všichni považovali 

p ipravené zavazadlo za zbytečnou v c; 

• ohledn  evakuace nebo školení -  pouze desetina starších občan  odpov d la kladn , 

akce se zúčastnili ješt  p i p ednáškách CO, nebo m li zkušenosti ze školení na 

pracovišti, ř0 % se nikdy žádné evakuace nebo školení neúčastnilo; 

• u naprosté neznalosti o STOÚ -  všichni dotazovaní podali zápornou odpov ď, nikdy o 

žádném úkrytu neslyšeli, starší občané se domnívali, že tyto kryty byly zlikvidovány. 

Z dotazníku vyplývá, že p ipravenost, znalosti a chování občan  obce Rybitví, vzhledem 

k velice malé vzdálenosti od možného nebezpečí v chemickém podniku jsou nevyhovující, 

protože i kladné odpov di byly jen částečn  správné. Záporem byl výsledek dotazníkového 

šet ení, tj. absolutní neznalost o chemických látkách vyráb ných nebo používaných 

v blízkém závod  a o nep ipravenosti na možnou evakuaci.  
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10 NÁVRHY OPůT ENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIK V OBLůSTI 
EVůKUůCE ů JEJICH ZHODNOCENÍ 

Na základ  analýzy srovnání s manuálem obce s názvem „P íprava obce na mimo ádné 

události“ bylo zjišt no, že obec se spoléhá na prvotní informace a pokyny, co d lat v p ípad  

vzniklé MU, práv  od vedení chemického gigantu, protože Synthesie je p ímo napojená na 

obecní rozhlas obce Rybitví a vysílá varování a informace. ešením p íprav na možné 

mimo ádné události se zabývá dvakrát za rok Bezpečnostní rada Synthesie. Ovšem je otázka, 

do jaké míry starosta obce informuje občany. Poslední nácvik evakuace se konal v roce 2006 

a od té doby se určit  zm nilo složení obyvatel obce, kte í nejsou n jak informování o 

p ípadném ohrožení. Pro bezpečnou evakuaci je pot ebný pravidelný nácvik, ten sice 

absolvují zam stnanci v objektu továrny, ale v okolí se cvičení, až na nácvik evakuace v roce 

2006 neprovádí. V žádném zákon  není stanovena povinnost pro občany p ilehlých obcí, 

aby se nácviku evakuace zúčastnili, je to na jejich dobrovolnosti. Po rozhovoru s pracovníky 

HZS ČR Pardubického kraje a starostou Rybitví, lze nabýt dojmu, že v í p i cvičení v účast 

hlavn  starších osob, mladí lidé p i rozhovoru situaci zlehčují a nev í ve skutečnou 

evakuaci. V manuálu obce, který nahrazuje evakuační plán – viz p íloha P VIII zcela chybí 

grafická část – evakuační trasy, místa shromažďování a evakuační st ediska. Ty by m ly být 

podrobn  zaneseny v tomto dokumentu a ten by m l být vyv šen na obecním ú ad  na 

viditelném míst . 

Po využití výzkumných otázek a provedení analýzy havárie úniku NL ze zásobníku 

programem TerEx bylo zjišt no, že ohrožení obyvatel nacházející se v blízké vzdálenosti 

úniku chlóru by bylo b hem této události značné. Včasné provedení vhodných neodkladných 

a následných opat ení jako je evakuace a ukrytí m že zmírnit následky účink  uniklého 

chlóru. 

Z pr b hu simulace lze konstatovat, že program TerEx, vzhledem ke snadné ovladatelnosti 

programu a rychlosti získání výstupních dat i s jejich grafickým zobrazením na map , je 

velmi vhodný a je výborným pomocníkem p i rychlém odhadu následk  úniku nebezpečné 

látky a tím i včasné evakuace postiženého obyvatelstva. Dle výsledk  dotazníkového šet ení 

lze íci, že problematika evakuace je lidmi, kte í žijí v bezprost ední blízkosti chemické 

firmy velmi podceňována. 

Tyto zjišt né nedostatky by se m ly odstranit nebo co nejvíce omezit, a to pomocí r zných 

opat ení ve vztahu k informovanosti obyvatel, varování, dopravnímu zajišt ní, nízké 
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kapacity evakuačních prost edk , dopln ní evakuačního plánu o grafickou část a 

v neposlední ád  i nácvik evakuace. 

10.1 Návrhy opat ení 

Na základ  použité metody TerEx a dotazníkového ešení doporučuji tato opat ení a jejich 

očekávané p ínosy: 

1. Informace pro obyvatelstvo 

V obci Rybitví je u obecního ú adu umíst na vitrína s aktualitami o obci, s r znými 

pozvánkami na akce apod. Bylo by vhodné zde umístit pozvánku na p ednášku, týkající se 

evakuace a ukrytí v obci vedenou buď pracovníkem obce, nebo p íslušníkem HZS by 

navštívilo jist  dosti občan , hlavn  starší generace. Ne každý by se p ednášky zúčastnil, a 

proto by jako alternativa sloužila informační p íručka, ve které by srozumiteln  a stručn  

byly shrnuty zásady chování v p ípad  vyhlášení chemického poplachu a evakuace, opušt ní 

bydlišt  a obsahu evakuačního zavazadla. Tyto p íručky by byly rozdávány na p ednáškách, 

byly by k dispozici na obecním ú ad , nebo rozneseny do domovních schránek, i když 

v tomto p ípad  si je lidé ani nemusí prohlédnout a ihned je vyhazují.  

V dnešní moderní dob  se hodn  spoléhá na rozesílání informačních e-mail , varování 

obyvatel pomocí SMS nebo na zjišťování informací na internetu. Zapomíná se ale na starší 

občany, kte í touto technikou nedisponují a mají k ní značnou ned v ru.  

2. Varování obyvatel pomocí SMS zpráv 

O p ípadné mimo ádné události je obyvatelstvo informováno pomocí sirény a místního 

rozhlasu, ale ne každý se v dob  vzniku havárie a pozd jšího vyhlášení poplachu nachází na 

míst , kde se o katastrof  dovídá. Bylo by dobré zasílat varovné SMS zprávy, které by byly 

rozesílány pouze t m občan m, kte í jsou touto situací ohroženi jako dopln k sirény a 

rozhlasu. Tyto zprávy by byly posílány na osobní telefonní čísla t m obyvatel m, kte í by 

číslo telefonu zadali do osobní databáze se jménem a číslem popisným p ímo na obecní ú ad.   

3. Dopravní zajišt ní evakuace 

V rámci evakuace obyvatel z obce Rybitví by bylo stanovení počtu osob, které by se určit  

v dané situaci evakuovalo bez pomoci vlastními vozidly nebo naopak by p i evakuaci pomoc 

určit  pot ebovalo nutností. Jedná se nap íklad o starší občany v obci. Nebylo by od v ci, 

mít na obecním ú ad  p ibližný seznam lidí, kte í nejsou zam stnáni tzn. matky s d tmi, 
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d chodci a nezam stnaní. Tak by byl počet osob k evakuaci zase více up esn n. Dalším 

návrhem je stanovení počtu osob, které by sm ovaly evakuaci ke svým blízkým rodinám, 

nebo kte í by využily pomoci soused  a známých v jejich vozidlech k odjezdu z bydlišt . 

Pak by z stali jen lidé, kte í žádnou z uvedených možností nemají a počítají s pomocí 

obecního ú adu. 

4. Nácvik evakuace  

Pro bezpečnou evakuaci je pot ebný pravidelný nácvik evakuace, ten se naposledy provedl 

v roce 2006 a místní mladí občané se dle rozhovoru nikdy žádného cvičení neúčastnili.  

5. Dopln ní manuálu o grafickou část „P íprava obce na mimo ádné události“ 

Evakuační plán obce, p ípadn  p íručka, která ho v obci nahrazuje, je d ležitým 

dokumentem, který by m l být kvalitn  zpracován. V obci Rybitví ovšem celkové grafické 

znázorn ní jak míst shromážd ní, evakuačních tras, tak i evakuačních st edisek zcela chybí. 

10.2 Zhodnocení p ínos  navržených opat ení 

Na základ  navržených opat ení se p i mimo ádné události dosáhne nácvikem evakuace 

zrychlení a zkvalitn ní evakuace občan  a prov í se praktičnost evakuačního plánu obce. 

Díky p ednáškám a informačním p íručkám se dojde k lepší informovanosti obyvatel o 

rychlejší a kvalitn ji zorganizované evakuaci lidí z domov  na míst  shromážd ní. O nastalé 

situaci se posíláním SMS zpráv zlepší informovanost občan  nacházejících se mimo obec. 

V p íloze P VIII jsem vytvo il grafické znázorn ní místa shromažďování, nejvhodn jší 

evakuační trasy do evakuačních st edisek a evakuační st ediska v Lázních Bohdaneč. Vše 

jsem vyznačil do mapového zobrazení obce Rybitví a jeho okolí. Tyto náležitosti by m ly 

být uvedeny v obecním manuálu jako grafická část a zp ístupn ny všem občan m. Jen úplný 

a kvalitn  zpracovaný evakuační plán zajistí rychlý a kvalitn  zorganizovaný odjezd občan  

do bezpečí. 

T mito návrhy se docílí toho, že zástupci obce se více zam í na zabezpečení svých občan  

a dojde k vylepšení bezpečnostních opat ení. 
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ZÁV R 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou možného ohrožení nebezpečným chlórem 

v d sledku havárie v chemické firm  a opat ením ke snížení rizik v oblasti evakuace. Firma 

využívající nebezpečné látky ve svém provozu se nachází v t sné blízkosti hust  obydlených 

Pardubic a p ilehlých obcí. 

Hlavním cílem však bylo zpracovat návrh doporučení ke zlepšení tak, aby byl spln n cíl 

diplomové práce provedení simulace havárie cisterny s následným únikem chlóru pomocí 

programu TerEx, určit její rizika, dopady a zjistit, zda je podnik zdrojem nebezpečí pro 

obyvatele z hlediska úniku chlóru. Dále uvést p ehled neodkladných opat ení k evakuaci 

ohrožených lidí a tím i k ochran  jejich život . Dalším cílem bylo zjistit úroveň znalostí 

náhodné skupiny obyvatel obce Rybitví, nacházející se v blízkém okolí chemičky. 

Cíle zde bylo dosaženo, byly formulovány návrhy na zjišt né nedostatky v evakuaci obce 

Rybitví, kde mezi nejvýznamn jší zjišt né nedostatky bych za adil špatnou informovanost 

o v cech, které se týkají NCHL a evakuace, dále pomalou nebo tém  žádnou reakci občan  

na varovný signál a viditelné označení v obecním manuálu míst shromažďování 

obyvatelstva, evakuačních st edisek a evakuačních tras. 

Na základ  všech zjišt ní bylo navrženo doporučení ke zlepšení opat ení ešené 

problematiky. To zahrnuje zlepšení informovanosti, rychlejší a organizovan jší evakuaci a 

dopln ní manuálu obce. Manuál obce jsem ešil částečn  tím, že jsem zpracoval grafickou 

část, která v tomto dokumentu obce chybí. Po dokončení diplomové práce p edám návrhy 

ešení grafické části „P íprava obce Rybitví na MU“ starostovi obce Rybitví a v ím, že 

p isp ji ke zlepšení stávajících možností ešení. 

Záv rem mé práce bylo zjišt ní, že v evakuačním plánu obce není vše vy ešeno, stále existují 

možnosti, jak tuto problematiku vylepšovat, jak je pot ebné ji dále rozši ovat a dále ji ešit. 
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P ÍLOHů P I: D LEŽITÉ ZÁKONY TÝKůJÍCÍ SE OCHRůNY 
OBYVůTELSTVů  

Ústavní zákon č. 110/1řřŘ Sb., o bezpečnosti České republiky v platném zn ní.  

Zákon stanoví jako základní povinnosti státu zajišt ní svrchovanosti a územní celistvosti 

České republiky, ochranu jejich demokratických základ  a ochranu život , zdraví a 

majetkových hodnot a umožňuje vlád  v p ípad  ohrožení t chto hodnot vyhlášení 

nouzového stavu, stavu ohrožení a válečného stavu. [8] 

Zákon České národní rady č. 133/1řŘ5 Sb., o požární ochran  v platném zn ní.  

Zákon vytvá í podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občan  a majetku p ed požáry 

a pro poskytování pomoci p i živelních pohromách a jiných mimo ádných událostech, 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních ú ad , právnických a fyzických osob, 

postavení a p sobnosti orgán  státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož 

i postavení a povinnosti jednotek požární ochrany pro oblast civilní ochrany a ochrany 

obyvatelstva. [9] 

Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o zm n  

n kterých zákon , v platném zn ní. 

Zákon stanovuje organizační strukturu Hasičského záchranného sboru ČR Ědále jen HZSě, 

jeho poslání a kompetence, zavádí pro jeho p íslušníky novou úpravu pracovn  právních 

vztah  pro formou služebního pom ru a v této souvislosti podmiňuje zm ny v dalších 

zákonech, související se vznikem pracovn  právního vztahu p íslušníku Hasičského 

záchranného sboru ČR. ů dále stanoví odpov dnost HZS ČR za ochranu obyvatelstva. [10] 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých zákon  Ěvodní zákoně. 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdroj  a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvo it podmínky pro snižování nep íznivých účink  povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních d l v souladu s právem Evropských společenství. Účelem tohoto 

zákona je též p ispívat k zajišt ní zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochran  vodních 

ekosystém  a na nich p ímo závisejících suchozemských ekosystém . [14] 

 

 



 

 

Zákon č. 273/200Ř Sb., o Policii České republiky.  

Stanovuje práva a povinnosti policie ČR, vymezuje její kompetence, poslání a organizační 

strukturu. [15] 

Zákon č. 374/2011 Sb., o Zdravotnické záchranné služb .  

Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a 

povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatel  akutní 

l žkové péče k zajišt ní návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou 

záchrannou službu, podmínky pro zajišt ní p ipravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby na ešení mimo ádných událostí a krizových situací a výkon ve ejné správy 

v oblasti zdravotnické záchranné služby. [16] 

Dalšími významnými dokumenty v této oblasti jsou Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020 a také Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s 

výhledem do roku 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHů P II: EVROPSKÁ LEGISLůTIVů 

Rozhodnutí Rady 1999/847/EC o vytvo ení ůkčního plánu Společenství v oblasti civilní 

ochrany. Je určen k podpo e aktivit členských stát  EU k provád ní implementačních 

opat ení na národní, regionální a lokální úrovni k zajišt ní ochrany o Rozhodnutí Rady 

2001/792/ES, Euratom o vytvo ení mechanismu společenství na podporu zesílené 

spolupráce mezi Společenstvím a členskými státy p i asistenčních zásazích v oblasti civilní 

ochrany p i výskytu závažných mimo ádných událostí, nebo jejich bezprost edním 

nebezpečí. 

Rozhodnutí komise 2004/277/ES, Euratom stanoví provád cí pravidla k rozhodnutí Rady 

2001/7ř2/ES, Euratom. Vymezuje pravidla, která se týkají nap . informací o p íslušných 

zdrojích dostupných k asistenčním zásah m civilní ochrany, z ízení monitorovacího a 

informačního st ediska, z ízení společného informačního a komunikačního systému pro 

p ípad mimo ádných událostí, vytvo ení školícího programu a zásah  uvnit  i vn  

Společenství. [17] 

N které vybrané p edpisy, které mají dopad na spolupráci v oblasti civilní ochrany v rámci 

Evropského společenství a jsou uloženy v ú edním v stníku EU: 

C 176/1987 – Usnesení rady a p edstavitel  vlád členských stát  z června 1řŘ7 o zavedení 

spolupráce v oblasti civilní ochrany v rámci Společenství. 

C 44/1989 – Usnesení rady a p edstavitel  vlád členských stát  z února 1řŘř o novém vývoji 

ve spolupráci v oblasti civilní ochrany v rámci Společenství. 

C 315/1990 - Usnesení rady a p edstavitel  vlád členských stát  z listopadu 1řř0 o zlepšení 

vzájemné pomoci mezi členskými státy v p ípad  p írodní nebo um le vyvolané katastrofy. 

C 198/1991 - Usnesení rady a p edstavitel  vlád členských stát  z července 1řř1 o zlepšení 

vzájemné pomoci mezi členskými státy v p ípad  p írodní nebo technologické katastrofy. 

L 217/1991 - Rozhodnutí rady z července 1řř1 o zavedení jednotného evropského čísla 

tísňového volání. 

C 313/1994 - Usnesení rady a p edstavitel  vlád členských stát  z íjna 1řř4 o posílení 

spolupráce v oblasti civilní ochrany v rámci Společenství. 

C 373/1999 - Usnesení rady a p edstavitel  vlád členských stát  z prosince 1řřř o spolupráci 

s kandidátskými zem mi st ední a východní Evropy s Kyprem v oblasti civilní ochrany. [18] 



 

 

P ÍLOHů P III: ZÁKLůDNÍ POJMY EVůKUůCE OBYVůTELSTVů 

Evakuační zóna – je vymezené území, ze kterého je nutné provést plošnou evakuaci 

obyvatelstva. 

Evakuační trasa – je cesta vyhrazená k evakuaci obyvatelstva. Pozemní komunikace s 

jednosm rným provozem Ěveně z ohroženého území nebo do ohroženého území Ěp ístupová 

cesta). 

Uzáv ra – je označené místo na pozemní komunikaci, sloužící pro zabrán ní vstupu 

nepovoleným osobám do evakuační zóny. 

Místo shromažďování – je místem soust ed ní evakuovaných osob, odkud je zajišt no 

p emíst ní evakuačních st edisek. 

Evakuační st edisko – je za ízení, kde jsou evakuované osoby shromažďovány a 

informovány. Objekt je z eteln  označen mezinárodn  platným poznávacím znakem CO. 

P íjmové území – je území mimo dosah ohrožení, které je p ipraveno pro p íjem 

evakuovaných osob a na n mž jsou zajišt na místa nouzového ubytování. 

P ijímací st edisko – je za ízení v p íjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány 

a informovány. Evakuované osoby bez možnosti vlastního ubytování jsou zde rozd lovány 

do jednotlivých p íjmových obcí a jednotlivých míst nouzového ubytování. 

Místo nouzového ubytování – je za ízení, ve kterém je zajišt no stravování evakuovaných 

osob a pracovník  pov ených ízením evakuace nebo provád ním zabezpečení evakuace. 

Místo hromadného stravování – je místo či za ízení, kde jsou evakuovaným osobám 

rozd lovány nouzové p íd ly p edm t  nezbytných k p ežití, včetn  pitné vody a potravin. 

Místo humanitární pomoci – je místo, kde jsou evakuovaným osobám rozd lovány 

nouzové p íd ly p edm t  nezbytných k p ežití. 

Místo speciální očisty – je za ízení, ve kterém je provád na hygienická očista osob a 

speciální očista dopravních prost edk , p ed opušt ním zamo eného území. 

Evakuační zavazadlo – je osobní zavazadlo evakuované osoby, kdy doporučovaná 

hmotnost zavazadla by nem la p ekročit 25 kg pro dosp lou osobu a 10 kg pro dít . [24] 

 

 



 

 

P ÍLOHů P IV: NÁLEŽITOSTI PLÁNU EVůKUůCE  

Textová část 

Textová část obsahuje: 

• všeobecné zásady provád ní evakuace včetn  popisu kritérií pro rozhodování o evakuaci 

obyvatelstva,  

• p edpokládané počty evakuovaných osob podle jednotlivých evakuačních zón a po adí 

evakuace, 

• časové normy pro evakuaci zpracované na základ  analýzy rizik, 

• p ehled míst náhradního ubytování a hromadného stravování v rámci spravovaného 

území. 

• zp sob vyrozum ní orgán  pov ených ízením evakuace, 

• dopravní, ubytovací, zásobovací, zdravotnické a po ádkové zabezpečení evakuace,  

• zp sob koordinace činnosti složek zabezpečujících evakuaci, 

• zp sob varování obyvatelstva a pokyny chování obyvatelstva po vyhlášení rozhodnutí o 

provedení evakuace, 

• další informace pro obyvatelstvo ohrožené mimo ádnou událostí nebo krizovou situací, 

• popis zajišťování evakuace škol, nemocnic, sociálních za ízení apod., - rozd lení 

evakuovaného obyvatelstva podle cílových míst umíst ní,  

• zajišt ní bezpečnosti evakuovaných prostor včetn  sledování uzáv r, 

• uzav ené smlouvy a dohody ve v ci zabezpečení evakuace. [19] 

Grafická část 

Grafická část obsahuje: 

mapové podklady r zných m ítek, plány m st a obcí, katastrální mapy, na nichž jsou 

vyznačeny r zné situační značky. Mohou to být: evakuační zóny, místa shromažďování, 

evakuační st ediska, trasy, mosty, místa nouzového stravování, zdravotnická l žková 

za ízení, stálé úkryty, čerpací stanice aj. [19] 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHů P V: OBSůH EVůKUůČNÍHO ZůVůZůDLů 

Jako evakuační zavazadlo m že sloužit cestovní taška, batoh, který je možno vzít na záda 

nebo kufr na kolečkách. Zavazadlo musí být označeno kvalitní visačkou s vlastním jménem 

a adresou vlastníka. Zavazadlo by nem lo p ekročit hmotnost. Doporučená váha je 25 kg 

pro dosp lou osobu a 10 kg pro dít , ale p i evakuaci svým dopravním prost edkem není 

váha omezena. 

Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 

• Osobní doklady Ěobčanský pr kaz, cestovní pas, rodný list, idičský pr kaz, pr kaz 

pojišt nce, oddací list, výuční list, vysv dčení o maturitní zkoušce, pojišťovací smlouvy, 

technický pr kaz silničního motorového – p ípojného vozidla, osv dčení o registraci 

vozidla, doklady nezletilých rodinných p íslušník ě, 

• psací pot eby a dopisní obálky se známkami, 

• léky a zdravotní pom cky, 

• cennosti Ěpeníze, vkladní knížky, cenné papíry, smlouvy, platební kartyě, 

• sezónní oblečení Ěnáhradní od v, prádlo, obuv, plášt nkaě, 

• p im ená zásoba prost edk  osobní hygieny a hygienických pot eb, 

• spací pytel Ěp ikrývkaě, karimatka nebo nafukovací lehátko, 

• jídelní nádobí, pot eby na šití, kapesní n ž, otvírač na konzervy, 

• základní trvanlivé potraviny na 2-3 dny, včetn  nápoj , 

• kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač nebo zápalky, 

• mobilní telefon + nabíječka. 

Doporučuje se p enosný rozhlasový p ijímač + náhradní baterie, píšťalka, p edm ty pro 

dlouhé chvíle. 

Obsahuje zejména užívané léky, základní trvanlivé konzervované potraviny, dob e zabalený 

chléb a dostatek pitné vody Ěmax. na t i dnyě. Dále p edm ty denní pot eby, jídelní misku a 

p íbor. Nezapomenout na osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Je dobré mít 

s sebou p enosné rádio s rezervními bateriemi a svítilnu, toaletní a hygienické pot eby, 

náhradní oblečení, obuv, plášt nku, spací pytel nebo p ikrývku, jídelní nádobí, kapesní n ž, 

zápalky, šití a další drobnosti. [42] 

 



 

 

P ÍLOHů P VI: PODNIKOVÁ P ÍRUČKů PP Č. 11 – ÚNIK 
NEBEZPEČNÝCH PLYN  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHů P VII: P ÍPRůVů OBCE RYBITVÍ Nů MIMO ÁDNÉ 
UDÁLOSTI  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P ÍLOHů P VIII: GRůFICKÉ ZNÁZORN NÍ MÍSTů 
SHROMÁŽD NÍ OBYVůTELSTVů, EVůKUůČNÍCH TRůS ů 
EVůKUůČNÍCH ST EDISEK  

 

Místa shromážd ní obyvatelstva: 

MSO 1 – u obecního ú adu v obci Rybitví, 

MSO 2 – lokalita „Na vajíčku“ v obci Rybitví 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evakuační st ediska: 

• ES 1 – Sokolovna – TJ Sokol Lázn  Bohdaneč, Dr. Tyrše 262, Lázn  Bohdaneč, 

• ES 2 – Základní škola Masarykovo nám stí 10Ř, Lázn  Bohdaneč. 

 

 

Evakuační trasy: 

• Evakuační trasa 1 – MSO 1 – Lázn  Bohdaneč – ES 1, 

• Evakuační trasa 2 – MSO 2 – Černá u Bohdanče – ES 2. 
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