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Abstrakt 

Ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií je v posledních 

letech důležitou oblastí k řešení. Diplomová práce se zaměřuje na současnou situaci 

preventivních a bezpečnostních opatření v rámci ochrany obyvatelstva před dopady 

závažných chemických havárií. Konkrétní zaměření je na Českou republiku a na průmyslové 

chemické látky toxické, výbušné a hořlavé. Zpracována je podrobná analýza současného stavu 

v České republice s rizikovými oblastmi týkajících se chemického průmyslu a nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami. Zároveň je zpracována analýza současného stavu 

ochrany obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií. Na základě provedené 

analýzy jsou navrhnuta opatření pro zlepšení současné situace v souladu s legislativou. 

V rámci práce byl proveden vlastní výzkum znalostí obyvatelstva v této problematice 

v předem vytipované lokalitě. 

Abstract 

Population Protection againts Impacts from Major Chemical Accident in recent years 

is an important area to address. This thesis focuses on the current situation and preventive 

security measures in protecting the population against the effects of serious chemical 

accidents. Specifically, it focuses on the Czech Republic and toxic industrial chemicals, 

explosive and flammable. A detailed analysis of the current situation in the Czech Republic 

with risk areas relating to chemical industry and hazardous chemicals was worked out. 

An analysis of the current status of population protection from the effects of serious chemical 

accidents is prepared. On the basis of the analysis measures are suggested to improve 

the current situation in accordance with legislation. The work was carried out research 

on their own knowledge of the population in this in pre-selected location.
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1  ÚVOD 

Díky vzniku a rozvoji průmyslu ve světě, došlo i ke vzniku rizika havárií a jiných 

mimořádných událostí, ať už více či méně závažných. Tyto havárie se vždy objevovaly 

a objevují se i dnes. Snahou člověka je těmto haváriím předcházet nebo jejich působení snížit 

na co nejnižší úroveň. Havárie jsou způsobeny mnoha faktory. Ve většině případů se jedná 

zejména o lidskou chybu. Jako markantní příklad lze uvést nehodu v indickém městě Bhopál, 

či největší jadernou katastrofu v lidských dějinách – výbuch černobylské jaderné elektrárny 

na Ukrajině v roce 1986. Obě zmíněné havárie a jejich rozsah mají znatelné následky 

i v přítomnosti. 

Mnoho nebezpečných látek a směsí, které ohrožují nejen člověka, ale i životní 

prostředí a majetek se nacházejí velmi často v naší blízkosti. Jsou to látky a směsi různého 

původu - radioaktivní, biologické a chemické. Diplomová práce se zaměřuje na chemické 

látky a směsi, které znamenají pro obyvatelstvo a životní prostředí nejčastější riziko. To je 

způsobeno právě díky rozmachu průmyslu všude ve světě.  

Člověk se tak s chemickými látkami a směsmi setkává každý den ať už ve větším 

či menším množství, úmyslně i neúmyslně, v přímém styku nebo pouze jako pozorovatel. 

Problémem tohoto kontaktu nebo vůbec existence těchto látek a přípravků v blízkosti osob 

je ten, že člověk si neuvědomuje, nezná riziko nebo se vůči němu chová nezodpovědně. 

To jsou také důvody proč, jak bylo již uvedeno, dochází k nehodám, haváriím a celkově 

k mimořádným událostem s únikem nebezpečných chemických látek, které mají většinou 

různé doprovodné negativní jevy a vlivy. Obyvatelstvo pak neví jak se zachovat a co má 

dělat. Účinným nástrojem je prevence, která má za úkol snižovat riziko a to i tím, že vzdělává 

a informuje obyvatelstvo ať už ve velkém, jako například chemická továrna za pomoci letáků, 

přednášek apod., ale i příbalovými informacemi a varovnými označeními od výrobce 

či distributora pro jednotlivce, běžné uživatele atd. Nejlepším preventivním opatřením, je tedy 

„sebevzdělaný a informovaný občan.[1]“ 

Cílem diplomové práce je analyzovat současný stav ochrany obyvatelstva před dopady 

závažných chemických havárií, se zaměřením na Českou republiku. Problematika je v této 

diplomové práci řešena na základě odborných konzultací, literární rešerše vytvořené 

ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a vlastního výzkumu mezi obyvateli. 

Na základě těchto poznatků je navržena příručka pro obyvatelstvo, která se týká jejich 

ochrany v případech vzniku chemické havárie. 
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2  LEGISLATIVA 

V dnešní době je snahou nejen vlády České republiky, ale i vlády Evropské unie (EU) 

zabezpečit co nejlepší preventivní opatření před závažnými průmyslovými haváriemi, řízení 

činností při vzniklých haváriích a následná opatření. Vlády tak zahrnují tuto problematiku 

do své legislativy. Některé z evropských legislativních dokumentů, významně ovlivnily 

legislativu naší. 

2.1 LEGISLATIVA PLATNÁ V EU 

V historii chemického a jaderného průmyslu, došlo k mnoha haváriím více či méně 

závažným. Během 70. let 20. století, došlo k závažným haváriím, které si vyžádaly důraznou 

změnu v bezpečnosti provozu, prevenci a ochraně obyvatelstva. Mezi tyto havárie, které se 

staly jakýmsi mezníkem, patří výbuch cyklohexanu ve městě Flixborough ve Velké Británii 

(1974) a únik dioxinu v italském městě Seveso (1976). Těmto haváriím bude věnována 

kapitola níže. 

2.1.1 Evropské směrnice SEVESO I a II 

Na základě těchto událostí, byla přijata Směrnice rady 82/501/EC, známá jako 

SEVESO I direktiva. Tato směrnice tak sjednotila legislativu v Evropě, která se týká prevence 

a připravenosti na závažné průmyslové havárie. Díky sjednocení, tak musely členské státy 

Evropské unie začlenit směrnici do své legislativy. To napomohlo k aplikacím účinnějších 

a vhodnějších opatření [2]. 

Mezi základní povinnosti a postupy pro provozovatele a orgány státní správy, které 

se týkají oblasti závažných průmyslových havárií a vyplývají ze SEVESO I direktivy, 

patří [3]: 

 povinnost zpracovat bezpečnostní studii a oznamovací povinnost, 

 zpracování vnitřního havarijního plánu pro případ vzniku havárie, 

 poskytování informací osobám, které v podniku pracují a obyvatelstvu a úřadům, 

kteří se v ohrožené oblasti nacházejí, 

 provádění kontrol všech rizikových provozů a činností.  

Směrnice SEVESO I byla zaměřena zejména na ochranu obyvatelstva a nezahrnovala 

ochranu životního prostředí. Po zavedení této směrnice došlo během několika let k dalším 
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závažným haváriím, které donutily Komisi EU, aby posoudila její obsah a zrevidovala i její 

rozsah. Mezi hlavní důvody nepatřily jen vysoké počty obětí na životech a zranění, ale i velký 

rozsah zamoření životního prostředí. 

Mezi havárie, které tak donutily Evropskou vládu novelizovat SEVESO I direktivu, 

patřily únik methylisokyanátu v indickém Bhopálu (1984), kontaminace požární vody 

organofosfátovými pesticidy a rtutí, která způsobila zamoření řeky Rýn ve švýcarské Basileji 

a dále největší jaderná katastrofa v Černobylu na Ukrajině (1986). 

Novelizací a dalším mezníkem v prevenci závažných průmyslových havárií se tak 

stala Směrnice Rady 96/82/EC, známá také jako SEVESO II direktiva. Tato Směrnice se stala 

přehlednější a jejím cílem bylo eliminovat rozdíly, které se v prevenci závažných havárií mezi 

jednotlivými členskými státy EU nacházely [3]. Směrnice tak pozvedla problematiku 

bezpečnosti v této oblasti na vyšší úroveň. 

Díky SEVESO II direktivě došlo k rozlišení mezi výrobou a skladováním chemických 

látek. Dále ke snaze o zredukování a úpravu nebezpečných látek na minimum a do seznamu 

byly přidány i další látky, jako jsou sloučeniny arsenu a karcinogenní látky 

(např. formaldehyd, benzidin, 4-aminobifenyl apod.), přidány byly i zkapalněné uhlovodíkové 

plyny jako je propan a butan i zemní plyn [3]. Zároveň byla zahrnuta i dříve chybějící ochrana 

životního prostředí a látky nebezpečné pro životní prostředí tak byly zařazeny mezi 

nebezpečné látky jako další kategorie [3]. 

Směrnice zavedla požadavek na podniky, aby zavedly bezpečnostní management 

a formulovaly zásady prevence. Plnění těchto požadavků je pak kontrolováno příslušnými 

orgány. 

K dalším změnám došlo i v oblasti vytváření havarijních plánů, kde byly zvýšeny 

požadavky na jejich účinnost. 

V případě SEVESO II direktivy je v obsahu požadavek na vytvoření jednotného 

systému, evropský informační systém v oblasti prevence a zároveň i pro případy vzniku 

závažné havárie. 

Od zavedení této Směrnice, probíhala řada konzultací, které se věnovaly zejména 

jejímu uplatnění a hledání způsobů vylepšení jejích dodatků. V důsledku toho došlo k další 

novelizaci a byla vydána Směrnice Rady 2003/105/EC, která reagovala na nové studie 

karcinogenních látek a látek nebezpečných pro životní prostředí [3].  
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 SEVESO II direktivu však opět ovlivnily další závažné havárie, které si vyžádaly 

výrazné změny. Tyto havárie se pak objevily v nových dodatcích, tedy [3]: 

 Dodatky vztahující se k havárii v Baia Mare (Rumunsko, 2000), 

 Dodatky vztahující se k havárii v Enschede (Nizozemsko, 2000), 

 Dodatky vztahující se k havárii v Toulouse (Francie, 2001). 

Dalším novým dodatkem se pak stal Dodatek týkající se studií látek nebezpečných pro 

životní prostředí a karcinogenní látky. 

V dnešní době je projednávána další úprava předešlé směrnice, která se bude nazývat 

SEVESO III direktiva. Nová směrnice tak rozšíří oblasti ochrany obyvatelstva a životního 

prostředí v návaznosti na velké havárie (zejména ekologické), které se v posledních 

letech udály (úniky ropy v Mexickém zálivu apod.). Směrnice se tak zaměřuje nejen na 

ochranu obyvatelstva, ale ještě více než Seveso II direktiva rozšiřuje environmentální oblast. 

Například se v článku č. 6 zaměřuje na územní plánování a zahrnuje do něj tak prevenci 

závažných havárií [4, 5]. 

Tyto Směrnice patří mezi důležité mezníky v problematice prevence vzniku 

chemických a jiných průmyslových havárií. Nesmíme však zapomenout i na další legislativu, 

která má významné mezinárodní postavení a to Ženevské úmluvy a její později podepsané 

Dodatkové protokoly, z nichž je v oblasti ochrany nejdůležitější první Dodatkový protokol: 

 Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I). 

Do evropské, tedy nadnárodní legislativy zařazujeme taktéž další dvě nařízení, která 

byla vydaná Evropským společenstvím, Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

a díky dalším úmluvám. Tato nařízení byla rovněž implementována do legislativy ČR. 

Tyto nařízení se věnují bezpečnému nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (NCHL). 

2.1.2 Nařízení REACH 

Toto nařízení vstoupilo v platnost 1. června 2007 jako nařízení Evropského 

společenství o chemických látkách a jejich bezpečném zacházení (ES 1907/2006). Zkratka 

REACH pak znamená: 

 R – registrace (Registration), 

 E – hodnocení (Evaluation), 
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 A – povolování (Authorisation), 

 CH – omezování chemických látek (Resctriction of Chemical Substances). 

Cílem tohoto nařízení je zlepšení ochrany lidského zdraví a životního prostředí, díky 

včasné identifikaci podstatných vlastností chemických látek. Zároveň má nařízení REACH 

za cíl zvyšování inovace a konkurenceschopnosti v chemickém průmyslu Evropské unie. 

S nárůstem nejen množství, ale i nových chemických látek a směsí, je tento systém stále 

rozšiřován a aktualizován [6]. 

Na průmysl v EU je tak kladena větší odpovědnost a důraz na bezpečnost a tím i řízení 

rizik, které při práci s chemickými látkami vznikají. Chemické látky a směsi jsou registrovány 

a veškeré informace o nich jsou zaznamenávány v centrální databázi, která je provozována 

Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách. Tato agentura nejen hodnotí 

chemické látky, shromažďuje informace apod., ale i buduje veřejnou databázi pro 

spotřebitele, výrobce, distributory atd. V této odborné databázi lze najít veškeré informace 

o nebezpečných vlastnostech chemických látek [8]. Toto nařízení zároveň požaduje vhodné 

alternativy za nebezpečné chemické látky. Systém REACH je zaváděn postupně během 11 let. 

2.1.3 Globální harmonizovaný systém (GHS), nově CLP 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), bylo přijato dne 16. prosince 2008 

a platnosti nabylo 20. ledna 2009, pod označením ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 199/45/ES a o změně nařízení 

(ES) č. 1907/2006. Toto nařízení tak navazuje na výše zmíněné nařízení REACH. Později 

bylo novelizováno a byly připojeny i dodatky. Dnes je toto Nařízení pojmenováno jako CLP 

dle anglických slov Classification (klasifikace), Labelling (označování) a Packaging (balení) 

látek a směsí. Stejně jako REACH, tak i GHS (CLP) má na starosti Evropská agentura pro 

chemické látky (ECHA). 

Obsahem jsou podmínky a pokyny pro klasifikaci, označování a balení chemických 

látek a směsí, které musí výrobci, dodavatelé apod. plnit. Díky tomuto systém tak má být 

zvýšena ochrana obyvatelstva, ochrana životního prostředí a zároveň zajistit možnost volného 

pohybu látek a směsí na trhu [7]. 

Tato dvě nařízení však nezahrnují všechny nebezpečné látky a směsi. Zejména pak 

u GHS (CLP) výjimku tvoří takové radioaktivní látky a směsi, které jsou určeny pro vědecký 

vývoj a výzkum, dále látky, které se nacházejí v tranzitu nebo v režimu celního dohledu, 
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odpady a neizolované meziprodukty, přípravky, které jsou určeny pro spotřebitele (jsou 

v konečném stavu – veterinární a léčivé přípravky, léky, zdravotnické a kosmetické 

prostředky, potraviny a krmiva) [7]. Nařízení zároveň zavádějí některé nové definice, nový 

způsob označování přípravků (vzhled piktogramů, signální slova – „nebezpečí/nebezpečné“ 

a „varování“, dále změna R a S vět na H a P věty a sloučení některých z nich apod.) [8]. 

2.1.4 Informace o nebezpečných chemických látkách 

Podle evropského nařízení, konkrétně dle směrnice č. 67/548/EHS musí informace 

o chemické látce nebo směsi obsahovat i R – věty (Risk – Phrases, rizikové věty) a S – věty 

(Safety – Phrases, bezpečnostní věty). Nově jsou tyto věty označovány H – věty (Hazards –

 Statements) a P – věty (Precautionary – Statements). Změna informačních vět byla zavedena, 

jak je výše uvedeno, v rámci zavádění GHS. Tyto věty se užívají zejména při balení, 

skladování a přepravě nebezpečných látek. Krátce tak informují pracovníka nebo uživatele 

o nebezpečných vlastnostech látky nebo směsi a o opatřeních v případě úniku, potřísnění nebo 

intoxikace člověka. Tyto věty jsou používány v takových případech, kdy daná směs obsahuje 

alespoň jednu substanci, která je klasifikována jako nebezpečná pro člověka či životní 

prostředí a nebo může vykazovat i jinou nebezpečnou vlastnost [8]. 

H – věty (dříve R – věty) se užívají pro označení specifické rizikovosti, jako jsou 

zdravotní rizika dané látky, environmentální rizika a fyzikálně-chemická rizika. P – věty 

(dříve S – věty) naopak poskytují informace o bezpečném zacházení s nebezpečnou látkou 

nebo směsí, tedy bezpečnost nakládání, skladování, informace o první pomoci a ochraně 

zdraví. Pro převod většiny starých informativních vět na nové, byla vytvořena převodní 

tabulka [8]. 

2.2 LEGISLATIVA ČR 

Ochrana obyvatelstva zaštítěná legislativou tak, jak ji známe dnes, má relativně 

krátkou historii. Pojem civilní obrana se objevil poprvé po roce 1951, kdy spadala pod 

Ministerstvo vnitra a úkoly byly plněny zejména ve vojenské sféře. V dalších letech pak 

docházelo k rozvoji, kdy byly přidávány další dodatky a novelizace, jako např. problematika 

zbraní hromadného ničení, v polovině 80. let 20. století pak i mírové využití pro případy 

likvidace katastrof přírodních nebo antropogenních. 
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Se vznikem samostatné České republiky vešel v platnost i základní zákon 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění, která obsahuje celkem 113 paragrafů. 

A o pár let později i ústavní zákon: 

 zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

Do české legislativy musely být zahrnuty a přijaty Směrnice, které byly již výše 

představeny. Patří tedy mezi ně: 

 Směrnice Rady 82/501/EEC – tzv. SEVESO I direktiva (Council Directive 

82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident hazards of certain industrial 

activities) 

 Směrnice Rady 96/82/EC – tzv. SEVESO II direktiva (Council Directive 

96/82/EC of 8 December 1996 on the control major-accident hazards involving 

dangerous substances). 

 Směrnice Rady 2003/105/EC ze dne 16. prosince 2003, kterou se mění směrnice Rady 

96/82/EC o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek 

Mezi legislativu, která se týká chemických látek, chemických havárií a ochrany 

obyvatelstva, patří nejen výše uvedené ústavní zákony a Směrnice EU, ale i další zákony 

a jejich prováděcí předpisy. Legislativa prošla největším rozšířením zejména po roce 2000 

a od té doby dochází k jejím novelizacím a změnám. Cílem je zejména prevence a ochrana 

obyvatelstva. 

2.2.1 Chemický zákon 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů. 

Zákon č. 440/2008 Sb., úplné změní zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách 

a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených 

zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb., zákonem č. 345/2005 Sb., zákonem 

č. 222/2006 Sb., a zákonem č. 371/2008 Sb.  

Dnes je tento zákon opět nově aktualizován a to jako zákon č. 350/2011 Sb., 

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 

Tento zákon tak navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie. 
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2.2.2 Zákony vydané po roce 2000 

V roce 2000 byla vydána v platnost série zákonů a dalších prováděcích předpisů, které 

dopomohly asi k největšímu rozvoji v oblasti ochrany obyvatelstva. Díky těmto zákonům 

došlo ke vzniku Integrovaného záchranného systému, rozdělení úkolů ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení mezi jednotlivé složky IZS apod. Zejména pak zákony nejvíce ovlivnily 

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), protože právě jejich jednotky získaly 

největší podíl v této problematice. 

 Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), 

 Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 

Tyto zákony byly později doplněny o další zákony a prováděcí předpisy. 

 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 

registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), 

 Vyhláška č. 380/2000 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

 Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek. 

2.2.3 Zákon o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Tento zákon vznikl jako reakce 

na závažné havárie a vydané Směrnice Evropskou unií. Později byl novelizován a doplněn.  

K zákonu č. 353/1999 Sb., byly vydány i příslušné prováděcí předpisy: 

 Nařízení vlády č. 6/2000 Sb., kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního 

programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu 

kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy 

o kontrole. 

 Vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení 

o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie. 

 Vyhláška č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, 

rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie 
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a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů 

pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního 

plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování 

informování veřejnosti v zóně havarijního plánování. 

 Dnes patří mezi nejdůležitější zákony v oblasti ochrany obyvatelstva, zejména 

v oblasti prevence, jak napovídá samotný název. Nový zákon o prevenci závažných havárií, je 

tak známý jako: 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). V průběhu dalších let byl zákon dále 

novelizován. 

 Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky a o změně zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 

činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných 

havárií), ve znění pozdějších předpisů 

V roce 2003 došlo k úpravám Evropské Direktivy SEVESO II a to přijetím směrnice 

EU 2003/105/ES. Tato Direktiva se kromě úpravy směrnice SEVESO II, věnuje 

i problematice nakládání s chemickými látkami. V návaznosti na tyto změny, byla upravena 

i česká legislativa, zejména pak důležitý zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy: 

 Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování 

a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 

 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah 

a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektů nebo zařízení zařazených 

do skupiny A nebo do skupiny B. 
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 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 255/2006 Sb., o rozsah a způsobu 

zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné 

havárie. 

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému 

prevence závažných havárií. 

Vydané prováděcí předpisy, zejména pak vyhláška č. 103/2006 Sb., která řeší 

problematiku zóny havarijního plánování, bývají komentovány pro své nedostatky. 

Již zmíněná vyhláška má své kritiky a jak o ní napsali Ing. Otakar J. Mika, CSc. 

a prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc. „metoda z uvedené vyhlášky je velmi hrubá a tím i značně 

nepřesná [9],“ a prognózu vycházející z této metody uvádějí jako „kontroverzní [9].“ 

Vyhláška a metoda v ní užívaná stanovuje stejný rozsah zasažení (jak autoři uvádějí 

na příkladu amoniaku) pro amoniak zkapalněný tlakem a v případě úniku 1 až 5 tun a 5 až 10 

tun stejná, tedy 200 m. Autoři rovněž uvádějí tabulku s dosahy při únicích amoniaku 

k porovnání s hodnotami ve vyhlášce a je patrné, že maximální dosahy oblaků, jsou naprosto 

rozdílné. Při modelování havarijních dopadů, je pak doporučeno užívat modelovací softwary, 

tedy „jednotné softwary [9]“, pro lepší a přesnější odhady dopadů při úniku nebezpečných 

chemických látek. Dále je na příkladu amoniaku uvedeno, jaké jsou nesrovnalosti v rámci 

zařazení podniků do skupiny „A“ a „B“. V rámci vyhlášky je podnik zařazen do skupiny 

„A“ v případě, že je v objektu 50 tun amoniaku a do skupiny „B“ v případě množství 200 tun. 

Autoři upozorňují však na významné ohrožení při úniku 100 kg kapalného amoniaku, které 

mohou zasáhnout obyvatelstvo, nacházející se v oblasti úniku nebezpečné látky [9]. 

V roce 2004 vstoupily v platnost zákony a předpisy, které upravily legislativu 

prevence závažných havárií. V dalších letech ale byly provedeny znovu změny a proto nebude 

zákon a jeho prováděcí předpisy dále rozebírány. 

2.2.4 Další předpisy a normy vydané v ČR 

Mezi další důležité předpisy, které je důležité zmínit, patří Koncepce ochrany 

obyvatelstva. Ty byly do dnešní doby vydány celkem dvě. Koncepce obsahují veškeré 

důležité informace o plnění úkolů ochrany obyvatelstva v České republice, rozdělení úkolů, 

připravenosti na mimořádné události atd. a jejich realizaci v určitém časovém období 

a s výhledem do určitého roku. O Koncepci tedy můžeme hovořit jako o harmonogramu.  
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 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 (usnesením 

vlády z roku 2002) 

 novelizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

(usnesením vlády z roku 2008) 

K vydaným Koncepcím byly stanoveny i časové harmonogramy s plánem na každý 

rok. Jelikož platnost první Koncepce ochrany obyvatelstva byla určena do roku 2006 

s výhledem do roku 2015, tedy již proběhla, byla provedena kontrola splnění úkolů 

a podmínek a zároveň bylo vypracováno vyhodnocení. Vyhodnocení harmonogramu 

v Koncepci hodnotí splněné i nesplněné úkoly. Nesplněné úkoly jsou buď nadále plněny, 

protože časový rozvrh nebyl dostatečný, některé úkoly byly zahrnuty a pokračují v rámci 

nové Koncepce a další byly splněny jen částečně z finančních důvodů, jejich částečné splnění 

je ale prozatím označeno, jako dostačující. 
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3  ZÁKLADNÍ POJMY 

Pro lepší pochopení nejen legislativy, ale celkově problematiky, které se tato práce 

týká, je nutné vysvětlení vybraných definic a odborných pojmů. Tyto pojmy jsou v některých 

literárních zdrojích definovány rozdílně. Pro vysvětlení jsou užívány pojmy, které byly 

vydány Ministerstvem vnitra ČR, odborem bezpečnostní politiky v Terminologickém 

slovníku pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu z roku 2009. Tento slovník 

uvádí definice z pramenů odborné literatury, znění platných zákonů, předpisů a ostatních 

právních norem. Publikace nám tak nabízí sjednocení a vysvětlení pojmů, navíc v překladu 

do francouzského a anglického jazyka. Pokud pojmy uvedeny ve slovníku nejsou, jsou 

použity pojmy a definice z jiných odborných zdrojů, zvláště legislativy ČR. Pojmy jsou 

uvedeny v abecedním pořadí. 

Asistence – pojem, který se týká krizového řízení a je tím myšlena „pomocná (odborná) účast 

při nějakém výkonu. V krizovém řízení je to účast určitých subjektů…na řešení krizové situace 

nebo zajištění a realizace krizových opatření [10].“ Subjekty jsou pak myšleny základní 

složky IZS a Armáda ČR. 

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

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

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

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

adaptace.[10] “ 

Běžný stav – Jedná se o takové období, kdy „není potřeba řešit škodlivé, působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jinými hrozbami použitím mimořádných 

nebo krizových opatření podle specifické právní úpravy [10].“ 

CBRN – Touto zkratkou jsou myšleny „chemické, biologické, radiologické a nukleární 

zbraně, prostředky nebo látky [10].“ 

Evakuace – paří mezi úkoly ochrany obyvatelstva a je to „souhrn organizačních 

a technických opatření zabezpečující přemístění osob, zvířat a věcných prostředků v daném 

pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro 

osoby náhradní ubytování a stravování (nouzové přežití), pro zvířata ustájení a pro věcné 

prostředky uskladnění [10]. “ 
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Havárie – je tím myšlena „nežádoucí mimořádná, částečně nebo zcela neovládaná, časově 

a prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí 

v souvislosti s provozem technických zařízení, výrobou, užitím, skladováním, zneškodňováním 

nebo přepravou nebezpečných látek, která vede ke ztrátě života, poškození nebo ohrožení 

zdraví lidí, živých organismů nebo životního prostředí nebo k prokazatelné újmě na 

majetku [11]. “ 

Hrozba – zahrnuje „jakýkoliv fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy 

a hodnoty chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou vzdáleností 

(vyjádřenou obvykle pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění této hrozby [10]. “ 

Chemická látka – tento pojem a jeho definice je součástí zákona č. 350/2011 Sb., 

tzv. chemický zákon 

 chemickou látkou se tedy rozumí: chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním 

stavu nebo získané výrobním postupem včetně přidaných přísad nezbytných pro 

uchován jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, 

s výjimkou rozpouštědel, která mohou být látek oddělena bez změn jejich složení nebo 

ovlivnění jejich stability [12]. 

Chemický přípravek – je v rámci environmentální bezpečnosti definován v terminologickém 

slovníku Ministerstva vnitra ČR, definován jako „směs nebo roztok složený ze dvou nebo více 

chemických látek [10].“  

Individuální ochrana – rovněž se jedná o součást úkolů ochrany obyvatelstva. Je to „soubor 

organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit jednotlivce před účinky 

nebezpečných chemických, radioaktivních nebo biologických látek. K individuální ochraně se 

využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla a prostředky 

individuální ochrany [10].“ 

Integrovaný záchranný systém (IZS) -  vznikl v roce 2000 díky zákonu č. 239/2000 Sb., 

o IZS a změně některých zákonů, který zároveň definuje dle zákona i Terminologický 

slovník [10,13]: 

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu IZS při společném zásahu se rozumí 

koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. 
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Kolektivní ochrana – další z úkolů ochrany obyvatelstva, kdy je tento pojem definován jako 

„soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit skupiny osob před 

následky mimořádných událostí a krizových situací. Zajišťuje se zejména evakuací 

z ohrožených nebo zasažených oblastí, případně krytím v improvizovaných nebo ve stálých 

úkrytech [10].“ 

Mimořádná událost – je dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS definována jako: 

 Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [13]. 

Nebezpečná chemická látka, nebezpečný přípravek – můžeme definovat dle zákona 

č. 356/2003 Sb., tzv. chemický zákon, jako: 

 Látky nebo přípravky, které za podmínek stanovených zákonem č. 356/2003 Sb., mají 

jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako: výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví 

škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, mutagenní, toxické pro 

reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí [14]. 

Ochrana obyvatelstva – je dle Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám a zákona 

č. 239/2000 Sb., o IZS, definován následně: 

 Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku [13]. 

 Tento pojem může být i vykládán jako „systém nevojenské ochrany [10].“ 

Prevence – je definována jako „soubor opatření, jejichž cílem je předcházení mimořádným 

událostem a krizovým situacím popř. předcházení škodlivým činnostem. Opatření jsou pasivní 

[technická (např. výstavba různých ochranných systémů), organizační a výchova obyvatel] 

a aktivní (výstavba systémů, které snižují vznik mimořádné situace apod.) [10].“ 

Riziko – „Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou považujeme 

z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 

zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě analýzy rizik, která vychází i z posouzení 

naší připravenosti hrozbám čelit [10].“ 
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3.1 KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK 

Nebezpečné chemické látky se dle platné české legislativy, tedy tzv. chemického 

zákona řadí celkem do 15 kategorií, které vyjadřují jejich nebezpečné vlastnosti. Tyto látky 

a směsi se zařazují podle jejich minimální koncentrace, kdy se u nich nebezpečná vlastnost 

projevuje. Zároveň jsou tyto jednotlivé nebezpečné vlastnosti látek a směsí dle zákona 

č. 350/2011 Sb., tzv. chemický zákon, podrobně popsány a vysvětleny [12]: 

1) Výbušné – látky nebo směsi; výbušnou je pevná, kapalná, pastovitá nebo gelovitá 

látka nebo směs, která může exotermně reagovat i bez přístupu vzdušného kyslíku, 

přičemž rychle uvolňuje plyny, a které za definovaných zkušebních podmínek 

detonuje, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchuje, pokud je v částečně uzavřeném 

prostoru. 

2) Oxidující – látky nebo směsi; oxidující je látka nebo směs, která vyvolává vysoce 

exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými. 

3) Extrémně hořlavé – látky nebo směsi; extrémně hořlavou je kapalná látka nebo směs, 

která má extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu a nebo plynná látka nebo 

směs, která je hořlavá ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku. 

4) Vysoce hořlavé: 

 látka nebo směs, která se může samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se 

vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, 

 pevná látka nebo směs, která se může snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem 

zapálení a která pokračuje v hoření nebo shoří po jeho odstranění,  

 kapalná látka nebo směs, která má velmi nízký bod vzplanutí, 

 látka nebo směs, která ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňuje vysoce 

hořlavé plyny v nebezpečných množstvích. 

5) Hořlavé – látky nebo směsi; hořlavou je kapalná látka nebo směs, která má nízký bod 

vzplanutí. 

6) Vysoce toxické – látky nebo směsi, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží 

ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození 

zdraví. 
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7) Toxické – látka nebo směs, která při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží v malých 

množstvích způsobuje smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví. 

8) Zdraví škodlivé – látky nebo směsi; zdraví škodlivá je látka nebo směs, která při 

vdechnutí, požití nebo při průniku kůží může způsobit smrt nebo akutní nebo 

chronické poškození zdraví. 

9) Žíravé – látky nebo přípravky; žíravou je látka nebo směs, která může zničit živé 

tkáně při styku s nimi. 

10)  Dráždivé – látky nebo směsi; dráždivá látka nebo směs, která může při okamžitém, 

dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemá 

žíravé účinky. 

11)  Senzibilující – látky nebo směsi; senzibilující látka nebo směs, která je schopná při 

vdechování, požití nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici 

dané látce nebo směsi vzniknou charakteristické nepříznivé účinky.  

12)  Karcinogenní – látky nebo směsi; karcinogenní látky nebo směsi 

 kategorie 1; karcinogenní kategorie 1 je látka nebo směs, u níž existuje průkazná 

souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi a vznikem rakoviny, 

 kategorie 2; karcinogenní kategorie 2 je látka nebo směs, pro kterou existují 

dostatečné důkazy pro vznik rakoviny na základě dlouhodobých studií na 

zvířatech, 

 kategorie 3; karcinogenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro kterou existují 

některé důkazy pro vznik rakoviny na základě studií na zvířatech, avšak tyto 

důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2. 

13)  Mutagenní – mutagenní látky nebo směsi 

 kategorie 1; mutagenní kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné 

důkazy pro souvislost mez expozicí člověka látce nebo směsi a poškozením 

dědičných vlastností, 

 kategorie 2; mutagenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují dostatečné 

důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě dlouhodobých studií, 
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 kategorie 3; mutagenní kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují některé 

důkazy pro poškození dědičných vlastností na základě studií na zvířatech, avšak 

tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo směsi do kategorie 2. 

14) Toxické pro reprodukci – látky nebo směsi toxické pro reprodukci 

 kategorie 1; toxická pro reprodukci kategorie 1 je látka nebo směs, pro niž existují 

dostatečné důkazy pro souvislost mezi expozicí člověka látce nebo směsi 

a poškozením fertility nebo vznikem vývojové toxicity, 

 kategorie 2; toxická pro reprodukci kategorie 2 je látka nebo směs, pro niž existují 

dostatečné důkazy pro poškození fertility nebo vnik vývojové toxicity na základě 

dlouhodobých studií na zvířatech, 

 kategorie 3; toxická pro reprodukci kategorie 3 je látka nebo směs, pro niž existují 

některé důkazy pro poškození fertility nebo vznik vývojové toxicity na základě 

studí na zvířatech, avšak tyto důkazy nejsou postačující pro zařazení látky nebo 

směsi do kategorie 2. 

15) Nebezpečné pro životní prostředí – nebezpečnou pro životní prostředí je látka nebo 

směs, která při vstupu do životního prostředí je látka nebo směs představuje nebo 

může představovat okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek 

životního prostředí. 

Klasifikace nebezpečných chemických látek dle chemického zákona, je plně 

odpovídající požadavkům evropské legislativy, tedy jejich směrnicím a nařízením. Podle této 

klasifikace se následně odvíjí i další požadavky a podmínky pro bezpečné zacházení 

(nakládání) s nebezpečnými chemickými látkami. Mezi tyto podmínky a požadavky jsou pak 

myšleny například mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných látek [7]: 

 ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, 

 RID – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, 

 ADN – Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 

po vnitrozemských vodních cestách, 

 ICAO ANNEX L 18 – Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem, 

 IMDG Code – Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí. 
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4  POHLED DO HISTORIE CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ A 

OCHRANY OSOB V ČESKÉ REPUBLICE  

Rozvoj průmyslu, který nejvíce započal v 19. století, přinesl různé mimořádné události 

a tedy zejména havárie. Počet havárií se s neustálým růstem a rozšiřováním průmyslu v České 

republice zvyšoval. Zároveň rostla i snaha člověka těmto haváriím zabránit. 

Jak bylo uváděno v kapitole o legislativě ČR, historie ochrany obyvatelstva má své 

počátky ve 20. století. Až do padesátých let dvacátého století, byla brána ochrana 

obyvatelstva (tento pojem se v té době neužíval) jako problematika válečných konfliktů. 

Byla tedy řešena způsobem protiletecké ochrany atd. Zlomem se stal rok 1951, kdy bylo 

přijato Vládní usnesení, které zavádělo pojem „civilní obrana [15].“ S neustálým rozvojem 

průmyslu ve světě, došlo k tomu, že toto usnesení bylo nedostačující.  

Padesátá a šedesátá léta byla především zaměřena na výstavbu úkrytů pro obyvatelstvo 

a individuální prostředky pro obyvatelstvo (protichemická ochrana). 

V osmdesátých letech byla přijata Směrnice o civilní obraně ČSSR, která ovšem 

nebyla podpořena řádnou legislativou a jinými dokumenty [15]. 

Ochrana před vznikem nebezpečných chemických havárií a celkově průmyslových 

havárií, se začala rozvíjet v České republice v 90. letech 20. století. Tato prevence byla 

zaštítěna nejen legislativou a poučením z minulých havárií, ale i přijetím dalších opatření jako 

jsou dobrovolné programy pro podniky. Jedním z těchto programů je mezinárodní projekt 

Responsible Care a tím druhým je český projekt Bezpečný podnik. Cílem obou programů 

je zvýšit bezpečnost v podniku, zavést preventivní opatření před vznikem havárií, zvýšit 

bezpečnost práce, požární ochranu, ochranu životního prostředí apod. Uvedené programy jsou 

dodnes užívány a na podnik, který přijme tento program, jsou kladeny vysoké bezpečnostní 

nároky a podmínky pro jeho splnění. Dnes jsou tyto programy řazeny mezi moderní 

manažerské systémy a během několika let jich vzniklo mnoho dalších (Správná praxe apod.). 

Některé z těchto systému však vznikly i dříve, jako například příručka OSN APELL, která 

slouží pro případ havárie na místní úrovni [11]. 

Jednotlivé podniky plní tyto programy zcela dobrovolně. Mají však i další možnost, 

jak zlepšit prevenci závažných havárií a bezpečnost v podniku. Touto možností jsou myšleny 

normy, které jsou závazné, a jedná se o normy ČSN EN ISO. Nejčastěji jsou to normy 

ISO 9 001 (Systém managementu kvality QMS), ISO 14 001 (Systém environmentálního 
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managementu), ISO 18 001 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OHSAS), apod. 

Díky těmto normám pak podniky získávají certifikáty, které jsou časově omezeny a musejí 

procházet pravidelnými audity [11]. 

4.1 HAVÁRIE V CHEMICKÉM PRŮMYSLU V ČR 

Mimořádné události (chemické havárie, nehody apod.), ke kterým docházelo 

a dochází, mají nejčastěji tyto příčiny [33]: 

 lidský činitel (antropogenní apod.),  

 technická chyba – např. špatné technické zařízení, technická závada atd., 

 pracovní podmínky – špatné pracovní podmínky, hlučné prostředí, vibrace, 

viditelnost, osvětlení atd., 

 organizace práce – pokud např. není dodržována pracovní doba, málo odpočinku, 

přílišné nároky na zaměstnance, jako je příliš úkolů apod. 

Můžeme však najít i jiné rozdělení příčin vzniku chemických havárií. Podle knihy 

Chemické havárie, vydané GŘ HZS ČR jsou uvedeny následující tři příčiny [7]: 

 poruchy strojů, zařízení a prostředků (technická příčina), 

 odchylky od stanovených provozních podmínek (technologická příčina), 

 chyba a selhání člověka (personální příčina). 

Existují určitá místa, kde nejčastěji ke vzniku chemických havárií dochází, a proto 

bývají tyto lokality nejvíce střeženy a zabezpečeny [7]: 

 podniky chemického průmyslu, 

 sklady nebezpečných látek a směsí, 

 úložiště chemických látek, která jsou určena k likvidaci nebo k trvalému uskladnění, 

 dopravní úseky, kde dochází ke zvýšenému počtu dopravních nehod. 

Celkové rozdělení chemických havárií má mnoho podob a v literatuře tak můžeme 

nalézt odlišné rozdělení. Podle množství uniklé nebezpečné chemické látky nebo směsi, přímo 

podle druhu uniklé nebezpečné chemické látky apod. Podle již citované literatury Chemické 

havárie, vydané GŘ HZS ČR v roce 2009, rozděluje chemické havárie z metodických důvodů 

následovně [7]: 
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 chemické havárie (havárie s únikem nebezpečných chemických látek), 

 havárie s únikem ropných látek, 

 havárie s únikem radioaktivních látek. 

Pokud se podíváme zpětně na chemické havárie, tak zjistíme, že k nim nedochází 

pouze při výrobě chemických látek a směsí. Havárie při výrobě zabírají pouze část 

z celkového počtu. Objevují se i při přepravě, druhotném užívání, zpracování, skladování 

a jejich likvidaci. Tyto havárie mohou mít různý dopad, tedy na člověka, majetek, zvířata 

nebo životní prostředí (půda, voda, ovzduší apod.). 

Pokud nás zajímá přehled chemických havárií, které se v České republice staly, 

najdeme různé statistiky a zprávy o méně či více závažných událostech. Například dle 

příručky vydané Ministerstvem vnitra (MV) a Generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR (GŘ HZS ČR), Chemické havárie z roku 2009, došlo od roku 1974 

do roku 2009 celkem k 26 závažným chemickým haváriím [7]. Při těchto haváriích muselo 

být nejen evakuováno a zraněno mnoho obyvatel a členů zasahujících záchranných složek, 

ale vyžádaly si i oběti na životech. 

Mezi havárie, které měly nejvíce ztrát na životech, patří [7]: 

 výbuch etylenu v Záluží, 1974 – 80 zraněných osob, 14 mrtvých, 

 výbuch a únik látek v Litvínově, 1974  - 125 zraněných osob, 17 mrtvých, 

 únik zemního plynu a výbuch v Třinci, 1974 – 15 mrtvých, 

 únik zemního plyn u a výbuch v Třinci, 1984 – 9 zraněných osob, 12 mrtvých. 

V ostatních případech docházelo k nižším počtům úmrtí avšak vyšším počtům 

zraněných nebo evakuovaných osob ať už členů IZS n ebo obyvatel. 

4.1.1 Statistiky havárií s únikem nebezpečných látek v ČR (1998 – 2011) 

Statistický přehled o haváriích a nehodách s výronem nebezpečných látek, udávají 

Statistické ročenky GŘ HZS ČR každoročně, od roku 1998 a jsou občanům ČR a jiným 

uživatelům volně přístupné. Tento přehled udává počty havárií, u kterých zasahovaly nejen 

jednotky HZS ČR, ale i HZS podniků. Protože mezi úkoly hasičských záchranných sborů 

a jejich odborníků patří i právě zásahy u chemických havárií a jiných havárií s výronem 

nebezpečných látek, můžeme tyto statistiky vybrat jako hlavní přehled o haváriích z minulých 
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let v ČR. V každé vydané ročence jsou uvedeny pro přehled i statistické údaje (počty) havárií 

a nehod za posledních 5 let. 

 

 Graf č. 1 – Porovnání četností úniků NCHL a ropných produktů (1998 – 2011)[16-29] 

Podle údajů, které jsou zobrazeny v grafu výše lze vyčíst, že počet úniků 

nebezpečných chemických látek se během let 1998 – 2007 neustále zvyšoval. Po roce 2007 

pak dochází k mírným poklesům, hodnoty jsou však stále vyšší než v letech 1998 – 2001. 

V roce 2002 a 2003 pak dochází k největšímu nárůstu úniků nebezpečných chemických látek. 

Tendence poklesu a růstu úniků ropných produktů má stejný charakter jako únik 

nebezpečných chemických látek. V grafu je tak zobrazena poměrná část úniků těchto ropných 

produktů z úniků NCHL. Lze tedy vyvodit závěr, že nejčetnější skupinu při haváriích 

s únikem NCHL tvoří právě úniky ropných produktů.  

Statistické ročenky vydané GŘ HZS ČR uvádějí i počet radiačních nehod a havárií, 

které tvoří velmi malé procento. Pouze v letech 2003, 2005, 2006 a 2011 jsou uvedeny 

radiační nehody a havárie, tedy: 

 statistická ročenka pro rok 2003 uvádí celkem 3 radiační nehody a havárie [21], 

 statistická ročenka pro rok 2005 uvádí celkem 2 radiační nehody a havárie [23], 

 statistická ročenka pro rok 2006 uvádí celkem 4 radiační nehody a havárie [24], 
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 statistická ročenka pro rok 2011 uvádí celkem 1 radiační havárii [29]. 

V rámci diplomové práce byla provedena konzultace s oddělením krizového řízení 

v Havlíčkově Brodě, oddělením krizového řízení Jihomoravského kraje a Institutem ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Otázkou bylo, zda si jednotlivá oddělení nebo vedení vede své 

vlastní statistiky o chemických haváriích, které se udály v jejich městě, kraji nebo ke kterým 

byly povolány zvláštní výjezdové skupiny (např. Institut ochrany obyvatelstva). V případě 

Havlíčkova Brodu v kraji Vysočina neexistují žádné zvláštní statistiky, které by se věnovaly 

pouze chemickým haváriím a jsou používány statistické ročenky GŘ HZS ČR. Stejně je tomu 

i v případě Jihomoravského kraje. Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč, jak bylo 

sděleno Ing. Tomášem Čapounem, CSc., rovněž nevytváří žádnou zvláštní statistiku 

chemických havárií. Vede si pouze ruční zápisy o jednotlivých výjezdech zvláštní skupiny, 

která se zaměřuje zejména na nálezy podezřelých předmětů, jako jsou lahve a jiné nádoby 

s neznámým obsahem. Tyto zápisky nejsou veřejnosti přístupné. Je možné nahlédnout 

do výroční zprávy, která je volně přístupná na internetových stránkách institutu. 

4.1.2 Vybrané chemické havárie v České republice 

V České republice dojde každoročně k mnoha haváriím, při kterých dojde k úniku 

nebezpečných chemických látek. Tyto havárie jsou různého rozsahu, tedy že jsou například 

závažné a jsou řešeny složkami IZS a jinými povolanými experty, nebo menšího rozsahu, kdy 

se havárie řeší pouze uvnitř podniku a stačí pouze zásah například HZS podniku. V této 

kapitole jsou uvedeny některé havárie v chemickém průmyslu v ČR, které se v posledních 

letech staly, a jejich rozsah byl závažný. 

Exploze v Semtíně, duben 2011 

Pardubice a jeho okolí jsou velmi známé svým rozsáhlým chemickým průmyslem. 

Jedním z chemických podniků je Synthesia a jeho provoz Explosia v Semtíně nedaleko 

Pardubic. Explosia se zabývá výrobou výbušných látek, zejména pak semtexu, TNT apod. 

V provozu Synthesia „A“, kde se nachází výroba trhaviny „Perunit E“, došlo dne 

20. dubna 2011 v brzkých ranních hodinách k rozsáhlému výbuchu. K výbuchu došlo díky 

přehřátí při nitraci glycerinu. Síla výbuchu byla experty přirovnána k síle dvou leteckých 

pum. V té době bylo v provozu zhruba 500 kg trhaviny TNT. Tento výbuch zaznamenali 

obyvatelé v okolí zhruba 20 km, který způsobil nejen otřesy, ale i rozbité výlohy apod. 

Obyvatelstvo v Pardubicích následně vystrašil povýbuchový sloupec ve tvaru hřibu, který 

chvíli připomínal „atomový hřib“. Byl tvořen z povýbuchových zplodin a zbytků zdiva [31]. 
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V době kdy došlo k neštěstí, se ve výrobě nacházeli celkem čtyři lidé, kteří byli 

nejprve pohřešováni a po nalezení ostatků, prohlášeni za mrtvé. Celkem došlo k deseti 

zraněním. Tyto osoby byly převezeny do nemocnice. Po nahlášení havárie byl ihned svolán 

krizový štáb kraje a na pomoc byly přizvány i složky kynologů.  

Závěrečná zpráva, která měla být vydána k uplynulé havárii, měla být vypracována 

do července 2011, po té bylo její vydání ještě několikrát odloženo. Až v březnu roku 2012, 

vydal Český báňský úřad (ČBÚ) závěr svého vyšetřování. Tento závěr zní, že příčina výbuchu 

ve společnosti Explosia, zůstává neobjasněna [32]. Závěr byl uveřejněn v médiích a byl velmi 

překvapivý. Český báňský úřad vedl, že došlo pouze k nejpravděpodobnější příčině, tedy že 

„došlo k iniciaci výbuchu v navažovně, kde se nacházel vstupní nitroester a odtud se šířila 

detonace do mísírny “[32]. Zároveň firma dostala finanční pokutu jeden milion korun a to za 

porušení zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. ČBÚ bude dále 

pokračovat v posuzování bezpečnostních předpisů, který upravují nakládání s výbušninami 

a jejich případnou novelizaci. Vyšetřování však stále pokračuje Policií ČR [30, 32]. 

CHEMOPETROL Litvínov (Záluží), praskuté potrubí a únik zkapalněného propenu 

Dalším významným chemickým podnikem u nás je CHEMOPETROL Litvínov, kde 

došlo k závažné havárii dne 19. července 1974 ve 22:44 hod. Přímo ve výrobně, došlo 

k prasknutí potrubí, které bylo propojené se systémem zkapalněného propenu. K prasknutí 

potrubí mohlo dojít díky nízkoteplotnímu křehnutí oceli. Následně se vytvořil oblak plynu, 

který explodoval a způsobil rozsáhlé škody. K explozi došlo zřejmě díky iniciaci venkovní 

dopravy (elektrická pouliční doprava). Při výbuchu byla zdemolována výrobna syntetického 

lihu a usmrceno bylo 15 osob a zraněno bylo asi 124 osob. Jelikož k výbuchu došlo během 

sobotního večera, nebylo zraněno a usmrceno tolik osob, jako by mohlo být za plného 

denního provozu. Za viníky byli označeni pracovníci údržby, kteří následně stanuli před 

soudem [33]. 

V dnešní době rozsáhlé medializace, ale zřejmě i většímu zájmu obyvatelstva o jejich 

bezpečí, jsou veškeré mimořádné události, tedy i chemické havárie, velmi sledovány 

a je žádaná řádná reakce na ně. Zejména pak lidé, kteří žijí v okolí chemických podniků, 

sledují a reagují na každou odchylku a událost, která se výroby, převozu a dalších činností 

spojených s nebezpečnými chemickými látkami týká. Vznikají tak i reakce na drobné úniky 

nebezpečných látek uvnitř podniku, které nijak neohrožují okolní obyvatelstvo. Na druhou 
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stranu, mohou tak média pomoci obyvatelstvu lépe si uvědomit možná rizika a zvýšit tak 

zájem o prevenci závažných chemických havárií a individuální i kolektivní ochranu. 
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5  POROVNÁNÍ OCHRANY OBYVATELSTVA V ČESKÉ 

REPUBLICE A JINÝCH VYBRANÝCH ZEMÍCH 

Ochrana obyvatelstva, týkající se zejména závažných chemických havárií, je v rámci 

EU a některých jiných zemích velmi podobná. Díky neustálé spolupráci jednotlivých zemí 

a celé EU je zaváděno mnoho mezinárodních zákonů, dohod, směrnic, nařízení a jiných 

legislativních předpisů, které společně tuto problematiku řeší. Jsou pak zakomponovány 

do legislativy jednotlivých zemí. Existuje však i mnoho dalších metodických pokynů 

odborných průvodců apod., které jsou dobrovolné a jsou určeny pro průmyslové podniky 

a firmy. Jsou opět mezinárodního charakteru. 

Pokud však mluvíme o ochraně obyvatelstva všeobecně, každá země v Evropě, si tuto 

problematiku upravuje dle svých potřeb, ale i tradičních historických zvyků (např. Německo). 

Základní myšlenka a úkoly ochrany obyvatelstva, ale zůstávají stejné. K jejich sjednocení 

mezi jednotlivými zeměmi došlo hlavně po ministerské schůzce Evropské unie (1986) 

a následně po roce 1991, kdy byly členskými státy NATO, přijaty tzv. Římské smlouvy [34]. 

Pro srovnání jsou uvedeny zásady, které převládají v západních zemích Evropy a které 

byly předlohou pro Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem 

do roku 2015 [34]: 

 za otázky bezpečnosti odpovídá v těchto zemích ministr (pouze ty, které jsou v jeho 

kompetencích), 

 oblast civilní ochrany má na starost nejčastěji ministerstvo vnitra daného státu 

a jeho ministr, nebo jiné odpovědné orgány tomuto resortu podobné, 

 mezi jednotlivé úrovně státní správy (zejména samosprávu, tedy obce) je rozdělena 

odpovědnost za bezpečnost civilního obyvatelstva, 

 v plnění úkolů ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) jsou mezi hlavní výkonnostní 

a částečné řídící složky řazeny takové organizace, jako jsou policejní a hasičské 

sbory, zdravotnická záchranná služba apod. (u nás IZS). Ty pak podporují další 

organizace, ozbrojené složky, právnické i fyzické osoby, 

 celý systém je určen k řešení mimořádných událostí v období míru, ale případně i ve 

válečném stavu, 
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 dále se zaměřuje na přípravu veškerého obyvatelstva při vzniku extrémních situací 

s cílem zajistit jejich bezpečnost, 

 celkově má tento systém vytvořit určité standardy pro řešení a koordinaci katastrof 

na mezinárodní úrovni, 

 systém je určen k plnění takových úkolů, na které jednotlivé složky s běžnými 

prostředky nestačí. 

V každé ze západních zemí Evropy je tento systém nazýván jinak. V České republice 

ho známe pod názvem Integrovaný záchranný systém, který je tvořen základními složkami 

a ostatními složkami. 

Pro srovnání jsou následně uvedeny příklady pojetí ochrany obyvatelstva 

ve vybraných zemích Evropské unie. 

5.1 SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO 

Název ochrana obyvatelstva je zde nazývána civilní ochrana neboli „zivilschutz“ 

a tvoří součást civilní obrany. Úkoly civilní ochrany jsou téměř stejné jako úkoly civilního 

nouzového plánování podle NATO. Jednotlivé spolkové země jsou odpovědné za plnění 

hlavních úkolů v období míru a v období války pak spolkový stát (Německo) [34]. Hlavními 

úkoly jsou „varování, ukrytí, ochrana proti katastrofám, sebeochrana a vzájemná pomoc, 

opatření k ochraně zdraví, zásady pobytu v různých situacích a ochrana kulturních hodnot 

[34].“  

5.2 REPUBLIKA RAKOUSKO 

Stejně jako v Německu, je zde užíván pojem civilní ochrana, který je součástí civilní 

zemské obrany. Civilní zemská obrana společně s hospodářskou zemskou obranou pak 

vytváří oblast civilního nouzového plánování. Hlavní úkoly civilní ochrany jsou rovněž velmi 

podobné německým s tím rozdílem, že mezi tyto úkoly nepatří ochrana kulturních hodnot. 

Navíc je plněn úkol ochrany obyvatelstva před dopady ionizujícího záření [34]. 

5.3 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Slovenská republika (SR) začala řešit civilní ochranu po vzniku samostatného státu, 

tedy v roce 1994, kdy byl vydán zákon č. 42/1994 Z. z., o civilní ochraně. Slovensko tak bylo 

prvním státem ve východní Evropě, který přijal taková opatření. Stejně jako Česká republika, 
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má i Slovensko Integrovaný záchranný systém (IZS), který je zřízen zákonem 

č. 129/2002 Z. z., jehož úkolem je zabezpečovat připravenost, poskytovat pomoc a plnit úkoly 

v rámci ochrany osob (jejich života a zdraví) nebo majetku. Integrovaný záchranný systém na 

Slovensku je tvořen Ministerstvem vnitra Slovenské republiky, záchrannými složkami, které 

tvoří základní složky (stejné jako v ČR), výjimkou jsou kontrolní chemické laboratoře civilní 

ochrany. V rámci civilní ochrany vznikly na Slovensku záchranné brigády, které přísluší 

k hasičským a záchranným sborům. Jedná se o speciální složky, které doplňují hasičské sbory 

v oblastech, na které nemají běžné vybavení a výcvik. Na Slovensku jsou celkem 3 brigády 

(Malacky, Žilina, Humenné). Záchranná brigáda v Žilině je určena například k zásahům 

v místech, kde se nacházejí nebezpečné chemické látky [35]. 

5.4 POLSKÁ REPUBLIKA 

I v Polsku je obdobným způsobem civilní ochrana řešena jako v ČR nebo 

na Slovensku. Její úkoly se tak zaměřují zejména na plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

v mírovém období. Složky, které plní tyto úkoly, se rovněž jako u nás sdružují do jednotného 

koordinovaného systému [36]. 

Výše zmíněné státy jsou našimi sousedy a je zjevné, že zejména východní státy mají 

podobný systém ochrany obyvatelstva jako Česká republika a to sdružováním záchranných 

a dalších důležitých složek (tedy IZS). 

Mezi další vybrané země Evropy, které nejsou sousedními zeměmi, plní úkoly 

ochrany obyvatelstva a mají zajímavá řešení, patří například Švýcarsko a Francie. 

5.5 ŠVÝCARSKO 

Opět je zde zaveden pojem civilní ochrana, která spadá pod obranu země. Úkoly, které 

plní jsou shodné s Německými. Ty jsou součástí povinné služby v armádě (součást prezenční 

služby). Velkou prioritou je zde zpracování a realizace plánů ukrytí a je vytvořen zvláštní 

„Úkrytový fond [34]“, který spadá pod zvláštní zákon. Švýcarsko tak dokáže v případě 

potřeby ukrýt 90% obyvatelstva ve stálých, tlakově odolných úkrytech [34]. 

5.6 FRANCIE 

Význam pojmu ochrana obyvatelstva je zde užíván jako civilní obrana a bezpečnost. 

Plnění úkolů a vhodná opatření (ve smyslu Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám 

z roku 1949) ve Francii koordinuje a zároveň i kontroluje ministerstvo vnitra a jednotlivá 
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správa území. Úkoly jsou plněny zejména hasičskými záchrannými sbory, které zaměstnávají 

i jiné odborníky než hasiče, jako jsou veterináři, lékaři apod. Tito odborníci jsou 

zaměstnáváni právě v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva [34]. 

Všechny tyto státy jsou členskými zeměmi EU (kromě Švýcarska) a pro ně tedy platí 

evropská legislativa, dohody a jiné právní předpisy stejně jako u nás. Pokud však porovnáme 

jednotlivé přístupy uvedených zemí, pak můžeme říci, že každá z nich má určitý systém 

profesionálů, expertů ale i dobrovolníků, kteří jsou zapojeni do plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Tyto složky a jednotky vzájemně spolupracují a jejich úkoly a poslání je v rámci 

zmíněných zemí téměř stejné. Každá z těchto zemí má však své priority (např. Rakousko, 

Švýcarsko) a věnuje jim zvláštní pozornost například zvláštními legislativními předpisy, 

zakládáním speciálních fondů atd. 

V České republice je tento systém nazýván Integrovaný záchranný systém, který byl 

legislativně ustanoven v roce 2000, zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném 

systému, jak bylo uvedeno v kapitole o legislativě. 

5.7 ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE VE SVĚTĚ 

K celkovému sjednocení názorů, legislativy a spolupráce na mezinárodní úrovni 

dopomohly zejména závažné průmyslové havárie. Tyto havárie se pro lidstvo celkově staly 

určitým varováním, ponaučením do budoucnosti a nutností vzniku adekvátní reakce na ně. 

Při těchto haváriích byl viníkem ve většině případů právě lidský činitel. 

5.7.1 Únik dioxinu, Seveso (1976) 

Dne 10. července 1976, došlo v italském městě Seveso nedaleko Milána k havárii, při 

které došlo k úniku 2,3,6,7 – tetrachloridbenyodioxinu, který je také znám jako dioxin. Tato 

sloučenina patří mezi nejnebezpečnější syntetické sloučeniny. Podnik, kde k úniku došlo, 

patřil švýcarskému chemickému závodu ICMESA a který byl pobočkou podniku 

GIVADUAN, koncernu Hoffman – La Roche. Sloučeninu využívali k výrobě pesticidu TCP. 

K úniku došlo díky přehřátí reaktoru, který se následně nepodařilo ochladit, a uvolnil se 

pojistný ventil. Obsah reaktoru, tak unikl do okolí odvzdušňovacím potrubím. Kontaminace 

okolí podniku, byla zjištěna až po třech dnech od úniku, kdy se objevily první příznaky 

účinků dioxinu. První typické známky otravy se objevily především u dětí (postižení kůže 

a poškození trávicího traktu). Další projevy byly pozorovány na životním prostředí, kde 

rostliny měly hnědé a pokroucené listy (především stromy). Došlo k úhynům jak volného, tak 
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i domácího zvířectva a kontaminovaná byla rovněž i půda. Následně byla ihned zahájena 

evakuace asi 159 obyvatel z nejzávažněji zasaženého území a podrobili se důkladným 

lékařským vyšetřením [7]. 

Celkem uniklo do ovzduší 500 kg trichlorfenolu a 2 kg dioxinu. Toto množství 

nebezpečné chemické látky by mohlo způsobit onemocnění asi u dvou miliard lidí a celkově 

asi dvěma milionům obyvatel způsobit i smrt. Jedná se tak o velmi závažnou havárii, která 

byla způsobena díky lidské chybě. Závěrečné zprávy z místa havárie popisují, že díky 

nedbalosti obsluhy, nebyla řádně odhadnuta doba nutná pro chlazení reaktoru [7]. 

5.7.2 Únik methylisokyanátu, Bhopál (1984) 

K jedné z největších havárií v historii lidstva došlo v indickém městě Bhopál v noci 

z 2. na 3. prosince, roku 1984. Příčina havárie pochází v chemickém závodě United Carbide 

Corporation USA, kde byl vyráběn insekticid SEVIN a jako surovinou pro výrobu je užíván 

methylisokyanát. Při zpracovávání této láky musí být užíván stabilizátor, kterým byl v tomto 

závodě fosgen. Obě tyto látky jsou velmi toxické. Methylisokyanát působí již při 2 ppm 

dráždivě a fosgen způsobuje vážné poškození plic, po relativně krátké době 

působení (3 až 12 hodin).  

Příčinou havárie bylo vniknutí vody (cca 900 litrů) do nádrže, která obsahovala 

methylisokyanát (cca 40 tun) a fosgen. Následně došlo k velké exotermní reakci a zvýšení 

tlaku, který nádrž nevydržela a pojistným ventilem unikl methylisokyanát a fosgen do okolí 

podniku. Dokonce došlo k prasknutí i betonového okruží. Uniklá nebezpečná látka vytvořila 

komín o výšce asi 30 m, bohužel ale byly nepříznivé meteorologické podmínky a následně se 

vytvořil oblak plynů a mlha, tato směs se dostala nad město Bhopál, kde se snesla 

na obydlené oblasti a zasáhla tak obyvatele města. Tato směs plynů vznikla díky fyzikálně-

chemickým vlastnostem methylisokyanátu, kdy do 34 °C tvoří těkavou kapalinu a nad touto 

teplotní hranici přechází do plynného stavu. Celkově uniklo něco mezi 20 – 30 tunami 

methylisokyanátu. Různé zdroje uvádějí různý počet obětí. Jejich počet se však pohybuje 

ve stovkách tisíc, z toho 2 až 3 tisíce lidí bylo usmrceno, 50 až 80 tisíc se potýkalo a dodnes 

potýká s následky a přibližně bylo intoxikováno mnohonásobně více než 100 tisíc obyvatel 

(dle jiných studií 500 tisíc). Počty obětí na životech, vážně zraněných a raněných s trvalými 

následky se v jednotlivých pramenech liší. Z tohoto důvodu je zde uvedeno rozmezí 

postižených obyvatel a ne přesná čísla. Chemická havárie v Bhopálu je označována jako jedna 

z nejrozsáhlejších chemických havárií na světě [33, 37, 38, 39]. 
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5.7.3 Únik kyanidů a těžkých kovů, Baia Mare (2000) 

Havárie, ke které došlo dne 30. ledna 2000 v rumunském městě Baia Mare, patří mezi 

největší ekologické katastrofy, při které uhynulo přibližně 1 300 tun ryb a 90 až 95 % 

fytoplanktonu. Havárie však zasáhla i přibližně 160 000 obyvatel v okolí, které připravila 

o pitnou vodu. Příčinou bylo prasknutí hráze odkaliště v hydrometalurgickém provozu, které 

obsahovalo kyanidy a těžké kovy. K jejímu protržení došlo z důvodu špatného zabezpečení 

nádrže. Celkově nádrž obsahovala asi 100 000 m³ vody s příměsemi. Obsah se po protržení 

hráze dostal do nejbližších potoků, řeky Szamos, která protéká Rumunskem a Maďarskem 

a do řeky Tisy a malé množství i do řeky Dunaj [7]. 

5.7.4 Výbuch dusičnanu amonného, Toulouse (2001) 

Další ze závažných havárií, která se stala v naší nedávné historii, patří i výbuch 

dusičnanu amonného ve francouzské továrně na průmyslová hnojiva v Toulouse. K havárii 

došlo dne 21. září 2001 v dopoledních hodinách. Jak je z data havárie patrné, stala se jen 

krátce po útoku teroristů v USA, což znamenalo zvýšenou reakci na celou situaci.  

K výbuchu došlo ve skladu, kde byl dusičnan amonný uložený v granulované formě 

a množství přibližně 390 až 450 tun. Po explozi zůstal na místě kráter hluboký 10 m 

a o průměru asi 50 m. Síla výbuchu byla tak velká, že je srovnatelná s výbuchem 20 až 40 tun 

TNT nebo zemětřesení o Richterově škále 3,4 [7]. 

Tato havárie si vyžádala celkem 30 mrtvých a více než 2 400 zraněných osob. 

Následné otřesy byly zaznamenány v 500 km vzdáleném okolí a způsobily destrukci 

asi 250 budov v Toulouse. Příčiny havárie nejsou dodnes známy a existuje mnoho spekulací, 

jak k této události došlo. Jedním z těchto scénářů, je i možný teroristický útok [7]. 

Uvedené havárie patří pouze mezi část závažných průmyslových havárií, které 

se v poměrně krátké době udály. Jsou však jedny z nejzávažnějších a s největším dopadem 

nejen na člověka. Na základě zkušeností z těchto a dalších průmyslových katastrof, se vlády 

jednotlivých zemí pokouší dalším podobným událostem zabránit veškerými možnými 

a dostupnými prostředky.  

Lidská selhání mohou být příčinou havárie, stejně jako jiné neočekávané mimořádné 

události a jejich kombinace, jako například s přírodními jevy. Jako příklad lze uvést jadernou 

elektrárnu ve Fukušimě v Japonsku, kde projektanti a stavitelé jaderné elektrárny nepočítali 

s možností úderů několika přírodních pohrom najednou. V tomto případě silné zemětřesení 
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a velká přívalová vlna tsunami. Při této události, tak působily dvě rozsáhlé mimořádné 

události, které si vyžádaly tisíce obětí na životech a mnoho zraněných i s následky 

do budoucna. Spojením přírodních jevů a následných průmyslových havárií, tak můžeme 

označit jako jeden z nejhorších scénářů co se týče připravenosti a ochrany obyvatelstva. 

  



46 

  



47 

6  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V ČESKÉ 

REPUBLICE 

V současné době, se na území České republiky nachází velké množství nebezpečných 

chemických látek a směsí, které vždy vytvářejí určité riziko. Je proto na odpovídajících 

osobách a organizacích, zajistit bezpečnost obyvatelstva před jejich negativními účinky. 

Nebezpečné chemické látky a směsi dnes najdeme téměř všude kolem sebe. Tím je myšleno 

to, že s nimi člověk přichází do styku buď přímo, nebo nepřímo a ve většině případů, si ani 

určitá rizika neuvědomuje. Ve větších množstvích se nachází tyto látky a směsi zejména 

v chemickém průmyslu, tedy v chemických závodech, jako je zpracování ropy, potravinářství, 

gumárenství atd., ale i v rámci skladů, na prodejních místech a při přepravě. 

6.1 CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE 

V České republice zabírá chemický průmysl celkem třetí místo. Jako definici 

chemického průmysl v ČR, můžeme použít odvětvovou klasifikaci ekonomických činností 

(OKEČ), která definuje chemický průmysl jako celek tvořený třemi agregacemi [40]: 

 Agregace Rafinérské zpracování ropy, 

 Agregace Chemický a Farmaceutický průmysl, 

 Agregace Gumárenský a plastikářský průmysl.  

Největšího rozvoje, dosáhl chemický průmysl po roce 1993, tedy po vzniku 

samostatné České republiky. Dnes je vyváženo celkem 15 % produkce chemického průmyslu, 

přičemž dovoz stále převyšuje vývoz, kde zabírá největší podíl velkotonážní výroba. 

Mezi země, které se nejvíce podílí na vývozu z ČR, patří Slovensko, Německo a Polsko. 

Naopak mezi největší dovozce do ČR patří rovněž Německo a Slovensko, ale i Velká 

Británie. Dnes patří mezi trendy výroba polotovarů a jejich vývoz a dovoz, než složité 

procesy, které jsou nákladné a velmi složité. Zároveň je vytvářena velká konkurence 

chemickému průmyslu v ČR, zejména z asijských zemí (např. výroba skla). Proto mnoho 

českých chemických závodů přešlo pod správu zahraničních firem [41]. 

V současné době se chemický průmysl u nás podílí na následujícím vývoji a výrobě 

produktů [41]: 

 amoniak a hnojiva (dusíkatá, močovina), 
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 kyselina fosforečná, sírová, dusičná, 

 benzen, xylen, toluen, 

 mazadla a pohonné hmoty, 

 gumárenské chemikálie, plastikářské chemikálie, jako jsou plasty (PVC, polyamid, 

polystyren, fenoplasty, polyolefiny) a výrobky z plastů, výroba syntetického kaučuku 

a výrobky z něj, dále chemická vlákna, 

 nátěrové hmoty, povrchově aktivní látky, barviva, pigmenty, 

 a v neposlední řadě výbušniny. 

Chemické podniky v ČR najdeme zejména v bohatých průmyslových oblastech, 

kde tak mohou snadno spolupracovat s jinými průmyslovými podniky (např. energie). 

Největší koncentraci chemických podniků je pak možné nalézt zejména ve středních 

a severních Čechách a v Moravskoslezském kraji. V České republice se tak nachází mnoho 

velkých i menších podniků, které buď zůstaly českými, nebo přešly pod zahraniční správu. 

Některé z nich jsou dnes v konkurzech. Kvůli jejich velkému množství, jsou následně 

uvedeny pouze největší chemické podniky u nás [41]: 

 do odvětví rafinérského zpracování ropy patří mezi největší společnosti u nás 

UNIPETROL RPA, s. r. o., který zahrnuje velký počet chemických podniků, jako jsou 

Benzina, s. r. o. (Praha), ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. (Litvínov), SYNTHESIA, 

a. s. a EXPLOZIA, a. s. (Pardubice, Semtín), SPOLANA, a. s. (Neratovice), 

SYNTHOX, a. s. (Kralupy nad Vltavou), KARAMO, a. s. (Kolín), PARAMO, a. s. 

(Pardubice), 

 AGROFERT holding, s. r. o (Praha) je druhou nevětší společností u nás a zahrnuje 

celkem 182 chemických podniků (LOVOCHEMIE, a. s. Lovosice, DEZA, a. s., Velké 

Meziříčí apod.), 

 další významnou společností v ČR je ZENTIVA Group, a. s. (Praha), která jako 

součást trustu spojila podniky LÉČIVA, a. s (Praha) a SLOVAKOFARMA, a. s. 

(Hlohovec), najdeme zde však i jiné významné farmaceutické společnosti (TEVA 

Czech Industries, s. r. o., Opava, FARMAK, a. s., Olomouc apod.), 

 do třetího odvětví zabývající se gumárenským a plastikářským průmyslem, spadá opět 

mnoho významných podniků, jako jsou například BARUM CONTINENTAL s. r. o., 
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Otrokovice, ČESKÁ GUMÁRENSKÁ s. r. o., GUMOTEX, a. s. (Břeclav), FATRA, 

a. s., a TEHNOPLAST s. r. o.  

Chemický průmysl v ČR je velmi pestrý a bohatý na výrobu. S tím jsou ovšem spojená 

i rizika, která je nutno řešit zejména v rámci ochrany obyvatelstva. Jedná se tak zejména 

o úniky nebezpečných chemických látek do okolí podniků, kde mohou ohrozit obyvatele 

na životech, zdraví, ale mohou i poškodit (i trvale) celé životní prostředí.  

Jednotlivé chemické podniky u nás si uvědomují rizika, která jsou s výrobou, 

skladováním a přepravou spojená a snaží se je řešit. Dnes tak můžeme u některých podniků 

najít propagační materiály pro okolní obyvatele, které je seznamují se svou prací a výrobou 

a informují obyvatelstvo o opatřeních v případě úniku nebezpečné chemické látky do okolí 

a jiných mimořádných událostí. Velmi dobře zpracované informace, tak má například u nás 

jaderná elektrárna Dukovany nebo Synthesia s. r. o Pardubice, kde se pořádá rozsáhlé cvičení 

pro případ závažné havárie, kterého se může zúčastnit i veřejnost. V případě, že si podnik sám 

nevytváří žádné materiály pro veřejnost, které obsahují záchranná a bezpečnostní opatření 

a instrukce obyvatelstvu, jak se zachovat v případě havárií s únikem nebezpečných látek, 

pak může být ve vzájemné spolupráci chemického podniku a krajského úřadu vytvořena 

informační brožura (nečastější forma informace pro obyvatele), která se týká ochrany 

obyvatelstva v rámci zóny havarijního plánování. 

6.2 ZAŘAZENÍ PODNIKŮ DO SKUPIN „A“  NEBO „B“ A ZÓNY 

HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Jednotlivé chemické podniky jsou v České republice rozděleny podle limitních 

množství nebezpečných chemických látek, které jsou stanoveny právními předpisy. 

Konkrétně jsou stanoveny podmínky pro zařazení do skupin zákonem o prevenci závažných 

haváriích a doplňují jej další vyhlášky. Zákon tak ukládá právnickým nebo fyzickým osobám, 

které vlastní podnik nebo jiné zařízení s nebezpečnými chemickými látkami, aby zpracovali 

jejich seznam, který obsahuje veškeré náležité údaje (druh, klasifikace, množství, fyzikální 

forma). Po vytvoření tohoto seznamu jsou povinni přijmout „všechna nezbytná opatření 

k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků [42].“ Na základě těchto činností pak 

musí navrhnout „zařazení objektu nebo zařízení [42]“ do příslušné skupiny („A“ nebo „B“). 

Jednotlivá množství látek a jejich příslušenství k určitým skupinám jsou uvedeny v přílohách 

zákona, konkrétně v příloze č. 1. Pokud je objekt nebo zařízení zařazen do skupiny „B“, pak 
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je nutné zpracovat nejen vnitřní, ale i vnější havarijní plán a tedy zóna havarijního plánování, 

ve spolupráci s příslušným krajským úřadem a dalšími orgány (HZS apod.).  

Zóna havarijního plánování se pro objekty nebo zařízení spadající do skupiny 

„A“ nebo „B“ stanovuje pomocí vyhlášky č. 103/2006 Sb., která zónu stanovuje na základě 

metodiky, která určuje zasaženou plochu v případě závažné havárie. Jak bylo zmíněno 

již v kapitole o legislativě v ČR, obsahuje vyhláška určité části, které nejsou zcela dostatečné. 

Pro jednotlivé chemické podniky a zařízení musí být proveden podle zmíněné 

vyhlášky (přílohy č. 1) nejprve soupis všech činností a následně soupis všech nebezpečných 

chemických látek a dále odhad „maximálního množství nebezpečné látky nebo nebezpečných 

látek, které se může v reálných podmínkách zúčastnit závažné havárie[43].“  Po určení těchto 

maximálních množství nebezpečných chemických látek, se přiřazují jednotlivá referenční 

čísla nebezpečným látkám a zdrojům rizika a stanovují se třídy toxicity. Ze sepsaných 

nebezpečných chemických látek, je pak možné vyškrtnout ty, které „nepředstavují přímou 

hrozbu poškození obyvatel z důvodů vzdálenosti obydlených oblastí [43].“ Po splnění těchto 

bodů, je stanovena na základě výsledků zóna zamoření při úniku nebezpečné (nebezpečných) 

chemické látky [43]. 

6.3 NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Jak bylo již zmíněno, nebezpečné chemické látky a směsi se nacházejí kolem člověka 

každý den. Uvědomit si jejich přítomnost, možné riziko, jeho snížení a v případě úniku 

instrukce jak se zachovat, pomáhají bezpečnostní opatření, která jsou u takových látek a směsí 

uvedena. Jedná se tak o označení například na cisternách, obalech, apod. v takové podobě, 

jako jsou například piktogramy zobrazující nebezpečné vlastnosti chemické látky nebo směsi, 

dále Kemlerův a UN kód, které označují látku a její nebezpečné vlastnosti atd. Veškerá tato 

opatření mají mezinárodní charakter. To znamená přísná pravidla a nařízení pro klasifikaci, 

označování a balení nebezpečných chemických látek a směsí, ale i pro bezpečnostní přepravu 

a skladování. Veškerá nařízení a mezinárodní dohody jsou bedlivě sledovány.  

Přehled o nebezpečných chemických látkách v rámci chemického průmyslu v České 

republice, vznikl díky zákonné oznamovací povinnosti provozovatelům skupin „A“ a „B“ 

příslušným úřadům. V přehledu je tak možné najít informace o druhu, množství a skupenství 

nebezpečných chemických látek a směsí. Protože jsou tyto údaje kontrolovány a nepravdivé 

nebo neúplné údaje o nebezpečných chemických látkách nebo směsích, jsou penalizovány 
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vysokými částkami, jsou tyto informace spolehlivé. Nelze však říci, že přehled je úplný, 

protože je v ČR mnoho dalších menších podniků a subjektů, na které se zákonná povinnost 

nevztahuje v důsledku podlimitního množství nebezpečných chemických látek [44].  

Při vzniku havárie s únikem nebezpečných chemických látek, může dojít k mnoha 

různým dopadům. Záleží to zejména na nebezpečnosti dané chemické látky, tedy 

nebezpečných vlastnostech.  

Dle nebezpečnosti chemických látek a směsí, je můžeme rozdělit následovně [7]: 

 nebezpečné chemické látky energetické, do kterých spadají látky a směsi hořlavé 

a výbušné, 

 nebezpečné chemické látky a směsi toxické, které se dále dělí podle působení 

na toxické pro člověka a toxické pro životní prostředí (ekotoxické). 

Každá nebezpečná chemická látka nebo směs, musí kromě označení mít i svůj 

bezpečností list, který je povinen vytvořit buď výrobce, distributor, nebo například prodejce. 

Bezpečnostní list neboli Material Safety Data Sheets (MSDS) je průvodní, informační listinou 

o nakládání s nebezpečnou chemickou látkou nebo směsí. Obsahuje celkem 16 kapitol podle 

nařízení REACH [8]. 

6.4 ÚČINKY NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK 

Účinkům nebezpečných chemických látek jsou vystaveni nejen zaměstnanci 

chemických podniků, přepravních společností, skladů a jiných oblastí, kde se s takovými 

látkami zachází, ale může jim být vystaven i člověk v běžném životě. Působení nebezpečných 

chemických látek na člověka, může mít různé dopady, záleží na mnoha faktorech, které 

působí. Tedy jak dlouho je člověk působení látky vystaven, jaký je jeho zdravotní stav, jakým 

dávkám je vystaven apod. V důsledku toho pak mohou vzniknout závažná poškození až smrt 

nebo pouze menší zdravotní potíže, jako je podráždění apod. Následky mohou být zároveň 

dlouhodobé (chronické) nebo mohou mít krátkodobý, jednorázový účinek, který se projeví 

ihned. V případě vzniku závažné chemické havárie, jako byl například únik methylisokyanátů 

v indickém Bhopálu (1984), dochází k nejhorším scénářům, kdy je mnoho obětí na životech 

a poškozením zdraví nejen ihned na místě po havárii a během krátké doby po havárii, ale 

následky se projevují i po několika letech, jako například genetické poruchy apod. 

V roce 2000 byl proveden průzkum, na jehož základě bylo zjištěno, že celkem 

22 % zaměstnanců přichází do styku s inhalací aerosolů a par nebezpečných chemických látek 
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a po dobu alespoň čtvrtiny pracovní doby [8]. Dále bylo zjištěno, že celých 16 % zaměstnanců 

přichází do kontaktu s nebezpečnými chemickými látkami rovněž po jednu čtvrtinu pracovní 

doby [8]. 

6.4.1 Toxicita chemických látek 

V rámci ochrany osob před nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je důležitá, 

kromě ostatních informací, důležitá i znalost toxicity. Při expozici dané látce může nastat 

různý průběh účinku (akutní, chronický, pozdní). Účinek látky je pak závislý na dávce. 

Vyjádření akutní toxicity je dáno mezními hodnotami, které jsou vyjádřeny pomocí percentilů 

LD50, což je medián a ED25 je spodní kvartil. Tyto hodnoty vyjadřují počet testovaných 

jedinců, kteří projeví odezvu mezní nebo vyšší hodnoty a jako dávky, které odpovídají 

procentu účinnosti. Mezi další důležité hodnoty vyjadřující specifickou informaci patří 

LC50 (předpoklad úmrtí 50% jedinců, tzn. testovaných zvířat), NOEL (nejvyšší koncentrace, 

kdy není pozorován účinek), LOEL (nejnižší koncentrace, kdy je pozorován účinek) [8]. 

6.4.2 Toxikologické informační středisko 

Pro případy, kdy dojde k intoxikaci člověka nebezpečnou chemickou látkou, bylo 

zřízeno Toxikologické informační středisko v Praze. Středisko drží 24 hodinovou službu 

sedm dní v týdnu a podává potřebné informace a pomoc záchranným složkám. Informace tak 

zde vyhledávají zejména lékaři a zdravotnická zařízení. Toxikologické informační středisko 

má vlastní databázi nebezpečných látek a v případech potřeby je schopno propojit se s dalšími 

světovými databázemi o nebezpečných látkách a směsích. Telefonní kontakt 

na Toxikologické informační středisko v Praze bývá uveden v bezpečnostních listech. 

6.5 SOUČASNÉ CHEMICKÉ HROZBY V ČESKÉ REPUBLICE 

Mezi současné hrozby vzniku havárií s únikem nebezpečných chemických látek patří 

zejména průmyslovým oblastem, tedy chemickým podnikům a podnikům, které buď skladují, 

nebo pracují s nebezpečnými chemickými látkami. Nejde tak jen o výrobu nebezpečných 

chemických látek, ale i jejich distribuci. V návaznosti na to je další hrozbou doprava, která 

v rámci České republiky probíhá po silnici, železnicích, ale i pomocí lodní dopravy 

(po vnitrozemských vodních cestách) a letecké dopravy. 

Pokud se jedná o současné chemické hrozby v chemických podnicích, může být 

uveden příklad rozsáhlého požáru v areálu podniku Synthesia a. s., Semtín, se kterým bojoval 
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hasičský záchranný sbor téměř dva dny. Při likvidaci havárie, musela být zajištěna bezpečnost 

především zaměstnanců a okolního obyvatelstva a musely být zajištěny objekty, 

kde se nacházely další nebezpečné chemické látky a směsi, které mohly být požárem 

ohroženy a mohly se stát ještě větší hrozbou. Zaměstnanci podniku byli okamžitě evakuováni 

a pracovní směny byly až do odvolání zrušeny. Okolní obyvatelstvo bylo o havárii 

informováno a bylo jim doporučeno nevětrat a nevycházet ze svých domovů pro případ, 

že by došlo k úniku nebezpečných chemických látek do okolí [46, 47]. 

V případě vzniku rizika závažné chemické havárie, je nutné si uvědomit dopady 

a působení nebezpečných chemických látek, které při ní unikají. Tedy základní nebezpečné 

vlastnosti těchto chemických látek. Mezi tyto vlastnosti patří [7]: 

 hořlavost, 

 výbušnost, 

 toxicita. 

Pokud porovnáme jednotlivé účinky nebezpečných chemických látek, na prvním místě 

se v případě počtu obětí na životech objeví toxické látky (např. fosgen, chlor, chlorovodík, 

amoniak, fluorovodík). Na druhé straně na počet raněných a zejména materiálních škodách, 

budou na prvním místě výbušné látky (např. nitrát celulosy trinitrobenzen, dichloracetylen). 

Nejhorším scénářem je pak kombinace všech výše uvedených vlastností a jejich účinky 

(výbuch v chemickém podniku, zařízení apod., následné rozšíření požáru a vznik nebo 

uvolnění toxických plynů, výparů a aerosolů do okolí [11]. 

6.5.1 Zdroje rizik v chemickém průmyslu 

V chemickém průmyslu, znamenají největší riziko pro vznik závažných havárií, 

zejména požár a výbuch, fyzikální a chemické procesy. Jsou to tedy nejčastější zdroje 

nebezpečí. Chemické havárie však vznikají nejčastěji střetem několika okolností najednou, 

jako je například technická závada, únik par, zvýšená teplota apod. [7]. 

V případě vzniku požáru a výbuchu, jsou řazeny jako podporující podmínky [7]: 

 velké množství hořlavých látek a směsí ve skladovacích a výrobních prostorech,  

 možné rozšíření plamene do sousedních a vedlejších prostor, 

 pozdě nahlášený požár a pozdě zjištěný vznik požáru, 

 chybějící automatické ochranné prostory. 
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Fyzikální procesy, které se užívají jako podpůrné, nebo v případě petrochemického 

a strojírenského průmyslu, jako základní procesy, představují zdroje nebezpečí 

v následujících podobách [7]: 

 destilace a rektifikace, 

 ohřev látek (přímý nebo nepřímý), 

 vysokotlaké procesy (využívají se při práci se stačenými plyny), 

 sušení (mechanické, fyzikálně-chemické, tepelné). 

Nebezpečí, které tyto procesy způsobují, jsou různé, například u vysokotlakých 

procesů, vzniká riziko výbuchu, kdy při manipulaci se stlačenými plyny může dojít k jejich 

úniku a vzniku havárie, pokud se vytvoří výbušný oblak nebo dojde k požáru. 

Chemické procesy, představují nebezpečí zejména díky svým termodynamickým 

změnám. Za zdroje nebezpečí jsou pak označovány procesy [7]: 

 exotermní, kdy je uvolňováno teplo a proces vyžaduje chlazení (polymerace, 

polykondenzace, hydrogenace, chlorace apod.), 

 endotermní, kdy je teplo spotřebováváno a proces vyžaduje ohřev (pyrolýza ropných 

produktů, dehydrogenace apod.). 

Tyto termodynamické změny způsobují typické havárie, jako je například výbuch 

zásobníků, vznikem exotermní reakce. 

V chemickém průmyslu jsou různé objekty a zařízení, kde právě fyzikální a chemické 

procesy probíhají a jsou nezbytnou součástí výroby. Jedná se o takové objekty a zařízení, kde 

se nacházejí nebezpečné chemické látky a hrozí zde riziko vzniku havárie. Podle literatury 

lze zařízení rozdělit podle procesů, které v nich probíhají na operační síť a na operační 

jednotku [33].  

Pojem operační jednotky jsou děleny podle dějů, které v nich probíhají a to 

následovně [33]: 

 reaktory – probíhají v nich chemické reakce a fyzikální jevy (míchané, kolonové, 

fluidní, elektrolyzéry apod.) 

 aparáty – probíhají v nich pouze fyzikální děje, jako jsou mechanické pochody, 

hydrodynamické pochody atd., jedná se tedy o jednotky, jako jsou čerpadla, tepelné 

výměníky, kondenzátory, destilační a rektifikační kolony apod., 
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 rezervoáry – jsou to jednotky, ve kterých se akumuluje hmota, anebo energie 

(usazovací nádrže, stabilní a dočasné sklady, zásobníky apod.). 

 Operační síť je tak tvořena soustavou potrubí, které navzájem spojuje aparáty, 

nebo jednotky a zapojeny jsou buď paralelně, sériově nebo recyklem [33]. 

Při výrobě, ale i jakémkoliv využití nebezpečných chemických látek je důležitá velmi 

dobrá znalost chemických reakcí, které v daných procesech probíhají. Pro každý chemický 

proces je tak důležitý pojem chemizmus, kterým je označován „soubor všech vlastností dané 

látky, chemické změny nebo jevu, spojený s bližším výkladem jevu, tedy druh chemických 

reakcí, stechiometrii reakcí a termodynamické poměry, vlastnosti reagujících látek při 

požadovaných parametrech procesu, ale i za mimořádných podmínek, kdy může dojít 

ke změnám, které mohou vést ke vzniku závažné havárie [33]. “ Je tak nutné znát chování 

nebezpečných chemických látek za běžných procesních podmínek. Tím jsou myšleny běžné 

teplotní podmínky, běžný provoz, odstávka, regenerace, průběh najíždění, skladování, možná 

kontaminace produktů apod. Díky znalosti těchto podmínek je možné vytipovat veškeré 

zdroje rizik, které by mohly způsobit odchylku nebo havárii a zajistit tak procesní bezpečnost. 

Kromě výše zmíněných podmínek je rovněž důležité znát i různé změny látek, jako je jejich 

stárnutí, fázové změny, dále chování procesu v případě změny vstupních látek, dopady 

koroze, interakce nežádoucími látkami, vniknutí nečistot, usazování částic apod. [28]. 

V případě úniku nebezpečných chemických látek v chemickém provozu, záleží 

na koncentraci nebezpečné látky, jejím množství a dalších faktorech, které tak mohou ohrozit 

život a zdraví zaměstnanců, obyvatel žijících v okolí podniku, ale i životní prostředí. Zvýšené 

riziko, pro životní prostředí (zejména vodní prostředí), znamená i ten fakt, že je velká většina 

chemických podniků stavěna u vodních toků. K takovým haváriím, již v minulých letech 

došlo nejen v České republice, ale i jinde ve světě (Švýcarsko, Basilej). Takové havárie pak 

budí velký zájem a kritiku nejen u běžného obyvatelstva, ale hlavně u ekologických hnutí jako 

je Greenpeace, Arnika apod. 

6.5.2 Zdroje rizik při přepravě nebezpečných chemických látek 

V České republice může dojít ke vzniku závažné chemické havárie nejen pří výrobě, 

ale i při přepravě nebezpečných látek. Jejich přeprava je u nás zajišťována po silnicích, 

železnicích, ale i vnitrostátní dopravou po řece (Labe). Tato přeprava je podle mezinárodních 

úmluv zprostředkována zejména soukromými přepravci (např. UNITRADE, spol.s.r.o., 

CENEP Cargo, s.r.o., EKOPART, s.r.o., CHEMIE-TIR, s.r.o.). Dopravci musí plnit speciální 
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požadavky těchto dohod, řidiči jsou školeni a skládají zkoušky způsobilosti. V rámci přepravy 

nebezpečných látek a mezinárodních dohod, jsou školeni a skládají zvláštní zkoušky 

i odborníci, tzv. bezpečnostní poradci.  

Pokud by došlo při přepravě nebezpečných chemických látek ke vzniku jakékoliv 

mimořádné události v ČR, bude nahlášena Transportnímu a nehodovému systému (TRINS). 

Hlášení o vzniku mimořádné události, je zprostředkováno přes operační středisko IZS, 

konkrétně Hasičským záchranným sborem. TRINS poskytuje dvacet čtyři hodin denně pomoc 

při řešení těchto událostí. Systém TRINS byl založen několika velkými chemickými podniky 

u nás. Patří mezi ně [11]: 

 ALIACHEM, a.s. výr. divize Synthesia Semtín, 

 DEZA, a.s. Valašské Meziříčí, 

 CHEMICKÉ ZÁVODY, a.s. Sokolov, 

 CHEMOPETROL, a.s. Kralupy nad Vltavou, 

 KAUČUK, a.s. Kralupy nad Vltavou, 

 KORAMO, a.s. Kolín, 

 SILON, a.s. Planá nad Lužnicí, 

 SPOLANA, a.s. Neratovice, 

 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem. 

V případě nahlášení nehody v případě přepravy nebezpečných chemických látek, 

může středisko TRINS poskytnout následující možnosti pomoci [11]: 

 podání potřebných údajů o výrobcích a látkách a také o způsobu jejich 

bezproblémového skladování a přepravě, 

 informace a zkušenosti z praxe, které se týkají nakládání s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky (manipulace) a s likvidací mimořádných událostí s přítomností 

nebezpečných chemických látek, 

 likvidační a pomocné práce v případě odstraňování vzniklé mimořádné události 

s přítomností nebezpečných chemických látek. 

Pokud k nehodě s únikem nebezpečných chemických látek při převozu dojde, 

je nejprve žádost o informace a pomoc směřována k výrobci, obchodníkovi nebo příjemci 
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zboží. Takovéto případy platí pro řádně označené přepravní vozy s informacemi o látce 

(přepravní dokumenty), které má řidič dopravního prostředku. Pokud takovéto informace 

nemá nebo jsou pochyby o skutečné přepravované látce, kontaktuje HZS právě středisko 

TRINS. V návaznosti na předchozí body, poskytuje TRINS celkem tři stupně pomoci [11]: 

 1. stupeň – informace, rady a doporučení, 

 2. stupeň – vyslání expertní skupiny nebo experta na místo nehody, 

 3. stupeň -  pomocné síly a prostředky pro likvidaci škod na místě nehody. 

V rámci jedné z oblastí (přepravy NCHL), prevence závažných havárií v České 

republice, se jednotlivé podniky spadající pod Svaz chemického průmyslu, rozhodly 

vzájemně spolupracovat a poskytovat veškeré možné informace a pomoc, která se týká NCHL 

a s nimi spojených mimořádných událostí. Tato aktivita, tak vznikla díky programu 

Responsible Care a jeho vytyčeným cílům. 

Velký problém, který trval do nedávna a dochází k tomu bohužel občas i dnes je to, že 

z důvodů vysokých nákladů a vyšších opatření šetrnost přepravců a tím záměrně mylné 

označení na přepravních vozidlech. Tím je myšleno, že někteří přepravci mohou záměrně 

označit dopravní prostředek méně nebezpečnými znaky (např. Kemlerův kód), než je látka, 

kterou převáží. Nejčastěji se v rámci číselného označení ADR a RID (číselné označení do tříd 

nebezpečnosti) užívá záměna s číslem 9 – jiné nebezpečné látky a předměty.  Dopravce tak 

ale velmi riskuje a to nejen vysoké sankce a případně trestní stíhání, ale zejména i zdraví 

a život zaměstnanců (hlavně řidiče) a okolní obyvatelstvo v případě vzniku havárie 

při převozu, přečerpávání apod. V takových případech ani řidič sám neví přesně 

co je obsahem nákladu, který veze a nutná identifikace látky, tak trvá déle. V návaznosti na 

tyto prodlevy, pak může dojít k závažnějším haváriím a vzniku mimořádných událostí, kdy 

je ohroženo, zraněno nebo usmrceno více lidí a je zamořena větší část životního prostředí, 

protože jsou tak zdržovány záchranné a likvidační práce.  

Stejné riziko si musí uvědomit i řidič, který nebezpečnou látku nebo směs převáží. 

Pokud bude řádně proškolen a jeho chování bude zodpovědné, je možné včas zabránit vzniku 

mimořádné události. Opět jsou nejčastějšími příčinami havárií s únikem nebezpečných 

chemických látek lidský činitel (nedodržení přepravních a dopravních předpisů, únava, špatný 

zdravotní stav, nedodržení trasy převozu apod.), špatný technický stav vozidla (vadné těsnění, 

ventily, chlazení, koroze apod.), nevyhovující stav vozovky (výmoly, vyjeté koleje, kluzký 

povrch apod.), ale i špatné meteorologické podmínky (vánice, vichřice, prudké deště, kroupy 
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apod.). S takovými riziky musí být počítáno a měla by tak být provedena veškerá řádná 

preventivní opatření. 

Během roku dojde v České republice k mnoha dopravním nehodám, při kterých 

mohou být účastníci i přepravci nebezpečných chemických látek lehce nebo vážně zraněni 

nebo mohou přijít o život. Příkladem je únik kyseliny dusičné z cisterny (26. února 2008) 

u Břestu [48]. Řidič si úniku převážené látky všimnul až po upozornění jiného řidiče.  Závada 

byla zjištěna na ventilu v zadní části vozu, kde docházelo k velkému úniku 70 % kyseliny. 

Obsah kyseliny v cisterně byl celkem 6 tun. Nehoda byla okamžitě nahlášena na operační 

středisko IZS (linku 112) a vyslány byly celkem jednotky HZS z Kroměříže, Zlína a Přerova 

s cisternami a jeden speciální protichemický vůz. Na místo byly posléze povolány dvě 

jednotky sborů dobrovolných hasičských (JSDH) z Břestu a Hulína. Na místě nehody bylo 

zjištěno, že došlo ke znečištění celkem na 8 kilometrech vozovky, včetně vozovky v obci 

Hulín. Místní obyvatelstvo proto dostalo varování a doporučení nevycházet z domu a chránit 

své dýchací cesty, před nebezpečnými výpary. Zásahu se zúčastnila i Policie ČR (PČR), která 

odklonila dopravu od místa nehody. Při této činnosti došlo ke zranění dvou policistů, kteří se 

výparů z kyseliny dusičné nadýchali a musela tak být přivolána lékařská služba. Celý 

zamořený úsek byl průběžně hlídán, kyselina byla přečerpána do náhradního vozidla a čistění 

a sanace vozovky byla prováděna jednotlivými hasičskými záchrannými sbory, okolní 

zasažená půda pak byla asanována přivolanou specializovanou firmou. Během celého zásahu, 

byla zajištěna ochrana okolního obyvatelstva před nebezpečnými výpary [48]. 

6.5.3 Zdroje rizik při skladování nebezpečných chemických látek 

Bezpečné skladování nebezpečných chemických látek v České republice je opatřeno 

nejen zákony (o prevenci závažných havárií, chemický zákon atd.), evropskými legislativními 

normami a předpisy, ale i českými státními normami (ČSN), jako je ČSN 65 0201, která se 

týká hořlavých kapalin apod. 

Sklady, kde se nebezpečné chemické látky nacházejí, musí plnit přísná pravidla 

a opatření proti úniku nebezpečných látek a vzniku havárií. Každý sklad tak musí vyhovovat 

normám a předpisům na stavební konstrukce a úpravy a bezpečnostní prvky. Zvláště vysoké 

nároky jsou kladeny na sklady, které skladují více nebezpečných látek, které spolu mohou 

reagovat. Veškerý skladovaný materiál musí být řádně označen a musí být skladován 

v nádobách, nádržích, lahvích apod. k tomu určených v takových podmínkách, jaké bezpečné 

skladování nebezpečné látky nebo směsi vyžaduje. 
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Problémem dnes jsou však nelegální sklady nebezpečných látek, kde jsou veškerá 

bezpečnostní pravidla a předpisy porušována. Ze zkušeností z minulých let je zřejmé, že jde 

o sklady většinou zahraničních majitelů, nebo o nelegální „likvidaci“ nebezpečných látek 

a materiálů z důvodů nedostatků financí majitele, podvodné podnikání (výkup nebezpečných 

látek pod záminkou legální likvidace) apod. Takové nelegální sklady byly objeveny například 

ve Slatiňanech, Libčanech, Nalžovicích a Chvaleticích v roce 2006 [7]. Jednalo se zde 

o nelegální zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a celý průběh šetření situace 

byl velmi medializován. 

Kauza v Libčanech proběhla v roce 2006 po návštěvě skladu Českou inspekcí 

životního prostředí (ČIŽP) a složkami integrovaného záchranného systému (IZS). Obyvatelé 

na problémovou situaci upozorňovali již od roku 2003. Inspekci se podařilo zjistit nelegální 

činnost podnikatele, který sliboval legální likvidaci nebezpečného odpadu. Veškerý 

nebezpečný odpad byl však skladován v silně nevyhovujících podmínkách (například 

vzdálenost skladu byla pouze 100 m od místní školy). Na základě tohoto hlášení hejtmanovi 

kraje Královéhradeckého, byl vyhlášen na daném území stav nebezpečí. Ve skladu 

se nacházelo celkem 360 tun nebezpečného odpadu a povolaná autorizovaná firma 

ho likvidovala až do února 2007. Podnikatel byl v tomto případě trestně stíhán a soudem 

mu byl udělen trest 6,5 roku vězení. Ve skladu byly objeveny odpady, které nebyly označeny 

v souladu s právními předpisy, nebezpečné látky byly skladovány látky dohromady a ne podle 

jednotlivých druhů, látky nebyly zabezpečeny před odcizením nebo poškozením, únikem 

a znehodnocením, látky byly záměrně míšeny za účelem snadnější likvidace, třídění zde bylo 

uspořádáno abecedně bez ohledu na společnou reakci látek, nebezpečné látky byly zakládány 

plošně a tak jejich kontrola byla nemožná a zároveň byly látky ukládány na sebe v patrech, 

což mohlo způsobit jejich vylití apod. a jejich vzájemnou reakci [7]. Mezi nejnebezpečnější 

chemické látky, které byly v tomto skladu objeveny v bezprostřední blízkosti u sebe, patří [7]: 

 kyanid draselný (78,4 kg) a anorganické kyseliny (1750 l), 

 sloučeniny arsenu (15 kg) z toho 4 kg oxidu arsenitého a kyselina fluorovodíková 

(40 l), 

 peroxid vodíku, sodný, barnatý (80 kg) a hořlavé kapaliny (metanol 30 l, aceton 10 l, 

formaldehyd 50 l, kresol 100 l). 

Bylo tak velkým štěstím okolního obyvatelstva, že jednotlivé látky neunikly a nedošlo 

k jejich vzájemné reakci. V takovém případě by mohlo dojít k velmi závažné chemické 
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havárii, kdy by mohlo dojít k vážným zraněním a případně i úmrtí osob, zejména v době, kdy 

se v okolí pohybovalo nejvíce lidí a v sousední škole, probíhala výuka. 

V chemickém průmyslu České republiky, je mnoho zdrojů rizika, které mohou 

způsobit vznik mimořádných událostí, zejména závažných havárií s únikem nebezpečných 

chemických látek a směsí, které můžou pro obyvatelstvo nejen v okolí znamenat silné 

ohrožení zdraví i života. Nebezpečné chemické látky ve větším či menším množství mohou 

uniknout v mnoha situacích, jako je jejich výroba, přeprava, skladování, při jejich odcizení, 

úmyslném poškození obalů apod. Proto je velmi důležitá prevence a jejich opatření, jak bylo 

již několikrát zmíněno. 
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7  ZAMĚŘENÍ NA OCHRANU OBYVATELSTVA V ČESKÉ 

REPUBLICE A VE VYBRANÝCH KRAJÍCH 

Ochrana obyvatelstva v České republice spadá pod Ministerstvo vnitra v mírovém 

období, při válečném konfliktu pak pod Ministerstvo obrany. Úkoly ochrany obyvatelstva 

spadají do úkolů integrovaného záchranného systému, zejména hasičského záchranného 

sboru. V rámci HZS ČR jsou povinnosti, úkoly a odpovědnost, rozděleny mezi jednotlivé 

hasičské záchranné sbory krajů, kterých je v České republice celkem 14 a hlavní město Praha 

a další hasičské záchranné sbory, která pod ně spadají (územní odbory HZS kraje, obce 

s rozšířenou působností, jednotky sborů dobrovolných hasičů, ve spolupráci jednotky požární 

ochrany podniků apod.). 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1 – Hierarchie orgánů v rámci ochrany obyvatelstva 

 

Ochranu obyvatelstva se zaměřením na nebezpečné chemické látky, která se týká 

státního sektoru, má za úkol kromě běžných jednotek HZS i zvláštní jednotky, tedy 

tzv. chemická služba (CHS), která vznikla v souvislosti s bojem proti terorismu a použití 

nebezpečných látek (CBRNE – Chemical, Biological, Radiological, Nucelar, Explosive). 

Tato chemická služba spadá pod Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR i pod 

HZS krajů, jako součást úseku IZS [49]. Chemická služba tak zajišťuje následující úkoly 

v organizačním a operačním řízení [49]: 

 organizační řízení: zajistit a udržovat provozuschopné prostředky chemické služby, 

spolupracovat, poskytovat, ověřovat a podílet se na zpracovávání plánů odborné 

přípravy, po odborné stránce usměrňovat činnosti chemické služby v jednotkách 

požární ochrany, jednotkám požární ochrany poskytovat odbornou podporu v rámci 
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odborné přípravy a ochrany obyvatelstva, odbornou přípravu jednotek požární ochrany 

v rámci připravenosti na MU s výskytem nebezpečných látek, aktualizovat produkty 

odborné a informační podpory, které jsou potřebné pro ochranu obyvatelstva a zásahy 

jednotek požární ochrany při zásahu v prostředí s nebezpečnými látkami, vedení 

evidence a provádění pravidelné kontroly prostředků chemické služby 

 operační řízení: průzkum nebezpečných látek, vytyčování a označování oblastí 

s výskytem nebezpečných látek v místě zásahu, varování a evakuace obyvatelstva, 

odborná příprava jednotek požární ochrany v prostředí s výskytem nebezpečných látek 

v místě zásahu a ochrana obyvatelstva v místě zásahu, dekontaminace zasažených 

osob, zasahujících hasičů, zasahujících složek IZS, zvířat, majetku a životního 

prostředí, v neposlední řadě provádění záchranných a likvidačních prací při 

mimořádných událostí s výronem nebezpečných látek. 

V případě vzniku mimořádné události s únikem nebezpečných chemických látek jsou 

v rámci HZS ČR zřízeny chemické laboratoře, které zajišťují [50]: 

 výcvik, rozvoj a vzdělávání v odborné činnosti, 

 protichemická a protiradiační ochrana a opatření v případech vzniku havárií s únikem 

nebezpečných látek nebo radiačních havárií, 

 prevence ochrany obyvatelstva před nebezpečnými škodlivinami. 

Chemické laboratoře HZS ČR mají regionální působnost a patří mezi ně [50]: 

 Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

 Chemická laboratoř HZS Středočeského kraje v Kamenici, 

 Chemická laboratoř HZS Plzeňského kraje v Třemošné u Plzně, 

 Chemická laboratoř HZS Jihomoravského kraje v Tišnově, 

 Chemická laboratoř HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm.  

Chemické laboratoře, kterých je celkem 5, tak působí v rámci dvou a více krajů 

a územních odborů. Během psaní této diplomové práce byly vzneseny dotazy na Institut 

ochrany obyvatelstva (IOO), konkrétně Ing. Tomášovi Čapounovi, CSc., který je vedoucím 

oddělení Chemické ochrany v Institutu a které se týkaly četnosti a druhů zásahů při 

mimořádných událostech s únikem nebezpečných chemických látek. V rámci konzultace byly 

na dotazy sděleny následující informace: 
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 Vytváří si IOO vlastní statistiky chemických havárií v ČR? – Institut ochrany 

obyvatelstva si nevytváří vlastní statistiku chemických havárií v ČR. Má však 

záznamy o veškerých akcích, které výjezdová skupina IOO absolvovala a je to 

primární dokument, který je pouze interní. 

 K jakým mimořádným událostem s únikem nebezpečných chemických látek vyjíždí 

výjezdová skupina IOO? – Sekce chemické ochrany a jejich výjezdová skupina 

nevyjíždí pouze ke „klasickým“ provozním chemickým haváriím, ale je povolávána 

i k nálezům nebezpečných kapalin a pevných látek, popřípadě jejich obalů (tyto 

výjezdy jsou nejčetnější). Dále skupina vyjíždí k únikům nebezpečných plynů a par, 

úhynu ryb v povrchových vodách, kontaminovaným zeminám a předmětům, ale také 

provádějí kontroly účinnosti dekontaminace či likvidace nebezpečných látek apod. 

 Jak často bývají (nebo již byli) experti z IOO přizváni k chemickým haváriím 

a případně k jakým? – V návaznosti na výše uvedené události, je na prvním místě 

identifikace látek neznámého složení, dále pak stanovení koncentrace 

identifikovaných látek v různých matricích, odběr vzorků pro laboratorní zpracování 

(ročně je analyzováno cca 100 vzorků), detekce nebezpečných látek v ovzduší aj. 

Co se týká počtu, tak dlouhodobě se jedná zhruba o jeden výjezd za dva týdny. Vedle 

výjezdů pak pracovníci skupiny zabezpečují osobní poradenství v místě události 

(asi 20 ročně) a telefonickou nebo elektronickou (e-mail) odbornou pomoc 

(asi 50 ročně).  

Prevence a plnění úkolů ochrany obyvatelstva je zaštítěna zejména legislativou ČR 

a jinými předpisy. Ty jsou pro jednotlivé HZS krajů závazné a musí být splněny. V rámci 

ochrany obyvatelstva před závažnými chemickými haváriemi jsou úkoly v rámci právních 

předpisů a nařízení stejné. Výjimky mohou tvořit kraje, kde se nachází bohatý chemický 

průmysl.  Pravidla a podmínky zde bývají přísnější. Zejména obyvatelstvo, žijící v okolí 

chemických podniků, skladů apod. je lépe informováno z důvodu vyššího rizika vzniku 

havárií s únikem nebezpečných chemických látek a směsí. 

Kromě povinných úkolů a povinností, které HZS krajů plní, mohou dobrovolně přispět 

ke zlepšení a rozvoji ochrany obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií. 

Některé hasičské sbory, zejména jejich oddělení ochrany obyvatelstva spolupracují s podniky 

a zařízeními, které pracují s nebezpečnými chemickými látkami. Mohou však spolupracovat 

i se školami, školkami, občany města apod., v rámci jejich informovanosti a připravenosti 
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na mimořádné události. Vzájemná spolupráce, tak umožní občanům a podnikům (zařízením), 

lepší přístup k informacím, odvrácením mylných informací, pochopení činnosti apod. Právě 

obyvatelstvo je díky haváriím s únikem nebezpečných chemických látek z velké části proti 

chemickým podnikům a často tak vznikají i zbytečné problémové situace. Naopak i podnik 

(zařízení) může zlepšit svou pověst a lepší přístup informací. Hasičské záchranné sbory kraje 

a krajské úřady, tak mohou vzájemnou spolupráci navázat formou různých aktivit, jako jsou 

propagační materiály v rámci ochrany při úniku nebezpečných chemických látek (letáky, 

DVD, internetové stránky atd.), vytvoření brožur ve spolupráci s chemickými podniky 

a zařízeními, které informují obyvatelstvo o jejich ochraně v případě vzniku havárie s únikem 

nebezpečných chemických látek, veřejné přednášky pro obyvatelstvo, Den otevřených dveří 

hasičských záchranných sborů, kde mohou být provedeny ukázky individuální ochrany 

člověka apod. 

7.1.1 Ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií v kraji 

Vysočina 

V kraji Vysočina se hasičský záchranný sbor kraje Vysočina nachází ve městě Jihlava, 

kde má své sídlo zároveň i krajský úřad (s oddělením krizového řízení) a operační středisko 

112. V rámci kraje je vytipováno několik podniků a zařízení, které jsou zařazeny do skupin 

„A“, „B“. K datu 21. ledna 2012, se v kraji nachází celkem 7 provozovatelů a provozů 

se zařazením do skupiny „B“ a 3 provozovatelé a provozy se zařazením do skupiny „A“, 

dle zákona o prevenci závažných havárií. Celkem tři provozovatelé „B“, mají zpracovány 

vnější a vnitřní havarijní plány a plán fyzické ochrany. Další tři podniky „B“ mají zpracovány 

vnitřní havarijní plány a plány fyzické ochrany, ve dvou z těchto podniků vnější havarijní plán 

nebude zpracován a v jednom je vnější havarijní plán připravován. Poslední z těchto 

provozovatelů „B“, nemá zpracovaný vnější, vnitřní havarijní plán a plán fyzické ochrany. 

Tento podnik se zabývá leštěním skla. Z provozovatelů „A“, mají celkem 2 zpracovány 

alespoň plány fyzické ochrany [51]. Kromě jednotlivých podniků pracujících s nebezpečnými 

chemickými látkami, je na Vysočině jako další možné riziko vzniku havárie s únikem 

nebezpečných látek při přepravě. A to zejména díky dálnici D1, která vede přes kraj, 

frekventovaná železniční doprava, průmyslové oblasti kolem měst a mnoho dalších silnic 

hlavních a vedlejších tříd, kde přeprava těchto látek probíhá. 

Do plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou zapojeny nejen profesionální jednotky 

HZS, ale i jednotky sborů dobrovolných hasičů. V roce 2009 bylo na území kraje Vysočina 
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dislokováno celkem 21 jednotek HZS kraje, zařazených do JPO I, 3 jednotky HZS podniku 

(Čepro Šlapanov, JE Dukovany, Kronospan) a 16 jednotek sborů dobrovolných hasičů 

podniků, dále celkem 876 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí [52]. V případech vzniku 

havárie s únikem nebezpečných chemických látek je povolávána chemická laboratoř 

Jihomoravského kraje. V rámci úseku IZS a operačního řízení je v kraji Vysočina zřízena 

chemická služba, která spadá pod oddělení služeb společně s technickou a strojní službou. 

Mezi věcné prostředky, které má chemická služba k dispozici patří hasiva, dekontaminační 

prostředky, neutralizační, sorpční a emulgační látky a prostředky, speciální věcné prostředky, 

prostředky na olejové havárie, separátory, odlučovače, prostředky individuální ochrany 

a osobní výstroj a také plnící zařízení tlakových lahví a náhradní tlakové lahve [53]. 
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Obr. č. 1: Část vybavení chemické služby HZS kraje Vysočina 

 

 

Obr. č. 2: Dekontaminační zařízení SDO II pro tzv. mokrou dekontaminaci 
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Program a zvláštní aktivity, které by se konaly přímo, se zaměřením na havárie 

s únikem nebezpečných chemických látek HZS kraje nemá a v současné době ani neplánuje. 

Tato otázka byla konzultována s Mgr. Radkou Votoupalovou, která je vedoucí oddělení 

ochrany obyvatelstva, HZS kraje v Havlíčkově Brodě. Ochrana obyvatelstva je zde plněna 

z větší části všeobecně. Zároveň jsou ale v kraji vytipovány mimořádné události, které je třeba 

řešit individuálně (např. hromadná dopravní nehoda na dálnici D1). V rámci ochrany 

obyvatelstva celkově, pořádají HZS měst a obcí individuální akce, kde obyvatelstvo 

seznamuje se svou prací, jednotlivými úkoly ochrany obyvatelstva a vysvětlují význam 

prostředků individuální ochrany. Akce jsou prováděny různými způsoby, jako 

je Den otevřených dveří na hasičských záchranných stanicích, přednášky pro studenty škol, 

nebo jedna z úspěšných akcí, která proběhla, tedy Den záchranářů, který probíhal 

v Havlíčkově Brodě dne 5. května 2010, kde představily svou práci a techniku veškeré 

jednotky IZS v kraji a byla zde představena i protichemická ochrana, která je v kraji 

k dispozici.  

V rámci prevence a připravenosti obyvatelstva na mimořádné události s únikem 

nebezpečných chemických látek, mají obyvatelé kraje možnost se sebevzdělávat 

prostřednictvím internetových stránek kraje Vysočina, kde naleznou vydané příručky a další 

dokumenty určené jako veřejné informace pro obyvatelstvo. Obyvatelé tak zde mohou nalézt 

příručku vydanou Krajským úřadem kraje Vysočina a Hasičským záchranným sborem kraje 

Vysočina z roku 2007 „Kapesní průvodce pro mimořádné situace“, která obsahuje užitečné 

informace nejen v rámci improvizované, individuální ochrany. Další informace najdou 

obyvatelé kraje na internetových stránkách HZS kraje Vysočina, kde jsou oddělením ochrany 

obyvatelstva prezentovány jednotlivé úkoly ochrany obyvatelstva a jejich vysvětlení a rady 

obyvatelstvu apod. V rámci preventivně výchovné činnosti, zde má obyvatelstvo i možnost 

získat materiály určené na pomoc obyvatelům a školám.  

Díky zařazení preventivně výchovné činnosti do výuky na školách, zůstává ochrana 

obyvatelstva v povědomí nejen studentů, ale i jejich rodin, zaměstnanců školy apod. 

Preventivně výchovná činnost byla zařazena do výuky občanské výchovy a materiály byly 

vydány MV – Generálním ředitelstvím HZS ČR. Pravidelná výuka, tak zajišťuje vzdělanost 

občanů v této oblasti nejen v kraji Vysočina. 
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7.1.2 Ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií 

v Jihomoravském kraji 

V Jihomoravském kraji je organizace ochrany obyvatelstva stejná jako v kraji 

Vysočina. Na starosti ji má oddělení krizového řízení ve spolupráci s oddělením ochrany 

životního prostředí a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Hasičský záchranný 

sbor Jihomoravského kraje (HZS JmK), tak k plnění úkolů ochrany obyvatelstva přispívá díky 

celkem 723 jednotkám požární ochrany (JPO), ze kterých je celkem 21 řazeno do JPO I, 

9 JPO II, 163 JPO III, celkem 7 JPO podniku a v neposlední řadě i 493 JPO V a 25 JPO VI, 

které se nacházejí v celkem 6 územních odborech HZS JmK [54]. 

V rámci hasičského záchranného sboru kraje, konkrétně v rámci odboru IZS a služeb, 

oddělení služeb, působí i chemická služba, která plní stejné hlavní úkoly, které byly zmíněny 

již v předešlé kapitole, stejně jako prostředky a vybavení chemické služby. Odbor IZS 

má i další speciální skupiny, které zajišťují ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech 

(lezecká skupina, skupina kynologů a skupina zaměřená na trhací práce). 

V případě zjištění havárie nebo jiné mimořádné události s únikem nebezpečných 

chemických látek, pracuje v rámci kraje, chemická laboratoř Školícího střediska Tišnov, která 

je schopná identifikovat a analyzovat vzorky nebezpečných chemických látek a to i bojových 

chemických látek (otravných). V rámci provedených analýz, je písemný protokol, který 

je předán organizacím, nebo příslušným osobám, kteří si analýzu vyžádali. Chemická 

laboratoř je tak schopna provádět analýzy neznámých vzorků, stanovení toxických 

anorganických látek a iontů, stanovení stopových množství organických látek a stanovení 

akcelerantů hoření. Laboratoř není schopna provádět mikrobiologické rozbory [55].  

Podniky, které vyrábí, zpracovávají, distribuují nebo jinak pracují s nebezpečnými 

chemickými látkami, jsou v Jihomoravském kraji celkem hojně zastoupeny. Dle odboru 

životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se v současné době v kraji nachází 

11 provozovatelů se zařazením do skupin „B“ (např. Čepro, a.s., Flaga Český Plyn s. r. o. 

atd.). Nacházejí se zde ale i další podniky, u kterých bude probíhat správní řízení, týkající se 

vydání rozhodnutí o schválení bezpečnostní zprávy (např. MOLITAN a.s., AGROFERT 

HOLDING, a.s., ADAST a.s. atd.). Zóna havarijního plánování byla stanovena celkem 

u devíti provozovatelů „B“ a celkem u šesti provozovatelů „B“, byl schválen vnější havarijní 

plán a byly vydány informace, které jsou určené veřejnosti v zóně havarijního plánování. 

Dále se v Jihomoravském kraji nachází celkem čtyři provozovatelé „A“ (AIR PRODUCTS 



69 

spol. s.r.o, KORFIL a.s. atd.) a u jednoho podniku, probíhá správní řízení o vydání rozhodnutí 

o schválení bezpečnostního programu prevence závažné havárie (ASK Chemicals 

Czech s.r.o). 

Chemické podniky, zde kromě vydaných informací vydaných pro obyvatelstvo, 

spolupracují v rámci zóny havarijního plánování s okolními objekty. Konkrétně je tím myšlen 

provozovatel „B“ LINDE Gas, a.s., který spolupracuje se základní školou v podobě cvičení 

(evakuace). Stejně tak je zde možnost spolupráce Krajského úřadu JmK a HZS kraje 

a uspořádat cvičení pro vytipované objekty nebo obyvatele v rámci prevence a ochrany 

obyvatelstva. 

V Jihomoravském kraji se však nacházejí i nezařazené podniky, které znamenají 

podstatné nebezpečí pro obyvatele žijící v okolí. Jedním z těchto vytypovaných podniků, 

které znamenají určité riziko a přitom množství nebezpečných chemických látek 

je podlimitní, takže nemůže být zařazen dle platné legislativy, je pivovar v Brně na Mendlově 

náměstí. Tento objekt se nachází v centru města a v jeho okolí se nachází hustě obydlená 

zástavba. Hasičské záchranné sbory JmK o tomto nebezpečí vědí a je tudíž brán v úvahu jako 

potenciální zdroj nebezpečí, tedy havárie s únikem nebezpečných chemických látek, 

konkrétně amoniaku. 

I zde je kromě rizika vzniku chemických havárií v podnicích, riziko vzniku havárie 

s únikem nebezpečných chemických látek při přepravě, jelikož je Jihomoravský kraj bohatý 

na přepravní trasy (dálnice, silnice prvních tříd, důležité železniční tratě apod.), včetně 

letadlové dopravy (letiště Brno – Tuřany). 

Připravenost a preventivně výchovná činnost obyvatelstva je zde díky iniciativě 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno, více propagována a to díky kampani, která 

byla po obyvatelstvo připravena. Jedná se o kampaň s názvem „Vaše cesty k bezpečí 

aneb chytré blondýnky radí…“. V rámci této akce vzniklo celkem 33 témat z oblastí ochrany 

obyvatelstva, požární prevence a bezpečnosti obyvatel [50]. Témata jsou volně k dispozici 

na internetových stránkách HZS kraje a zároveň byla kampaň propagována formou brožur, 

letáčků, plakátů, kalendářů apod. Jednotlivá témata jsou podrobně a jednoduše vysvětlena tak, 

aby byla snadno zapamatovatelná a občan se v nich snadno orientoval. Díky podrobnosti 

a dobré fotodokumentaci, je zde velmi dobře znázorněna ochrana osob při úniku 

nebezpečných chemických látek, improvizovaná ochrana a způsob jak jej použít v zamořeném 
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prostředí. Příručka, která byla vytvořena v roce 2011, je tak řazena mezi jeden z nejlepších 

materiálů určených pro přípravu obyvatelstva v současné době. 
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8  PŘÍPRAVA NA OCHRANU OBYVATELSTVA SE 

ZAMĚŘENÍM NA NEJVÍCE NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ 

LÁTKY 

Prevence a připravenost obyvatelstva na mimořádné události, je důležitá zejména 

i kvůli následkům, které událost způsobí. Tím je myšleno, že pokud budou obyvatelé vědět 

o hrozbě a budou o ní dostatečně informováni včetně způsobů, jak se v takových případech 

zachovat, budou sníženy i dopady, které mimořádná událost způsobí. 

V rámci České republiky má v období míru na starosti ochranu obyvatelstva 

Ministerstvo vnitra ČR (jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách).  Ministerstvo vnitra 

se stará o ochranu obyvatelstva prostřednictvím svých odpovědných orgánů, jako je IZS. 

Ve spolupráci s těmito orgány vytváří nejen zákony a jiné právní předpisy, ale i odbornou 

přípravu a rady pro obyvatelstvo, příslušné fyzické a podnikající fyzické osoby, orgány státní 

správy a územní samosprávy. 

Další možná příprava ochrany obyvatelstva záleží na samotných orgánech státní 

správy, územní samosprávy, podnikajících fyzických osobách apod., kteří mají zájem se na 

prevenci a ochraně obyvatelstva podílet. Touto přípravou jsou tak myšleny již zmíněné 

metody, jako dny otevřených dveří, přednášky, brožury a jiné propagační materiály apod. 

Jako základní příprava ochrany obyvatelstva je znalost základních úkolů v rámci 

ochrany obyvatelstva. Mezi tyto základní úkoly tak patří [1]: 

 varování a vyrozumění, 

 evakuace, 

 ukrytí, 

 individuální a kolektivní ochrana, 

 nouzové přežití. 

V případě vzniku mimořádné události, závažné havárie s únikem nebezpečných 

chemických látek, jsou tyto základní úkoly aplikovány dle závažnosti a rozsahu havárie. 

V případě individuální i kolektivní ochrany by se jednalo zejména o improvizovanou ochranu. 

Znalost obyvatelstva v této oblasti by tak měla být samozřejmá. Bohužel tomu realita 

nasvědčuje jinak. Obyvatelstvo nemá o tuto problematiku tak velký zájem, na druhou stranu 

má dojem, že by problematika ochrany obyvatelstva a rizik, které jim v okolí hrozí, měla být 



72 

více propagována. Tyto informace byly získány nejen díky názorům autorů, ale i díky 

dotazníkům a konzultacím, které byly v rámci diplomové práce vyplněny studenty 

a zaměstnanci vybraných základních škol ve městě Havlíčkův Brod. Výsledky z vyplněných 

dotazníků budou uvedeny v příloze diplomové práce. 

Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR, ustanovilo v rámci ochrany obyvatelstva formou 

preventivně výchovné činnosti, která v současné době probíhá na základních, středních 

a vyšších odborných školách, kde je součástí výuky v podobě jednoho šestihodinového 

výukového bloku, nebo jako součást jednotlivých předmětů, například občanské výuky apod. 

Další rozšíření preventivě výchovné činnosti proběhlo dne 5. října 2011, kdy vláda schválila 

materiál Začlenění tématik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví 

a dopravní výchova [57]“, který byl zařazen do studijních programů pedagogických fakult na 

vysokých školách [57]. Preventivně výchovná činnost na školách a její program, je součástí 

Koncepce ochrany obyvatelstva z roku 2008. V této Koncepci, je zároveň i návrh na další 

program, který by přispěl k připravenosti obyvatelstva, „Program výchovy a vzdělávání 

obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných událostech a krizových 

situacích [1] “. Tento program však do dnes nebyl realizován a tím nebyl splněn. V důsledku 

na tento fakt, tak byl vznesen dotaz na současnou situaci na garanta programu, kterým je 

Kpt. Mgr. Jaromír Šiman z MV – GŘ HZS ČR. Odpovědí Kpt. Mgr. Jaromíra Šimana bylo, 

že v rámci tvorby programu, byla v první fázi provedena důkladná analýza, která odhalila 

nedostatky a díky kterým nemůže být vytvořen fungující program systému výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva, který by vedl ke zvýšení připravenosti obyvatelstva na zvládání 

prevence, následků a dopadů mimořádných a krizových situací. Proto byla vytvořena zpráva 

na jednání Výboru pro civilní nouzové plánování (dne 20. září 2011), ve které jsou výsledky 

analýzy popsány a navrženy další roky ke splnění zadaného úkolu. Nyní se intenzivně pracuje 

na komplexní sondě do společnosti, která tak umožní jasné a přesné zmapování současné 

situace. Zmapování poskytne potřebné vstupní informace pro stanovení cílových skupin, 

určení cílů a obsahu vzdělávání, optimálních forem sdělení a určí úkoly a odpovědnosti 

institucí, které jsou do tohoto procesu zainteresovány. Navržení celého systému je tak 

plánováno uskutečnit do konce roku 2016. 
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8.1 VYDANÉ DOKUMENTY V RÁMCI OCHRANY 

OBYVATELSTVA PŘED DOPADY ZÁVAŽNÝCH 

CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ 

V rámci ochrany obyvatelstva najdeme mnoho literárních zdrojů českých nebo 

zahraničních, které se touto problematikou zabývají. Dokumenty a literatura vydané MV –

 GŘ HZS ČR, jsou ve většině případů zaměřené na celkovou problematiku ochrany 

obyvatelstva. Zároveň jsou podpořeny dalšími materiály, které se věnují jednotlivým 

mimořádným událostem a krizovým situacím a úkoly ochrany obyvatelstva v těchto 

konkrétních situacích. Jednotlivé příručky, brožury a další dokumenty bývají kromě 

vytištěných materiálů i veřejně přístupné na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, 

složek IZS a jiných složek státní správy a územní samosprávy. Ne všechny dokumenty jsou 

vždy veřejnosti přístupné. Mezi ně patří takové dokumenty a literatura, které jsou určeny 

pouze pro potřeby MV ČR, IZS a další příslušné orgány. Slouží k jejich přípravě a jako návod 

na postup v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace. 

Mezi dokumentaci a literaturu, která slouží k přípravě a plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva v rámci ochrany před dopady závažných chemických havárií a jiných 

mimořádných událostí s únikem nebezpečných chemických látek patří například: 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 – v Koncepci 

ochrany obyvatelstva, která byla zmiňována již v předešlých kapitolách, jsou uvedena 

různá opatření v případě vzniku mimořádné události s únikem nebezpečných 

chemických látek. Jednotlivé podkapitoly se v koncepci věnují ochraně osob před 

kontaminací, monitorování chemické situace, ochranou obyvatelstva před účinky 

nebezpečných chemických havárií a harmonogram, který určuje odpovědnost 

a termíny na realizaci vhodných opatření, zlepšující situaci. Jak bylo již zmíněno, 

ne všechna opatření se daří splnit v určitých termínech. 

 příručka Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických 

látek – byla vydána MV ČR, s určením pro právnické osoby, podnikající fyzické 

osoby, obyvatelstvo, státní správu a územní samosprávu. Dokument obsahuje celkem 

5 kapitol včetně příloh a kromě vysvětlení pojmů, představení nebezpečných 

chemických látek v přehledných tabulkách (u nás nejběžnější látky), vysvětluje 

i takovou problematiku, jako jsou zásady první pomoci a ochrany obyvatel zasažených 

nebezpečnými chemickými látkami, ochranná opatření a pomůcky, označení 
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nebezpečných látek a legislativa na ně se vztahující apod. Jedná se tak o kompletní 

přehled v rámci této problematiky. Příručka je volně přístupná na internetových 

stránkách MV ČR a může se z ní tak poučit i sám občan (sebevzdělávání). 

 příručka pro učitele základních a středních škol Ochrana člověka za mimořádných 

událostí – příručka, která je určena k preventivně výchovné činnosti studentů 

ve školách, která vznikla v rámci programu Koncepce ochrany obyvatelstva 

z roku 2008. 

 Ochrana obyvatelstva, MODUL E, Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti 

krizového řízení – vytvořená ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč. Tato pomůcka obsahuje kompletní přehled o problematice ochrany 

obyvatelstva, je zde tak možné nalézt opatření v rámci ochrany před dopady 

chemických havárií a jiných mimořádných událostí s únikem nebezpečných 

chemických látek. Tento modul, zároveň řeší i vzdělávání obyvatelstva v rámci 

preventivně výchovné činnosti. Vzhledem k rozsáhlosti této příručky, je využívána 

stejně jako předchozí příručky a dokumenty ke vzdělávání a přehledu o náplni ochrany 

obyvatelstva. 

Mezi další dokumenty a literaturu, která se týká ochrany obyvatelstva v případech 

vzniku mimořádné události a konkrétně havárie s únikem nebezpečných chemických látek, 

patří i dokumenty, které nejsou veřejnosti běžně dostupné. Některé tyto dokumenty, jsou 

určeny pro složky IZS a územní samospráv, kde má každá složka nebo orgán zadané své 

úlohy a povinnosti v případě závažné chemické havárie, nebo jiné mimořádné události 

s výronem nebezpečných chemických látek (vnitřní, vnější havarijní plány, krizové plány 

apod.) Dále může být dokumentace vytvořena zvlášť pro každou složku IZS nebo orgány 

územní samosprávy apod., kde jsou dopodrobna vytvořeny postupy pro případ vzniku 

mimořádné události (v tomto případě chemické havárie). Jedny z těchto dokumentů jsou 

například traumatologické plány, které jsou určeny pro záchrannou zdravotnickou službu, 

které popisují rozmístění a jednotlivé úkoly zdravotníků, zdravotnických zařízení apod. 

v případech poskytnutí první pomoci v případech hromadného postižení obyvatel 

při mimořádných událostech.  

Kromě těchto vydaných oficiálních dokumentů a literatury, byly vydány i další 

literární zdroje, které slouží k bližšímu studiu problematiky. Tyto zdroje pochází od různých 

autorů, kteří v tomto oboru pracují, nebo se jím zabývají v rámci vědeckého výzkumu. Jedná 
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se ve většině případů o vydané knihy, nebo jednotlivé kapitoly, internetové články a články 

v odborných časopisech. V těchto zdrojích, je ve většině případů možné najít komentáře k již 

vydaným oficiálním dokumentům, jako jsou například právní předpisy nebo výše zmíněné 

příručky, návrhy na zlepšení současné situace apod. Mohou tak být cenným přínosem v rámci 

zlepšení prevence a ochrany obyvatelstva, zároveň může být upozorněno na závažné 

nedostatky nebo chyby v soukromém sektoru, jako je třeba bezpečnost v chemických 

podnicích a zařízeních. Odborné časopisy a literatura jsou ve většině případů placené a proto 

jsou vyhledávány zejména odborníky a zaměstnanci v oboru a jen velmi malým počtem 

běžných obyvatel, kteří mají o tuto problematiku zájem a chtějí se o ní informovat 

a vzdělávat. Je však nutné si položit si otázku, zda je tento malý zájem veřejnosti způsoben 

právě zpoplatněním těchto odborných časopisů, nebo i jinými faktory, jako je vysoká 

odbornost, malá propagace, nebo jen nezájem obyvatel o tato témata. 

8.2 OCHRANNÉ PROSTŘEDKY PRO OBYVATELE V PŘÍPADĚ 

CHEMICKÉ HAVÁRIE 

V rámci připravenosti a znalosti ochranných prostředků a metod pro obyvatelstvo 

v případě úniku nebezpečné chemické látky, je důležité brát v potaz, že ne každý občan 

je schopen pomoci si v takovýchto situacích sám (děti, senioři, nemocní apod.), nemají 

v domácnostech, zaměstnání ochranné prostředky, jako jsou ochranné masky apod. a zároveň 

většina z obyvatel neví, jak se při těchto mimořádných událostech zachovat. Příprava na 

mimořádné události, v tomto případě na závažné chemické havárie s únikem nebezpečných 

látek, dnes probíhá, jak bylo již zmíněno, jako jeden z výukových bloků na základních 

a středních školách, v rámci preventivně výchovné činnosti. Část obyvatelstva, která prošla 

vojenskou službou, nebo na školách prošla tzv. brannou výchovou, má ve většině případů 

alespoň částečné povědomí o ochraně člověka v případě úniku nebezpečných chemických 

látek. Jsou zde ale i generace občanů, které žádnou takovouto výukou nebo cvičením neprošly 

a je tak důležité je o těchto rizicích a ochraně informovat. 

V minulosti byly ochranné prostředky pro obyvatelstvo povinnou výbavou většiny 

zařízení, jako školy, nemocnice apod., kde lidé měli možnost si ochranné masky vyzkoušet 

v rámci cvičení civilní ochrany (CO), která se pořádala i nehlášená. Dnes jsou ochranné 

prostředky včetně těchto ochranných masek skladovány centrálně ve vytipovaných skladech, 

odkud by v případech potřeby byly rozvezeny a rozdány obyvatelstvu. Ve většině případů 

jsou tyto sklady však celkem vzdálené od některých měst a lokalit. Jednotlivé hasičské 
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záchranné sbory, mývají v rámci vybavení a skladů CO určitou část ochranných prostředků 

pro obyvatelstvo, není jich však takové množství, aby se jich dostalo všem občanům. A proto 

je nutná znalost improvizované ochrany a informační zdroje v případech vzniku havárie 

s únikem nebezpečných chemických látek. 

Informace o improvizované ochraně, zejména individuální, naleznou obyvatelé 

ve zmiňovaných příručkách, brožurách, internetových stránkách jak Ministerstva vnitra ČR, 

tak HZS ČR, jednotlivých krajů apod., ale i na vývěskách krajských, městských a obecních 

úřadů, vydané literatuře atd. Právě improvizovaná ochran osob, je řešením snížených zásob 

ochranných prostředků pro obyvatele. Toto menší množství prostředků bývá vysvětleno, 

snížením rizika válečných konfliktů, zvýšené a zpřísněné požadavky na výrobu a nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami. Jelikož se práce zabývá závažnými chemickými 

haváriemi v ČR v období míru, jsou brány v úvahu tedy pouze chemické havárie a úniky 

nebezpečných chemických látek při výrobě nebo nakládání s nimi. 

8.2.1 Prostředky improvizované ochrany 

Pokud dojde k závažné chemické havárii, bývá v těchto případech ohrožen větší počet 

obyvatel a je s tím nutné počítat nejen v rámci prevence, ale i ochrany obyvatel v nastalé 

situaci. Právě v těchto případech není v silách IZS poskytnout okamžitou ochranu všem 

ohroženým obyvatelům za pomoci ochranných prostředků. Proto je důležité, aby obyvatelstvo 

na pokyn IZS nebo územní samosprávy (např. obecní úřad) použilo improvizovaných 

ochranných prostředků. 

 Jako prostředky improvizované individuální ochrany, jsou brány běžné věci, které má 

každý obyvatel v domácnosti, nebo alespoň jejich část, díky které si mohou ochránit dýchací 

cesty a povrch těla. Patří mezi ně [58]: 

 hlava – kukly (např. lyžařské), čepice, šátky, kapuci, igelitové sáčky a pytle 

(nenasazované přes dýchací cesty), může být použito v kombinace s helmami na 

motorku, lyže apod., 

 obličej (dýchací cesty, oči,…) – navlhčený kus látky (šátek, ručník, froté žínka apod.), 

lyžařské, potápěčské nebo podobné brýle na ochranu očí, které mají utěsněné otvory 

například lepicí páskou, popřípadě může být i kus igelitového (průhledného) pytle, 

který je na hlavě nasazen apod. Důležité je dobré utěsnění, ale pozor na možnost 
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dýchání přes vlhký kus látky nebo šátek (nesmí se přikrývat igelitem z důvodu hrozby 

udušení), 

 trup – k jeho ochraně se užívá více vrstev, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, nejlépe 

zimní a šusťákové oblečení, jako jsou zimní kabáty, lyžařské kalhoty, kombinézy, 

sportovní soupravy. Nesmí být opomenut krk, který může být omotán šálou nebo 

šátkem, látkou, zvednutým límcem atd. a utěsní se opět šálou nebo šátkem, je možné 

použít opasek či jiným způsobem, 

 horní a dolní končetiny – k ochraně rukou jsou nejvhodnější rukavice, opět silné, 

nejlépe pryžové nebo igelitové sáčky přes textilní rukavice, které se utěsní například 

gumičkami, šátkem, provázkem apod. Ochrana nohou je nejlépe zajištěna pomocí 

vysoké obuvi, zimní nebo nejlépe pryžové holínky, pokud osoba nemá, je možné užít 

igelitové pytle, sáčky, tašky. Přes obuv jsou nataženy nohavice, dole utěsněné opět 

například gumičkami. 

Použití těchto improvizovaných ochranných prostředků záleží také na situaci, kdy jsou 

užívány. Tedy zda jde o evakuaci osob, o přesun přes zamořený prostor (území), přesun do 

stálých úkrytů anebo k ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT) [58]. 

Znalost a správné a včasné použití těchto improvizovaných prostředků může tak 

člověku zachránit život a ochránit jeho zdraví, které by mohla nebezpečná chemická látka 

způsobit. Aby tato opatření byla ještě účinnější, jsou důležitá i zmíněná další opatření 

(varování, ukrytí, evakuace). 

8.2.2 Improvizované ukrytí 

V návaznosti na výše uvedenou metodu improvizované ochrany člověka je důležité 

i improvizované ukrytí, které by mělo improvizovanou ochranu člověka (těla) předcházet 

a doplnit v případě zaznění výstražných sirén nebo jiného varování před chemickou havárií 

nebo mimořádnou událostí s únikem nebezpečných látek. Pokud dojde k úniku nebezpečné 

látky v menším množství a není potřebná evakuace nebo přesun obyvatel do jiných úkrytů, 

postačí pouze částečná ochrana člověka (jeho těla), tedy dýchacích cest a očí. V takovém 

případě, by pak mělo být ovšem ukrytí člověka spolehlivé. Myšleny jsou tedy takové situace, 

kdy uniklá látka nebo její množství, nevyžaduje přesun osob. 

V případě improvizovaného ukrytí jsou myšleny nejbližší prostory nejlépe zděných 

nebo panelových domů (nejlépe vícepodlažní), kde je možné se ukrýt a improvizovaně 
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zaizolovat okna, dveře a jiné otvory, kudy by hrozilo vniknutí nebezpečné chemické látky. 

Jestliže není v okolí žádná budova, je možno se ukrýt například i v automobilu. Uvnitř 

budovy, je pak nutné provést následující opatření [59]: 

 uzavřít všechna okna, dveře, jiné otvory, 

 utěsnit okna nejlépe lepicí páskou, stejně tak i dveře, otvory pode dveřmi 

utěsnit vlhkou látkou (oblečení, hadry apod.), 

 uzavřít veškeré ventilační otvory a zařízení, jako je například klimatizace nebo 

digestoř. 

Dále je pak důležité sledování informací o mimořádné události, které jsou sdělovány 

různými způsoby, jako jsou místní sdělovací prostředky (místní rozhlas, místní televizní 

stanice), celostátní televize, rádio (Český Rozhlas) apod. Zároveň by obyvatelé neměli 

zbytečně telefonovat pro případy, nezatěžování krizových linek (112 atd.), informování 

občana o dalších postupech apod. Obyvatelé by zároveň neměli zapomínat na své sousedy, 

kteří mohou být nemocní, senioři nebo zdravotně postižení a nejsou schopni se o sebe 

v takovýchto případech postarat sami. Stejně jako u improvizované ochrany člověka (ochrana 

těla, dýchacích cest atd.), může správné a včasné ukrytí zachránit život a jeho zdraví. 

Veškeré informace pro obyvatelstvo, které poskytují rady v rámci ochrany 

obyvatelstva, jsou velmi cenné a důležitě i když si to většina občanů bohužel neuvědomuje. 

Jedním z důvodů může být i představa o velmi malé pravděpodobnosti takové události 

a to hlavně v oblastech, kde není početně zastoupena chemická výroba a jiná zařízení, která 

s nebezpečnými chemickými látkami nakládají. 

8.3 ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVY OCHRANY OBYVATELSTVA PŘED 

DOPADY ZÁVAŽNÝCH CHEMICKÝCH HAVÁRIÍ 

Úroveň ochrany obyvatelstva v České republice po roce 2001 výrazně vzrostla a stále 

její rozvoj pokračuje stejně jako nové hrozby, které se objevují. Velkým přínosem bylo 

zřízení Integrovaného záchranného systému ČR a tím koordinaci mezi jednotlivými 

záchrannými složkami. Příprava obyvatelstva na mimořádné události se v rámci preventivně 

výchovné činnosti zařadila do výuky základních, středních a vyšších odborných škol a měla 

by tak tuto problematiku dostat do povědomí obyvatelstva. Někteří odborníci navrhují 

zapojení této problematiky i do běžné vysokoškolské problematiky, což by opět přispělo 

k rozvoji schopností obyvatelstva v této oblasti.  
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V rámci Koncepce ochrany obyvatelstva z roku 2008 (jak bylo zmíněno 

již v předchozích kapitolách) měl být navržen a aplikován program pro veškeré obyvatelstvo 

a zároveň měl být do roku 2010 aplikován v praxi. Díky těmto zpožděným programům, 

dochází i ke vzniku časových proluk ve vzdělávání obyvatelstva v oblasti jejich ochrany, 

což může mít i jistý následek v případě vzniku mimořádné události. Vzdělávání a informování 

obyvatel by tak nemělo být odkládáno nebo zanedbáváno, neboť vzdělaný a informovaný 

občan je důležitým nástrojem jak k prevenci, tak i ke snížení následků mimořádných událostí. 

V praxi by to tedy znamenalo, že informovaný občan v případě chemické havárie 

ví o prostředcích a úkolech ochrany, je schopen si pomoci prostřednictvím individuální 

improvizované ochrany a ukrytí a stejně tak může pomoci dalším občanům, kteří nejsou v této 

problematice znalí.  

Teorie je však užitečná, pokud je aplikovatelná v praxi. Tím je myšleno, že pokud 

občan zná zásady ochrany obyvatelstva, avšak nikdy si je nevyzkoušel (improvizovaná 

ochrana, ukrytí,…), může nastat problém v nastalé mimořádné události, kdy není schopen 

znalosti prakticky využít. Důsledek toho tak může být opačný a člověk může sobě nebo okolí 

nevědomě uškodit.  Neměl by tak být zanedbáván význam cvičení, které by mělo probíhat 

pravidelně a například studenti, kteří mají do výuky zařazenou i problematiku ochrany 

obyvatelstva, by taková cvičení měli absolvovat a teoretické znalosti si vyzkoušet v praxi. 

Proto je možné posoudit přípravu ochrany obyvatelstva při vzniku závažných chemických 

havárií, ale zároveň i všeobecně, jako ne zcela účinnou a to díky většímu zaměření na teorii 

než praxi. 

Pokud jde o přípravu ochrany obyvatelstva před dopady závažných chemických 

havárií ve spolupráci s chemickými podniky nebo jinými chemickými zařízeními, je tato 

příprava na celkem nízké úrovni ve významu zapojení se do ochrany obyvatelstva formou 

tvorby havarijních plánů ve spolupráci s hasičskými záchrannými sbory a krajskými úřady 

a v některých případech i tvorbou informačních brožur, kalendářů a jiných materiálů. Některé 

chemické podniky a zařízení však věnují ochraně obyvatelstva větší pozornost a v rámci 

vlastní iniciativy pořádají například cvičení ve své havarijní zóně (např. LINDE Gas v Brně 

spolupracuje se školou). Takové případy se týkají hlavně velkých chemických výrobních 

podniků, nebo jiných zařízení a podniků s velkým množstvím nebezpečných chemických 

látek. Tyto činnosti v rámci prevence a připravenosti chemického podniku, tak zajišťují větší 

důvěru obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a bezpečnostních opatření. Ale i ochotu další 

spolupráce obyvatelstva s chemickým podnikem. 
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Příprava ochrany obyvatelstva na závažné chemické havárie v jednotlivých krajích, 

okresech, případně i obcích probíhá ve většině případů v rámci celkové problematiky ochrany 

obyvatelstva. Objevuje se v již zmiňovaných informačních brožurách, videích a jiných 

materiálech propagující problematiku ochrany obyvatelstva. Jelikož jsou tyto informace 

většinou všeobecného charakteru, ne všichni obyvatelé si umí aplikovat možná rizika 

do jejich okolí. Neuvědomují si tak, že se některá rizika mohou týkat právě jich, protože se 

v blízkosti může nacházet zdroj rizika (chemické podniky, sklady nebezpečných chemických 

látek, frekventovaná doprava – přeprava NCHL po silnici, železnici apod.). V rámci zlepšení 

přípravy obyvatelstva a jejich ochrany před dopady závažných chemických havárií, by mohlo 

ve spolupráci hasičských záchranných sborů a územní samosprávy pomoci vytipování 

místních rizik. Účinným nástrojem přípravy ve spolupráci územní samosprávy 

a integrovaného záchranného systému, jsou ve většině případů takové události, kterých 

se obyvatelé mohou zúčastnit i fyzicky, tedy různé Dny otevřených dveří na záchranných 

stanicích a služebnách, kde se přímo setkají se záchrannými složkami, mohou v rámci 

prohlídky nebo přednášky pokládat své dotazy, mohou vidět nebo si přímo vyzkoušet 

praktické úkony v rámci ochrany obyvatelstva (improvizovaná ochrana, ukrytí apod.) a jiné 

užitečné úkony a informace, které si tak občan lépe zapamatuje. Mezi další události, které 

bývají v podobném smyslu pořádány a jsou velmi účinným nástrojem v rámci přípravy 

a prevence, jsou tzv. Dny záchranářů, které rovněž představují práci jednotek IZS s možností 

vzdělávání občanů v problematice ochrany obyvatelstva, dále tematické přednášky územní 

samosprávy nebo jednotlivých záchranných složek apod. Při těchto příležitostech je tak 

možné občany informovat právě o rizicích a pravděpodobných mimořádných událostí v jejich 

okolí, jako jsou například úniky nebezpečných chemických látek z okolních podniků 

a zařízení (únik amoniaku z místního pivovaru, zimního stadionu atd.). 

Díky informacím a případným cvičením, může tak být obyvatelstvo celkem dobře 

připraveno na případnou závažnou chemickou havárii nebo jinou mimořádnou událost 

s únikem nebezpečných chemických látek. Jelikož byla ustanovena jako prioritní ochrana 

obyvatel před dopady závažných chemických havárií improvizovaná individuální ochrana 

a ukrytí (počítáno je i s varováním, vyrozuměním, evakuací atd.), mělo by s ní být 

obyvatelstvo velmi dobře obeznámeno. Znalost obyvatelstva těchto ochranných opatření, 

je bohužel na celkem nízké, někdy až střední úrovni. Je možné říci, že nejvíce informací 

o ochraně obyvatelstva v případech vzniku závažné chemické havárie, mají občané žijící 

v blízkosti chemických podniků a zařízení, nejčastěji zařazených do skupiny „B“, ale i „A“ 
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dle platné legislativy. Nemělo by však být opomíjeno i ostatní obyvatelstvo, které může být 

nebezpečnými chemickými látkami ohroženo podniky a zařízeními nezařazenými do skupiny 

„A“ nebo „B“, dle platné legislativy (např. brněnský pivovar na Mendlově náměstí), 

přepravou nebezpečných chemických látek (nejčastěji silniční a železniční přeprava), sklady 

nebezpečných chemických látek (zejména nelegální sklady). Problematickou se může ukázat 

právě doprava, jelikož obyvatelstvo má možnost získat informace o chemickém podniku nebo 

jiném zařízení (o nebezpečných chemických látkách). Naopak v případě přepravy 

nebezpečných chemických látek nemá obyvatelstvo takovou znalost a přehled v označování 

přepravních zařízení a jejich významu. V případě havárie při přepravě se pak může prokázat 

nedostatek této informovanosti jako závažný problém a může tak dojít k většímu množství 

poranění osob, případně i ztráty na životech. Informace, které obyvatelstvo získá pro případy 

havárií s únikem nebezpečných chemických látek, jsou platné pro většinu případů 

chemických havárií. Problém pak nastává spíše díky rychlosti havárie a tím momentu 

překvapení, ve kterém si obyvatelé nemusí uvědomit únik chemické látky a její nebezpečné 

vlastnosti. Určitým faktorem je i jistá proluka mezi oznámením, identifikací látky a zásahem 

záchranných složek, zejména pokud není řidič přepravující nebezpečnou chemickou látku, 

schopen poskytnout informace například kvůli zranění. Proto je nezbytně nutné upozornit 

obyvatele, aby při havárii při přepravě NCHL, brali na vědomí právě zvýšené riziko 

a upozornili na tento fakt záchranné složky, které jim poskytnou informace o dalších 

postupech. 

Ochrana obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií a konkrétně 

příprava obyvatelstva na tyto mimořádné události, je v dnešní době rychlého rozvoje 

nejnovějších technologií, rostoucím množství a poptávce po chemických látkách a zároveň 

i novinky ve vědecké sféře, kdy jsou neustále objevovány a vyvíjeny nové chemické látky, 

směsi a materiály, velice důležitá v závislosti na rostoucím počtu ohrožených obyvatel. Řádná 

příprava obyvatelstva by tak měla obsahovat nejen teoretické informace, ale i možnost 

praktického nácviku. 
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9  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉ SITUACE 

V RÁMCI OCHRANY OBYVATELSTVA 

V oblasti ochrany obyvatelstva dochází nejen v České republice, ale i jinde ve světě 

k neustálému rozvoji i vzájemné spolupráci mezi jednotlivými státy, jejich záchrannými 

složkami a organizacemi. V rámci této problematiky se však stále objevují oblasti, ve kterých 

jsou možné určité změny, které mohou ke zlepšení současné situace výrazně přispět. Z výše 

uvedené analýzy jsou tak některé tyto návrhy vyplývající. V následující části diplomové práce 

jsou rozebrány jednotlivé návrhy. Návrhy se týkají změn v různém směru, tedy v legislativě 

ČR (prováděcí předpisy), ale i právních předpisů týkající se územní samosprávy, jednotlivých 

složek IZS, chemických podniků a zařízení a samozřejmě i samotných obyvatel. V některých 

z návrhů jsou několikrát zmíněny i pravidelné intervaly v jednotlivých cvičeních 

a přednáškách a to zejména kvůli lepší zapamatovatelnosti obyvatel. 

9.1 ZAVEDENÍ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ V RÁMCI OCHRANY 

OBYVATELSTVA 

Mezi povinnosti provozovatele zařazeného do skupiny „A“ nebo „B“ je zpracování 

informací formou havarijního plánu dle vyhlášky č. 103/ 2006 Sb., která hovoří o stanovení 

vymezení zóny havarijního plánování a náležitostech vnějšího havarijního plánu [43]. 

V rámci tvorby vnějšího havarijního plánu je tvořena část, která se týká komunikace 

s obyvateli, v případě vzniku závažné havárie. Tato komunikace, tak nezahrnuje preventivní 

informace pro obyvatele žijící v okolí provozovatele zařazeného do skupiny „B“.  

V návaznosti na tento fakt, by tak v rámci správné a účinné prevence a připravenosti 

obyvatelstva na závažné havárie v podniku mohly být připraveny informace pro obyvatele. 

Informace by byly předávány pomocí brožury, kterou by podnik vytvořil ve spolupráci 

s odborníky (HZS ČR, krajské úřady apod.) pro všechny obyvatele (domácnosti) žijící 

v havarijní zóně podniku a zároveň by tyto informace byly umístěny na internetových 

stránkách podniku, na stránkách územní samosprávy nebo složek IZS. K informacím by tak 

měli přístup i občané, kteří již v zóně havarijního plánování nebydlí ani nepracují, ale 

pohybují se v této zóně i v rámci jiných účelů. Povinnost informovat obyvatelstvo 

v souvislosti s jeho ochranou a prevencí by se tak mohlo rozšířit i na podniky zařazené 

do skupiny „A“. V případech, kdy se podniky zařazené do skupiny „A“ a „B“, nebo se 

stejným zařazením, zabývají podobnými činnostmi, tedy užívají stejné chemické látky 
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a nacházejí se ve vzájemné blízkosti, by mohly vytvořit tyto příručky a brožury ve vzájemné 

spolupráci. Obsah informací by byl zpracován dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 256/ 2006 Sb., 

která hovoří o obsahu informací, které jsou veřejnosti určeny v rámci zóny havarijního 

plánování. S tím rozdílem, že v případě provozovatele „A“ by byl vynechán bod číslo 9, který 

hovoří o popisu vnějšího havarijního plánu a žádoucím chování osob a mohl by tak být 

nahrazen podrobnějším popisem improvizované ochrany a ukrytí v případech havárie v bodě 

číslo 7. O tuto část by v případě provozovatele „B“ byl bod číslo 9 naopak rozšířen. 

Do návrhu této změny a tím povinnosti vytvoření brožur a příruček pro obyvatelstvo, 

by mohly být navrhnuty i podniky a zařízení, které ve smyslu legislativy nejsou zařazeny 

do skupiny provozovatelů „A“ nebo „B“. Vybrány by tak byly podniky a zařízení doporučené 

na základě vytvořené analýzy rizika povolanými orgány, jako jsou složky IZS (konkrétně 

HZS), krajské úřady apod. 

9.2 ZAPOJENÍ JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DO 

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI V OBCÍCH 

V rámci přípravy ochrany obyvatelstva formou preventivně výchovné činnosti jsou 

zahrnuty jak školy, jejich výuka, hasičské záchranné sbory s jejich tematickými aktivitami, 

jako jsou přednášky, Dny otevřených dveří, Dny záchranářů apod. Ve většině případů se však 

jedná o profesionální hasičské záchranné sbory. V dalším bodě návrhů pro zlepšení současné 

situace ochrany obyvatelstva, tak je i zapojení jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) 

a členů sborů dobrovolných hasičů do preventivně výchovné činnosti v rámci jednotlivých 

obcí, popřípadě ve spolupráci s dalšími sbory dobrovolných hasičů ve formě akcí pro více 

sousedních obcí najednou.  

Zapojení dobrovolných hasičů a jejich jednotek by tak přispělo jak ke vzdělávání 

obyvatel, tak i ke vzdělávání dobrovolných hasičů samotných. Podíl na preventivně výchovné 

činnosti by tak mohl probíhat v různých formách avšak v pravidelných intervalech (každý 

půlrok, čtvrtletně apod.).  Různými formami, jak by se mohly jednotky sborů dobrovolných 

hasičů a jejich členové zapojovat jsou například odborné přednášky, které by se týkaly právě 

problematiky ochrany obyvatelstva s vytipovanými riziky a mimořádnými událostmi, které se 

dané obce týkají, ukázky a nácvik ochrany obyvatelstva (improvizovaná ochrana, ukrytí, 

evakuace a obsah evakuačních zavazadel), odborné přednášky základních složek IZS apod. 
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Odborné přednášky a cvičení by mohli provádět pouze proškolení členové JSDH, kteří 

by prošli předchozím školením v rámci preventivně výchovné činnosti nebo byli tímto 

úkolem pověřeni vedením HZS kraje.  

Otázka zapojení jednotek sborů dobrovolných hasičů, byla konzultována 

s Ing. Bohumilem Martínkem PhD., který je v rámci této problematiky odborníkem 

ve Sdružení dobrovolných hasičů. Potvrdil, že v současné době nemají jednotky 

SDH povinnost provádět preventivně výchovnou činnost, je však v současné době 

připravován vnitřní akt GŘ HZS ČR, kterým by měla být stanovena příprava techniků 

ochrany obyvatelstva platná ve všech krajích. Jejich příprava by měla obsahovat činnost 

spojenou s ochranou obyvatelstva v jednotkách, na činnost spojenou s fungováním 

managementu obce při řešení mimořádných událostí. Dále se na podobné bázi připravují 

i podklady a dokumentace v rámci občanského sdružení, Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, která by měla fungovat podobně jako funkce techniků. Zároveň obě přípravy 

zahrnují problematiku improvizované ochrany, chování obyvatelstva při dekontaminaci, 

improvizované ukrytí a další činnosti spojené s ochranou před dopady chemických havárií. 

9.3 PRAVIDELNÉ PŘEDNÁŠKY A CVIČENÍ NEJEN NA ŠKOLÁCH 

Další navrhovanou změnou v oblasti ochrany obyvatelstva, je zavedení pravidelných 

přednášek o této problematice a následně nácvik jednotlivých úkonů v případě vznik 

mimořádné události například právě v případech vzniku závažné chemické havárie. Tento 

návrh by se mohl stát dalším bodem v rámci zákona o prevenci závažných havárií. Náplní 

tohoto návrhu je zahrnout podniky a firmy i nechemického zaměření do prevence 

a připravenosti na mimořádné události formou pravidelného přednáškového bloku 

a následného nácviku jednotlivých úkonů, jak bylo zmíněno již výše (improvizovaná ochrana, 

ukrytí, individuální a kolektivní ochrana, evakuace apod.). Těchto cvičení by se účastnily 

podniky, firmy a školy v rámci zóny havarijního plánování. Cvičení by tak mohlo být vedeno 

členy HZS podniku, pokud má chemický podnik nebo zařízení, který je provozovatelem „A“ 

nebo „B“, takovouto jednotku zřízenou. Zároveň by tato jednotka mohla pořádat pravidelné 

přednášky a cvičení (ve spolupráci s HZS kraje a krajským úřadem) pro obyvatelstvo žijící 

v zóně havarijního plánování rovněž v pravidelných intervalech. Návrh vzniknul zejména 

jako reakce na fakt, že cvičení v rámci ochrany obyvatelstva probíhají, ovšem ve většině 

případů (jsou i výjimky) pouze formou evakuace zaměstnanců, studentů apod. Ohrožené 

obyvatelstvo by tak mělo mít šanci vyzkoušet si v praxi co taková ochrana obyvatelstva a její 
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úkoly ve skutečnosti znamenají. Pro případ vzniku havárie, tak bude obyvatelstvo alespoň 

částečně schopno se ochránit svépomocí, nežli se k nim dostanou jednotky IZS a i po té 

budou schopni spolupracovat. V tomto výsledku by pak mohlo dojít ke snížení počtů obětí na 

životech, zdraví apod. 

Pro obyvatelstvo, které nežije v zónách havarijního plánování, avšak má o tuto 

problematiku zájem, by mohl přednášky pořádat krajský úřad opět v pravidelných intervalech. 

Časový harmonogram je opět podobný jako u návrhu výše zmíněného. Tedy 

pravidelné konání (1 – 2x do roka) přednášek ve formě jednotlivých bloků a následně na tyto 

přednášky provést nácvik jednotlivých úkonů. Je možné v případě zvolení konání dvakrát 

ročně uspořádat během prvního pololetí přednáškový blok a ve druhém pololetí praktický 

nácvik. 

9.4 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A RIZIKA V OKOLÍ 

Každá příprava obyvatelstva na mimořádné události, probíhá většinou ve formě 

všeobecných potenciálních rizik, mimořádných událostí a krizových situací, které se mohou 

objevit téměř všude v České republice (povodně, sněhové kalamity, radiační a chemické 

nehody apod.). Ve stejné formě bývají zpracovány i informace a další materiály zpracované 

pro obyvatelstvo. Jak bylo v předchozí kapitole uvedeno, někteří lidé si pak neumí toto riziko  

představit ve svém okolí. Návrhem, který je zde uveden, je vytipování potenciálních rizik 

a hrozeb, ve městech a obcích místními hasičskými záchrannými sbory a seznámení obyvatel 

s těmito potenciálními hrozbami. Obyvatelé by tak mohli být připraveni na konkrétní 

mimořádné události a krizové situace, jako jsou závažné chemické havárie v místních 

podnicích nebo zařízeních, hromadné dopravní nehody na místních komunikacích apod. 

Informace a seznámení obyvatel s místními riziky by tak mohly být prezentovány 

formou příruček, letáků a dalších propagačních materiálů, zároveň i na internetových 

stránkách místních záchranných složek, územní samosprávy nebo za spolupráce místní 

televizní stanice či radiového vysílání. Lepší informovanost a znalost obyvatelstva 

o potenciálních hrozbách by zároveň mohla způsobit lepší a snadnější spolupráci mezi 

složkami IZS a obyvateli v případech prevence a vzniku mimořádné události. To znamená, že 

pokud občané vědí o blízkém zdroji nebezpečí, jako je například zimní stadion se čpavkovými 

zásobníky a znají pravidla chování obyvatelstva v případě úniku amoniaku, mohou tak 

urychlit záchranné práce jednotlivých složek, dostane se jim tak rychlejší a účinnější pomoci, 

jak bylo zmíněno již v kapitole výše. 
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10  NÁVRH OBSAHU PRO PŘÍPRAVU OCHRANY 

OBYVATELSTVA SE ZAMĚŘENÍM NA NEBEZPEČNÉ 

CHEMICKÉ LÁTKY 

Obsah přípravy pro ochranu obyvatelstva se zaměřením na mimořádné události 

s únikem nebezpečných chemických látek by měla být kompletním pojetím této problematiky 

a měla by být uzpůsobená, tak aby byla pochopitelná pro všechny generace a typy obyvatel 

České republiky. Důležitým posláním této přípravy je tak jednoduše připravit obyvatelstvo na 

mimořádné události, vysvětlit význam preventivních opatření a seznámit je s jednotlivými 

úkoly a chováním obyvatelstva při těchto MU. 

Příprava ochrany obyvatelstva na závažné chemické havárie by měla být zpracována 

formou krátkých a srozumitelných informací, tedy bez zbytečných složitých formulací 

a pouček, tak aby si je obyvatelé snadno zapamatovali. Právě kvůli lepší připravenosti 

by měla příprava obyvatelstva obsahovat kromě textových dokumentů ve formě příruček 

i multimediálně zpracované krátké informace (např. videa na internetu, DVD, krátká 

informace během vysílání místních sdělovacích prostředků apod.). V dnešní době, najdeme 

mnoho takto vytvořených a zpracovaných informací pro obyvatele. Obsahují informace 

o nebezpečných vlastnostech chemických látek, pokyny pro obyvatelstvo, jak budou 

informováni a varováni v případech úniku nebo havárie s nebezpečnými chemickými látkami, 

co zahrnuje improvizovaná ochrana a ukrytí apod. Tato příprava probíhá nejen v rámci škol 

formou preventivně výchovné činnosti zařazené do výuky, ale i formou informací 

pro obyvatele žijící většinou v oblastech havarijního plánování. Nemělo by se však s touto 

přípravou zapomínat i na ostatní obyvatele. Příprava ochrany obyvatelstva, tak obsahuje 

všechny základní body ochrany obyvatelstva. Existují však i oblasti, ve kterých se dá tato 

příprava podpořit. V návrhu jsou tak uvedeny rozšíření a podrobnější zpracování některých 

oblastí problematiky. 

V rámci ochrany obyvatelstva na závažné chemické havárie by příprava mohla být 

zpracována buď individuálně (v rámci jednotlivých krajů, okresů apod.) nebo celostátně s tím 

rozdílem, že by tato příprava (celostátní) obsahovala vytypované oblasti s hustým výskytem 

chemického průmyslu nebo jiných oblastí s výskytem nebezpečných chemických látek. 

Zároveň by v přípravě byly představeny nebezpečné chemické látky s nejčastějším výskytem 

na území ČR, jejich nebezpečné účinky, jak je může běžný občan identifikovat a jak 

se nejlépe chránit. Pokud by příprava byla zpracovávána individuálně, tedy jednotlivými 
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HZS krajů, HZS územních odborů ve spolupráci s krajskými úřady apod., bylo by tak možné 

zaměřit se na konkrétní lokality, podniky, zařízení s výskytem nebezpečných chemických 

látek a jejich přepravu. Informace o jednotlivých chemických podnicích a jiných zařízení 

by mohly vzniknout ve vzájemné spolupráci těchto provozovatelů, místních hasičských 

záchranných sborů a příslušných úřadů. V rámci této oblastní přípravy by tak mohla být její 

náplň rozšířena o další aktivity, jako jsou dny otevřených dveří v těchto podnicích 

a zařízeních s přednáškami o bezpečnosti a ukázkami ochrany obyvatel. 

Celkově by příprava ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech s únikem 

nebezpečných chemických látek měla obsahovat kromě informací o těchto látkách, možných 

scénářů mimořádných událostí, ochranných opatřeních a místech jejich výskytu i možnost 

obyvatelstva vyzkoušet si tato ochranná opatření v praxi a tím přípravu v této oblasti posílit. 

Proto by část, kdy je ochrana obyvatel před nebezpečnými chemickými látkami přednášena 

občanům, měla být doprovázena ukázkami zároveň s výkladem. Tedy pokud je hovořeno 

o improvizované ochraně, přednášející může na dobrovolníkovi nebo na sobě ukázat, 

jak se správně před nebezpečnými chemickými látkami ochránit za pomoci běžně dostupných 

prostředků, které má většina obyvatel běžně v domácnosti. 

V návaznosti na předchozí návrhy pro zlepšení současné situace v rámci ochrany 

obyvatelstva, by tak neměla chybět část přípravy s aplikací teoretických poznatků v praxi. 

Tedy nejen cvičení pomocí evakuace, ale i dalších úkonů, jako je aplikace opatření 

pro improvizované ukrytí a ochranu, případně i skladba evakuačního zavazadla. Jednotlivá 

cvičení a teoretická příprava by tak měly být v určitém časovém harmonogramu 

a posloupnosti. Ne však s dlouhodobým odstupem, kvůli lepší zapamatovatelnosti obyvatel. 

Je ovšem jasné, že příprava nelze provádět celorepublikově najednou v stejný čas, proto bylo 

vhodné v rámci jednotlivých krajů, měst a obcí dohodnout časové odstupy. Příprava by se 

konala zejména v předem vytypovaných lokalitách, ovšem v rámci individuální přípravy 

by měli mít možnost zúčastnit se i občané, kteří do těchto lokalit nespadají, protože i oni se 

mohou dostat do ohrožení v případech chemických havárií například při přepravě. Příprava 

obyvatelstva na závažné chemické havárie nebo jiné mimořádné události s únikem 

nebezpečných látek, by tak mohla být zařazena do programu povinného školení v rámci každé 

firmy nebo zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).  

Obsah přípravy by měl obsahovat ještě jednu část o nebezpečných chemických látkách 

a to takovou, kde je obyvatelstvu vysvětlena výhoda a nezbytnost užívání těchto chemických 

látek v dnešní době. Tato část by tak lépe pomohla občanům pochopit jejich význam 



89 

a zároveň možné riziko, které ovšem na ně čeká téměř kdekoliv. Zahrnuta by byla 

i problematika přepravy nebezpečných chemických látek, kde by obyvatelé získali přehled 

o nejčastěji přepravovaných látkách, významu jednotlivých piktogramů a označení a význam 

bezpečnostních listů, kde mohou získat potřebné informace o nebezpečných látkách a první 

pomoci v případě zasažení. Během přípravy by občané zároveň měli získat možnost dalšího 

sebevzdělávání v rámci této problematiky, a proto by informační část měla obsahovat i další 

možné informační zdroje ať už literární nebo internetové. 

Návrh pro přípravu ochrany obyvatelstva v případech závažných chemických havárií 

nebo jiných mimořádných událostí s únikem nebezpečných chemických látek, je tak možné 

shrnout do následujících bodů: 

 zahrnutí veškerého obyvatelstva do přípravy v rámci časového harmonogramu 

a jednotlivých územních celků, 

 pojetí přípravy v rámci celku ČR (celostátní příprava) s vytipováním a rozšířením 

přípravy o informace o oblastech s nejčastějším výskytem nebezpečných chemických 

látek (chemický průmysl, přeprava apod.), 

 pojetí přípravy v rámci jednotlivých krajů, okresů, obcí s možností přímého zaměření 

na místní rizika spojená s nebezpečnými chemickými látkami a navázání spolupráce 

v problematice ochrany obyvatel formou připravených různých aktivit, 

 aplikace teoretické části přípravy do praxe, tedy pravidelná cvičení, například v rámci 

rozšíření školení BOZP o problematiku ochrany obyvatelstva, 

 vytvoření časového harmonogramu přípravy se zahrnutím pravidelných cvičení (nejen 

evakuace), 

 rozšíření informací o nebezpečných chemických látkách, nejen o jejich nebezpečných 

vlastnostech, ale i přínosu a jejich použití (možnost uvedení podniků, které látky 

vyrábějí nebo zpracovávají), možná identifikace látek nejen při úniku, ale například 

i při skladování a přepravě (významy jednotlivých označení) 

 nabídka obyvatelstvu možnost dalšího sebevzdělání v dané problematice, informační 

zdroje a odkazy s vysvětlením. 
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11  NÁVRH PŘÍRUČKY PRO OBYVATELSTVO 

V rámci prevence závažných havárií, je jednou z prováděcích vyhlášek k zákonu 

o prevenci závažných havárií i vyhláška č. 256/ 2006 Sb., o podrobnostech systému prevence 

závažných havárií, kde lze kromě způsobů zpracování potřebných analýz, dokumentů 

a programů nalézt v rámci přílohy č. 7 obsah informací, které jsou určeny obyvatelstvu 

a veřejnosti v zónách havarijního plánování [60]. Obsah této přílohy má celkem deset bodů, 

ve kterých by se měly nacházet kompletní a základní informace, které obyvatelstvo potřebuje 

v rámci připravenosti na závažné havárie v zóně havarijního plánování.  

V této kapitole je tak navržen ve smyslu vyhlášky č. 256/ 2006 Sb. a přílohy č. 7, 

obsah příručky pro obyvatelstvo v případech hrozby závažné chemické havárie nejen v zóně 

havarijního plánování, ale i v oblasti provozovatelů objektů a zařízení, u kterých by mohlo 

dojít k závažným chemickým haváriím nebo jiným mimořádným událostem s únikem 

nebezpečných látek.  

Identifikace podniku nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami 

V úvodu příručky by mělo být uvedeno, o jaký podnik nebo zařízení se v rámci 

zpracované příručky jedná. V případech, kdy se jedná o nezařazené podniky, které 

se nacházejí v blízkosti vedle sebe, může být příručka ve vzájemné spolupráci vytvořena pro 

více podniků s rozšířením v jednotlivých bodech. Podnik nebo zařízení rovněž uvede své 

kontakty, kde může obyvatelstvo získat potřebné informace. 

 lokalizace podniku nebo zařízení 

 adresa podniku nebo zařízení 

 majitel a vedení podniku nebo zařízení 

 zodpovědná osoba a kontakt na osobu poskytující potřebné informace veřejnosti 

V případech, kdy je příručka tvořena ve spolupráci sousedících nebo blízkých podniků 

a zařízení, jsou tyto informace uvedeny po každého zvlášť a odděleně. S uvedením důvodu 

spolupráce. 
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Identifikace úřadů, organizací a složek IZS podávajících informaci 

Provozovatelé „A“ a „B“ jsou identifikováni v rámci legislativy a v tomto bodě 

je uveden příslušný krajský úřad a další subjekty, jako jsou krajské složky IZS a další 

subjekty, podávající potřebné informace týkající se těchto provozů. 

Pokud není provozovatel zařazen do jedné ze skupin, ale byla u něj nebo v kombinaci 

s dalším blízkým objektem identifikována možná rizika a vznik závažných havárií je s tímto 

faktem na základě analýzy a hodnocení rizika seznámen i příslušný krajský úřad a je v této 

části uveden jako subjekt podávající informaci, společně s dalšími příslušnými subjekty, jako 

jsou místní složky HZS (kraje, územní odbor, apod.). Zároveň jsou zde uvedeny kontakty 

odkazující na příslušné osoby nebo oddělení, která mohou poskytnout příslušné informace. 

 lokalizace příslušného krajského úřadu a případně i dalších úřadů, poskytující 

informace o podniku nebo zařízení s NCHL 

 kontakt na povolané osoby nebo oddělení poskytující informace o podniku nebo 

zařízení s NCHL a dalších informací související s ochranou obyvatelstva v rámci 

tohoto objektu 

 kontakt na další subjekty (HZS kraje, územního odboru, obce apod.), kteří mohou 

poskytnout informace související s podnikem nebo zařízením a v jeho rámci 

i ochranou obyvatelstva 

V případech, kdy se nezařazený podnik nebo zařízení s NCHL rozhodne zpracovat 

brožuru v návaznosti na provedenou analýzu rizik, informuje o tom příslušné orgány 

a následně po dohodě uvede kontakty na povolané osoby poskytující potřebné informace.  

Stručný popis výrobní nebo jiné činnosti a jednotlivých částí provozu 

Provozovatel objektu nebo zařízení v tomto bodě stručně popíše svou činnost v rámci 

provozu, tedy jaké nebezpečné chemické látky ke své činnosti využívá a v jakých částech 

provozu se nachází jejich největší koncentrace. 

 popis činnosti podniku nebo zařízení 

 popis provozu podniku nebo zařízení 

 popis činnosti s výrobou nebo využitím nebezpečných chemických látek 

Pokud je příručka zpracovávána dvěma provozovateli společně, uvede každý 

jednotlivé body zvlášť a odděleně. 
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Seznam nebezpečných chemických látek v objektu nebo zařízení 

Provozovatelé zařazení do skupiny „A“ nebo „B“ v této části uvádějí seznam 

nebezpečných látek, který je ve shodě s legislativou zařazující tento objekt nebo zařízení. 

Provozovatelé objektů nebo zařízení, kteří nejsou zařazeni, uvedou v tomto bodě seznam 

nebezpečných látek a jejich množství, které v podniku nebo zařízení vyrábějí, skladují nebo 

jinak zpracovávají.  

V rámci tohoto bodu by měl provozovatel uvézt rovněž nebezpečné vlastnosti látek, 

jejich možné působení na člověka, zvířata, životní prostředí a majetek a zároveň zda mohou, 

v případě výroby nebo zpracování více nebezpečných látek najedou spolu vzájemně reagovat. 

 seznam nebezpečných chemických látek 

 nebezpečné vlastnosti chemických látek 

 reakční vlastnosti a nebezpečné látky při kontaktu s jinými 

Pokud příručku zpracovávají provozovatelé ve spolupráci, bude seznam nebezpečných 

chemických látek uveden pro každého provozovatele zvlášť. Dále budou uvedeny látky, které 

v případě úniku mohou společně nebezpečně reagovat. V případě, že provozovatelé pracují 

se stejným nebezpečnými látkami, budou pro každý podnik nebo zařízení uvedeny látky, 

jejich koncentrace a množství uvedeny zvlášť, ovšem nebezpečné vlastnosti a účinky stačí 

uvést pouze jednou. 

Popis jednotlivých rizik a jejich následky při závažné chemické havárii 

Provozovatelé zařazení i nezařazení do skupiny „A“ nebo „B“, by v této části měli 

uvést veškerá pravděpodobná rizika vzniku závažné chemické havárie nebo mimořádné 

události s únikem nebezpečných chemických látek, v rámci provedené analýzy rizik a jejich 

hodnocení a možné dopady na život a zdraví člověka, zvířata, životní prostředí a majetek. 

 použité metody analýzy rizika 

 výsledky analýzy rizik a jejich následky  

 možnost uvést opatření ochrany obyvatelstva a první pomoc 

Provozovatelé mohou tuto část informací propojit s částí výše uvedenou a v rámci 

předem vytypovaných rizik, navázat ochranou obyvatelstva a jednotlivými úkoly a činnostmi 

včetně první pomoci. 
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Pokud provozovatelé vytváří příručku ve spolupráci, uvede každý výsledky analýzy 

rizika, jejich hodnocení a následky zvlášť. V případě vzniku havárie zároveň v obou 

objektech nebo zařízeních, uvedou společná opatření. 

Způsob varování a informování obyvatelstva a poskytování dalších informací 

Varování obyvatelstva probíhá v případě vzniku nebezpečné chemické havárie u všech 

provozovatelů stejně, tedy ohlášením kolísavého tónu sirény po dobu 140 s, pomocí místních 

složek IZS, místní televizní a radiové stanice. Informace pro obyvatelstvo by tak měla být 

jasná a další informace by měly být poskytovány prostřednictvím místního rozhlasu, radiové 

stanice, televizní stanice apod. V příručce by tak měly být uvedeny přímo frekvence 

radiových stanic s jejich názvy, názvy televizních stanic a umístění jednotlivých sirén 

a místního rozhlasu a podoba ústního sdělení o mimořádné události. 

 popis podoby varovného signálu 

 lokalizace jednotlivých sirén a místního rozhlasu 

 názvy a frekvence radiových a televizních stanic 

 pokyn jak se zachovat v případě varování obyvatelstva 

 upozornění na pravidelnou zkoušku sirén 

 podoba sdělení varovné ústní informace  

Chování obyvatelstva v případě vzniku závažné chemické havárie a jejich ochrana 

Tento bod v příručce by měl obsahovat veškerá opatření v rámci ochrany obyvatelstva 

v případě vzniku havárií. Tedy chronologicky seřazené a podrobně popsané úlohy a činnosti 

obyvatelstva při vzniku závažné chemické havárie. Informace musí být pochopitelné 

a v případě cvičení nebo závažné havárie by mě sloužit jako jasný návod jak se zachovat, jak 

se ochránit a jakým činnostem se naopak vyvarovat. 

 podrobný chronologický popis činností obyvatelstva v případě vzniku závažné 

chemické havárie 

 činnosti, kterým se má občan v případě závažných chemických havárií vyvarovat 
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Popis preventivních opatření a jiných opatření v rámci snížení dopadů závažné chemické 

havárie 

Provozovatelé podniků zařazených do skupiny „A“ nebo „B“, zpracovávají tuto část 

v rámci vnitřního havarijního plánu, včetně spojení na jednotlivé složky IZS. Provozovatelé, 

kteří nejsou do skupiny zařazeni, mohou tuto část zařadit do bodů předchozích, tedy 

do analýzy rizik, možných následků závažných havárií a v návaznosti na to popsat preventivní 

a bezpečnostní opatření podniku. Spojení na složky IZS, pak mohou zařadit do bodu 

uvedeného výše, tedy v rámci chování obyvatelstva v případech vzniku závažné chemické 

havárie. 

 preventivní a bezpečnostní opatření v podniku nebo zařízení, 

 spolupráce s jednotlivými složkami IZS nebo odborníky ze soukromé sféry 

 kontakt na operační centra jednotlivých složek IZS (112, 150, 155, 158) 

Popis havarijního plánu, včetně chování a činnosti obyvatelstva v případě vzniku závažné 

chemické havárie 

Informace, která je v tomto bodě dle vyhlášky č. 256/ 2006 Sb. požadována, se týká 

zpracovatelů vnějšího nebo krajského havarijního plánu, které se týkají pouze zařazených 

provozovatelů, konkrétně do skupiny „B“. Provozovatelé nezařazených podniků a zařízení tak 

nemusí tuto informaci v rámci příručky zpracovávat. Pokud ale ve spolupráci s krajským 

úřadem a HZS kraje takový plán vzniknul, informace budou uvedeny. 

Další možné zdroje informací pro obyvatelstvo 

V závěrečné části příručky by tak provozovatelé ve spolupráci s krajským úřadem, 

složkami IZS a případně i spolehlivým odborníkem ze soukromé sféry, měli uveřejnit další 

možné informační zdroje v rámci sebevzdělávání a informování obyvatel, kteří o danou 

problematiku mají zájem. Provozovatelé mohou příručku umístit na své internetové stránky 

a v této části uvést i odkaz na internetové stránky podniku a zařízení a znovu kontakt 

na povolané osoby v podniku nebo zařízení, kteří mohou obyvatelstvu poskytnout informace 

v rámci ochrany obyvatelstva apod. 

Doplňkem k této příručce může být i datum a informace o událostech pořádaných 

firmou nebo zařízením v rámci ochrany obyvatelstva, jako jsou dny otevřených dveří, 

odborné přednášky nebo cvičení jednotlivých činností v rámci ochrany obyvatelstva. 
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12  DISKUZE 

Riziko, hrozby, mimořádné události a krizové situace jsou jevy, které lidstvo obklopují 

již od samotného počátku civilizace. Člověk se tak vždy snažil veškerými dostupnými 

prostředky a činnostmi hrozby a rizika odvrátit, nebo alespoň snížit na co nejnižší úroveň, aby 

následky mimořádných událostí a krizových situací měly co možná nejmenší dopad. Skutečná 

historie ochrany obyvatelstva s výše uvedenými pojmy v pravém slova smyslu nemá tak 

dlouhou historii a začala být budována až v polovině dvacátého století. Různé závažné 

havárie, přírodní katastrofy a jiné tyto události přiměly obyvatele a zejména vládu 

jednotlivých zemí učinit nejrůznější opatření zejména prevenci. Největšího rozmachu 

se v oblasti ochrany obyvatelstva dostalo v osmdesátých letech v rámci prevence závažných 

havárií, kdy byla vydána první směrnice řešící prevencí závažných havárií SEVESO I 

direktiva, dále SEVESO II a nově vznikající SEVESO III direktiva. Dalším důležitým krokem 

byla reakce zejména na události v roce 2001, kdy v návaznosti na takové události, jako byl 

útok na Světové obchodní centrum v New Yorku, bylo nutné opatření v rámci ochrany 

obyvatelstva pozvednout na vyšší úroveň. 

V České republice bylo zásadním krokem sjednocení a koordinování záchranných 

složek do Integrovaného záchranného systému a vymezení jeho působnosti v rámci ochrany 

obyvatelstva, rozšíření a novelizace legislativy České republiky a její další novely a prováděcí 

předpisy v dalších letech. Velkým přispěním bylo i zařazení evropské legislativy a předpisů 

a norem do národní legislativy po vstupu České republiky do Evropské unie. Díky těmto 

přijetím právních předpisů EU, došlo i ke vzájemné spolupráci a jejímu usnadnění 

na mezinárodní úrovni v rámci ochrany obyvatelstva. 

Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotlivými složkami IZS, bylo svěřeno 

Hasičskému záchrannému sboru ČR. Jejich úkolem je tak nejen plnit záchranné a likvidační 

práce a opatření v případě vzniku mimořádných událostí, ale podílet se velkou částí na 

prevenci, která je stavěna na první místo v rámci účinných opatření. Podíl těchto hasičských 

záchranných sborů na preventivních opatřeních, tak tvoří velkou část náplně práce k tomu 

zvláště určených osob a zřízených oddělení ve spolupráci s ostatními složkami IZS, územní 

samosprávy a dalšími povolanými orgány. Jak bylo řečeno již v úvodu, cílem ochrany 

obyvatelstva a prevence je „informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na 

přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám [1].“ Proto je v rámci 

prevence důležité vzdělání občana v oblasti ochrany obyvatelstva a dostatek kvalitních 
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informací, které jsou v České republice zastoupeny převážně v podobě preventivně výchovné 

činnosti. Preventivně výchovná činnost je zařazena do několika programů v rámci Koncepce 

ochrany obyvatelstva z roku 2008, kdy našla uplatnění formou výukových bloků zařazených 

do výuky běžné v pravidelných intervalech šestkrát do roka nebo v jednom šestihodinovém 

bloku. Vzdělání a informace o ochraně obyvatelstva a mimořádných událostech se tak dostává 

studentům základních, středních a vyšších škol, nově i na pedagogických fakultách vysokých 

škol v rámci přípravy nových pedagogů. Příprava obyvatelstva je tak vyučována 

se zaměřením na všechna rizika všeobecně, tedy na mimořádné události, zapříčiněné jak 

lidským faktorem, tak i přírodními jevy a technickými poruchami. Možným zamyšlením nad 

vylepšením účinnosti této výchovy je naučit obyvatele vidět možné hrozby a rizika 

způsobující mimořádné události ve svém okolí. Díky aplikaci představy mimořádných 

událostí do prostředí obyvatele, by tak mohlo zlepšit vnímání dané problematiky a uvědomění 

si důležitosti znalostí ochrany obyvatelstva a náležitých opatření při nastalých mimořádných 

událostech. Jelikož se touto preventivně výchovou činností zabývají právě povolaní členové 

HZS, bylo navrženo zapojení do pravidelného vzdělávání obyvatelstva, jednotky sborů 

dobrovolných hasičů, kteří by pravidelné akce v jednotlivých obcích pořádaly, staraly se 

o jejich propagaci a cvičení v rámci přípravy obyvatelstva na mimořádné události, které hrozí 

jejich obci a okolí. 

V této diplomové práci je zaměření ochrany obyvatelstva řešeno v případě vzniku 

závažné chemické havárie nebo jiné mimořádné události s únikem nebezpečných chemických 

látek. I zde je tak v rámci prevence důležité aby si nejen obyvatelé, ale i podniky a zařízení, 

které různými způsoby nakládají s chemickými látkami nebo je vyrábějí, uvědomili veškeré 

možné hrozby a veškerými dostupnými opatřeními, preventivními i bezpečnostními, snížili 

jejich dopad na co nejnižší možnou úroveň. Řádné informace a komunikace s obyvateli je tak 

další z účinných opatření v této oblasti. 

Prevence závažných havárií a ochrana obyvatelstva je oblast, kde díky neustálému 

rozvoji nových technologií, průmyslu a potřebám člověka, roste nezbytnost se jí věnovat 

a s tímto rostoucím trendem „udržet krok“, v závislosti na zvýšení počtu a vážnosti rizik 

a následných havárií, které vznikají. Lze tak nalézt místa v oblasti prevence a ochrany 

obyvatelstva, kde jsou nutná zamyšlení nad současnou situací a možné nedostatky řešit nebo 

odstranit. Takové úpravy však bohužel velmi často vznikají až jako reakce na uplynulé 

mimořádné události, které člověk nečeká, překvapí ho a tím objeví „slabá místa“ 

v jednotlivých částech dané problematiky. V těchto případech tak dochází nejčastěji k velmi 
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vážným následkům a to v počtu obětí jak na zdraví, tak i životech lidí, zvířat, dopadu 

na životní prostředí a ztrátě majetku. Není ovšem možné, veškeré tyto události 

předvídat a právě proto je prevence tak důležitým nástrojem. Snížením hrozeb a dobrou 

přípravou obyvatelstva dochází ke snížení dopadů mimořádných událostí. Jedním z problémů 

dnešní doby je nízký zájem obyvatelstva o tuto problematiku. Otázkou ale zůstává, zda 

to není spíše způsobeno nedostatkem informovanosti a nezařazením problematiky ochrany 

obyvatelstva více do běžného života. V kapitolách uvedených výše je zmíněno, že dřívější 

generace, které prošly základní vojenskou službou a brannou výchovou s cvičením na 

školách, mají dodnes o ochraně obyvatelstva neustálé povědomí a pamatují si některé 

činnosti, které v rámci těchto cvičení podstoupily. Mezi zrušením branné výchovy 

a zavedením preventivně výchovné činnosti do škol však zůstala určitá generační mezera, 

která absolvovala okrajově úlohy a činnosti ochrany obyvatelstva například pouze formou 

evakuačního cvičení pro případ požáru. V této generaci tak vzniklo mnoho neinformovaných 

obyvatel, kteří jsou ve většině případů odkázáni na sebevzdělávání. Toho mohou využít 

například v rámci preventivně výchovné činnosti a jednotlivých programů, jako jsou 

vzdělávací a naučná videa jiné multimediální pomůcky, nebo pomocí brožur, příruček 

a jiných propagačních materiálů, které v rámci těchto programů vznikají. I když bývají tyto 

informace zpracovány jednoduše a pochopitelně, ne každý občan si jejich důležitost uvědomí 

a sám si je vyhledá, uschová nebo zapamatuje. Následně na tento fakt, bylo v diplomové práci 

navrženo, aby problematika ochrany obyvatelstva, v tomto případě se zaměřením na závažné 

chemické havárie, byla více propagována a publikována i formou zařazení povinností 

do legislativy, které se vztahují na podniky a zařízení s nebezpečnými chemickými látkami 

bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zařazeni do skupiny „A“ nebo „B“, dle platných 

vyhlášek a znamenají určitou hrozbu na základě provedené analýzy. Tato reakce vznikla na 

skutečnost, že v mnoha městech existují právě takovéto objekty a zařízení, které nejsou 

zařazeny do skupin provozovatelů dle platné vyhlášky, ale vzhledem ke své lokalizaci 

a těsnému hraničnímu limitu v množství a koncentraci nebezpečných látek, mohou znamenat 

velmi významné riziko v případě vzniku závažné chemické havárie. 

Z výše uvedených faktů a shrnutí vyplývá, že problematika ochrany jako celku 

se zejména díky zkušenostem z posledních let stává nezbytnou a je nutné, aby se odborníci 

podíleli na jejím dalším rozvoji vzhledem k připravenosti a přístupu obyvatelstva k této 

problematice. Zejména je důležité si uvědomit, že s rozvojem průmyslu roste i riziko vzniku 

závažných havárií s únikem nebezpečných látek, nejčastěji chemických. Právě s chemickými 
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látkami se člověk setkává každodenně a bohužel si ve většině případů neuvědomuje riziko 

ve větší nebo menší míře a které může v případě špatného nakládání s nimi způsobit špatné 

následky nejen jemu, ale i okolí včetně zvířat, životního prostředí a případně i majetku. 

Zároveň nesmí být opomenuty i další faktory, které mohou nebezpečné chemické havárie 

a úniky nebezpečných látek způsobit, tedy přírodní jevy a katastrofy, kdy příkladem může být 

havárie v japonském městě Fukušima (jaderná havárie), nebo technická závada, která rovněž 

může způsobit velmi závažné havárie a úniky nebezpečných chemických látek do okolí. 
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13  ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byl proveden výzkum současné situace v oblasti ochrany 

obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií. Jako součást přehledu současné 

situace byla uvedena základní platná legislativa Evropské unie a České republiky a její další 

prováděcí a právní předpisy, které se této problematiky týkají a předepisují v ní tak práva, 

povinnosti, úkoly a jiné činnosti dotčených osob a orgánů. Vymezeny byly základní pojmy 

důležité pro porozumění rozebírané problematiky.  

Cílem práce bylo provést analýzu současného stavu ochrany obyvatelstva před dopady 

závažných chemických havárií a stavu současné situace v rámci chemického průmyslu 

a jiných zařízení, kde by mohlo dojít ke vzniku závažných havárií nebo jiných mimořádných 

událostí s únikem nebezpečných látek. Řešena tak byla problematika chemického průmyslu 

v České republice s uvedením nebezpečných chemických látek, které se v ČR vyrábějí, nebo 

je s nimi jinak nakládáno. Podniky nebo zařízení s nebezpečnými chemickými látkami jsou 

v rámci platné legislativy zařazeny dle množství, koncentrací a nebezpečných vlastností 

do jednotlivých skupin „A“ nebo „B“. Následně na uvedení zařazování podniků do skupin 

byly uvedeny komentáře k této legislativě a jejím přílohám, konkrétně limitním hodnotám pro 

zařazení podniku nebo zařízení do jednotlivých skupin. Dále byly vytipovány oblasti rizik, 

které jsou zdrojem rizik vzniku havárií nebo jiných mimořádných událostí s únikem 

nebezpečných látek.  

V návaznosti na provedenou analýzu současného stavu v České republice, 

byla provedena analýza vybraných krajů, konkrétně kraje Jihomoravského a kraje Vysočina, 

kde byla porovnána a analyzována úroveň a podíl kraje, zejména hasičských záchranných 

sborů, na ochraně obyvatelstva nejen před dopady závažných chemických havárií. 

Díky provedené analýze byly při porovnání jednotlivých krajů zjištěny rozdíly, konkrétně 

v rámci preventivně výchovné činnost připravované pro obyvatelstvo. Celková příprava 

ochrany obyvatelstva před dopady závažných chemických havárií byla komentována 

a analyzována v rámci České republiky a jako reakce na tato zjištěná fakta, byly navrhnuty 

změny, které by mohly zlepšit úroveň ochrany obyvatelstva v České republice v rámci 

připravenosti na závažné chemické havárie a jiné mimořádné události. Změny byly navrhnuty 

jako doplnění a rozšíření již existujících činností, které se v rámci provedené analýzy jevily 

jako ne zcela dostačující. Návrhy, které jsou v této diplomové práci vytvořeny, mohou být 

ještě dále rozvíjeny v případech zájmu odborníků a jiných povolaných složek a orgánů. 
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V rámci vlastního výzkumu v předem vytipované lokalitě byl vybrán nezařazený 

objekt s větším množstvím nebezpečných látek. Konkrétně se jedná o zimní stadion 

v Havlíčkově Brodě, který pro toto město, zejména obyvatele žijící v okolí, znamená riziko 

vzniku závažné chemické havárie. Objekt byl vybrán z důvodu množství nebezpečné 

chemické látky (amoniak), které je zde skladováno a využíváno celkem 10 tun. Po vybrání 

tohoto objektu byl navázán kontakt s ředitelem zimního stadionu, který uvítal zájem 

o problematiku ochrany obyvatelstva v okolí tohoto objektu, které by tak při úniku 

nebezpečné látky mohlo být ohroženo. Po domluvě byl přijat návrh vytvoření příručky 

pro obyvatelstvo s informacemi o možných rizicích, samotném zařízení, ochraně obyvatelstva 

a požadovaném chování obyvatelstva v případě vzniku havárie na zimním stadionu. Zároveň 

byl proveden místní průzkum pomocí dotazníků na dvou nejbližších základních školách, 

kde bylo položeno studentům (8. a 9. tříd) a zaměstnancům 12 otázek týkající se této 

problematiky. Výsledky a vytvořená příručka pro zimní stadion v Havlíčkově Brodě jsou 

uvedeny v přílohách. 
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15  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  

ADN Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po 

vnitrozemských cestách 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

a.s. akciová společnost 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CBRN chemické, biologické, radiologické a nukleární zbraně 

CO civilní ochrana 

CLP Classification (klasifikace), Labelling (označování), Packaging 

(balení) 

ČBÚ Český báňský úřad 

ČR Česká republika 

ČSN Česká státní norma 

ČSSR Československá socialistická republika 

ED25 efektivní dávka 

ECHA Evropská agentura pro chemické látky 

EU Evropská unie 

GHS Globální harmonizovaný systém 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

CHS chemická služba 

ICAO ANNEX L 18 Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem 

IMDG Code Mezinárodní předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí 

IOO Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

ISO International Standard Organisation 

IZS Integrovaný záchranný systém 
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JmK Jihomoravský kraj 

JPO jednotky požární ochrany 

JSDH jednotky sborů dobrovolných hasičů 

kg kilogram 

LD50 letální dávka 

LOEL nejnižší koncentrace, kdy je pozorován účinek 

MSDS Material Safety Data Sheets 

MV ČR Ministerstvo vnitra České republiky 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NCHL nebezpečné chemické látky 

NOEL nejvyšší koncentrace, kdy není pozorován účinek 

OPJT ochranný prostor jednoduchého typu 

RID Řád pro mezinárodní železniční přeprav nebezpečných věcí 

SDO stanoviště dekontaminace osob 

SR Slovenská republika 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

TNT  výbušnina trinitrotoluen 

TRINS Transportní a informační nehodový systém 

ZS zimní stadion 

ŽP životní prostředí 
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16  SEZNAM PŘÍLOH  

Příloha A Výsledky dotazníků, znalostí obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva při závažných chemických haváriích v Havlíčkově 

Brodě. 

Příloha B Příručka pro obyvatele žijící v okolí zimního stadionu v Havlíčkově 

Brodě.   
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PŘÍLOHA A 

V rámci vlastního výzkumu současné situace ochrany obyvatelstva před dopady 

závažných chemických havárií ve městě Havlíčkův Brod, byl jako rizikový objekt vybrán 

zimní stadion. Jako objekty analýzy současného stavu o povědomí obyvatelstva o této 

problematice, byly vybrány dvě základní školy s největším počtem studentů a zaměstnanců, 

kteří se nacházejí v blízkosti zimního stadionu, na okraji havarijní zóny. Výzkum byl 

proveden formou dotazníků na základních školách Štáflova a Sady, kde bylo rozdáno celkem 

250 dotazníků zaměstnancům a studentům. Celkem bylo vyplněno a vráceno 150 dotazníků 

studenty a 16 dotazníků zaměstnanci. V následujících grafech, jsou uvedeny odpovědi na 

jednotlivé otázky, kterých bylo celkem 12. Z výsledků je jasné, že přehled obyvatelstva v této 

oblasti je nedostatečný. Studenti a zaměstnanci většinou uváděli, že pojmy a činnosti znají, 

odpovědi vyplněné v textové části však z větší části neodpovídaly skutečnosti. Uvedeny jsou 

pod sebou vždy nejprve odpovědi studentů a následně zaměstnanců. 
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PŘÍLOHA B 

Příručka pro obyvatele žijící v blízkosti zimního stadionu v Havlíčkově Brodě 

Příručka pro zimní stadion v Havlíčkově Brodě vznikla ve spolupráci s vedením 

zimního stadionu na základě vzájemné dohody. V současné době neexistuje takováto 

příručka, která by obyvatele žijící v okolí objektu informovala o potenciálním riziku 

ani o postupech a činnostech ochrany v případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky. 

Vzhledem k umístění zimního stadionu, který se nachází blízko centra města a množství 

nebezpečné látky, využívané pro chlazení (amoniak), se ukázala tvorba příručky pro 

obyvatelstvo, jako důležitým krokem v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence v případě 

tohoto objektu. Jako další důvod pro vytvoření příručky, jsou výsledky z dotazníků, které jsou 

uvedeny v příloze A. 

Vytvořená příručka a její finální podoba je dále v jednání s vedením zimního stadionu 

a je plánované její rozšíření mezi místní obyvatele. Uvedené údaje byly konzultovány 

s vedením zimního stadionu a jsou ověřeny dle vypracovaného havarijního plánu pro zimní 

stadion v Havlíčkově Brodě. 
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Zimní stadion v Havlíčkově Brodě a kontaktní údaje 

Lokalizace zimního stadionu: 

SPORTSTARR a.s., U Stadionu 3570, Havlíčkův Brod 58001 

 

odkaz na webových stránkách: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl 

Poloha zimního stadionu: 

sever  49°36'39.481" 

východ   15°35'1.281" 

 

Kontakt na odpovědné osoby na zimním stadionu: 

Zimní stadion     569 422 512 

e-mail      sport@starr.cz 

Vedoucí sportovního střediska  +420 606 604 638 

Ředitel Technických sužeb    +420 158 613, 569 428 471 

e-mail      thermann@tshb.cz 
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Kontakt na odpovědné pracovníky, orgány a organizace: 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Krajský úřad v Jihlavě   564 602 111, 564 602 100 

e-mail      posta@kr-vysocina.cz    

 

Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod 

Městský úřad v Havlíčkově Brodě  569 497 111 

e-mail      posta@muhb.cz 

 

Krajské ředitelství HZS kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava  

HZS kraje Vysočina    950 270 111 

e-mail      spisovna@hasici-vysocina.cz 

 

Kontakty v případě vzniku mimořádné události: 

Mezinárodní tísňová linka   112 

HZS kraje Vysočina    150 

Záchranná zdravotnická služba  155 

Policie ČR      158 

Městská policie     156 
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Popis činnosti a částí objektu provozu 

Zimní stadion je součástí sportovního střediska Kotlina v Havlíčkově Brodě. Jeho 

hlavní části jsou tvořeny ledovou plochou s tribunami, kanceláře a prostory pro vedení 

a prodejnu, prostory pro hokejové hráče a návštěvníky zimního stadionu, restaurace, ubytovna 

a hlavně prostor strojovny, kde se nachází uložený amoniak, který slouží jako chladící 

médium pro vytvoření ledové plochy. 

Rozloha strojovny   700 m
3 

Rozloha ledové plochy  35 000 m
3 

 

Informace o nebezpečné látce v objektu 

Nebezpečná látka   amoniak, čpavek (NH3) 

Hmotnost    10 000 kg 

Vlastnosti Jedovatý plyn, lehčí než vzduch s charakteristickým 

štiplavým zápachem. Toxický, žíravý, nebezpečný pro 

životní prostředí. 

Účinky na zdraví člověka  Dráždí sliznice a horní cesty dýchací. Může způsobit 

zrudnutí, slzení, silné záchvaty kašle, závratě a bolesti 

žaludku při vyšším obsahu par ve vzduchu. Při styku 

s kůží dochází ke vzniku omrzlin. Působí žíravě na oči, 

dýchací orgány a na kůži. 

Amoniak je rozdělen do jedné expanzní nádoby, celkem 7 samostatně uzavíratelných 

sekcí nacházející se pod ledovou plochou a celkem 3 tlakových nádob kompresorů. Celé 

chladící zařízení je opatřeno bezpečnostními prvky, jako jsou magnetické ventily 

na expanzních nádobách, které zabraňují vstupu nebo výstupu čpavku z/do nádob. Další části 

zařízení je možné mechanicky odstavit. 
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Informace o rizicích 

V rámci zpracovaného havarijního plánu, bylo vytipováno jako nejzávažnější riziko 

únik amoniaku na zimním stadionu. Vzhledem k poloze zimního stadionu byla určena 

havarijní zóna v případě úniku nebezpečné látky v různých množstvích. Tato zóna je tvořena 

třemi kruhovými oblastmi ve vzdálenostech 50, 150 a 250 m od zdroje rizika. 

Ulice v rámci havarijní zóny Burešova, U Stadionu, Klášterská, Nad Sady, 

Nad Parkem, Nad Rajntejchem, Konečná, 

P. Holého, Nad Kalvárií 

Počet obyvatel v havarijní zóně cca 380 

Riziko vzniku havárie s únikem amoniaku na zimním stadionu, bylo v rámci 

havarijního plánu rozděleno celkem do 3 stupňů poplachu, které zároveň popisují možné 

scénáře rozsahu úniku nebezpečné látky. 

 

Stupeň poplachu Místo havárie a 

zasažení prostor 

Množství uniklé 

látky 

Další opatření 

I. strojovna 5 – 10 kg - 

II. prostor ZS do 500 kg spolupráce s IZS 

III. prostor ZS a okolí nad 500 kg zásah územních orgánů 

Tabulka - Jednotlivé stupně poplachu v případě havárie na ZS v Havlíčkově Brodě 

 

Vysvětlení některých pojmů 

Pro lepší pochopení užívaných pojmů v této příručce, jsou následně uvedeny základní 

potřebné definice dle platného Terminologického slovníku pojmů z oblasti krizového řízení 

a plánování obrany státu z roku 2009, vydaným Ministerstvem vnitra ČR. 

Riziko  Riziko je možnost, že s určitou pravděpodobností dojde 

k nežádoucí události. 

Mimořádná událost  Událost nebo situace v určitém prostředí, které vzniknou 

v závislosti na působení živelních pohrom, havárií, 

nákazami, nezákonnou činností apod. 
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Zóna havarijního plánování   Území v okolí objektu nebo zařízení, kde příslušný 

krajský úřad, uplatňuje požadavky havarijního plánování 

ve formě vnějšího havarijního plánu. 

Způsob varování obyvatelstva při vzniku havárie na zimním 

stadionu 

V případě úniku nebezpečné látky na stadionu je provedeno varování obyvatelstva 

v závislosti na stupni poplachu a havárie. V případě, že dojde pouze k malému úniku, 

informují návštěvníky zimního stadionu pověření zaměstnanci tohoto objektu a provedou 

náležitá ochranná opatření. 

V případech vzniku závažné havárie budou obyvatelé varováni formou varovného 

signálu sirénami, místním rozhlasem a členy IZS. 

 

Varovný signál sirén  Kolísavý tón po dobu 140 vteřin, který může být 

opakován celkem třikrát za sebou s asi tříminutovými 

rozestupy. V případě, že je v blízkosti siréna s možným 

hlasovým vstupem, bude po ukončení varovného signálu 

oznámen druh mimořádné události.  

Pozor! Každou první středu v měsíci probíhá v 12:00 hod. ZKOUŠKA SIRÉN! 

 

Co dělat v případě zaznění varovného signálu? 

 k místu havárie se NEPŘIBLIŽOVAT 

 nesetrvávat na volném, nechráněném prostoru 

 vyhledat úkryt v uzavřeném prostoru (nejlépe vícepatrová budova) 

 informovat se o mimořádné události na místních televizních a radiových stanicích 

o regionální televize R1, HBin, regionální vysílání ČT1 a další 

o ČESKÝ ROZHLAS REGION, Vysočina  

o Blaník Rádio 95 FM 

o Rádio VYSOČINA 94, 3 FM 

o Možnost poslechu rádií přes internet, sledování informací na webových 

stránkách Městského úřadu Havlíčkův Brod (www.muhb.cz) 
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Co dělat v případě havárie na zimním stadionu? 

1) Opusťte ihned zamořený prostor na pokyn pověřeného zaměstnance ZS nebo člena 

zasahujícího hasičského záchranného sboru. 

2) V případě, že pocítíte závrať nebo jiné příznaky zasažení nebezpečnou látkou, opusťte 

prostor, nebo poproste jinou osobu o pomoc vyvedením na volný prostor. 

3) Vyhledejte okamžitě úkryt uvnitř budovy (nejlépe vícepodlažní). 

4) Uzavřete veškerá okna, dveře a jiné ventilační otvory. Držte se v části odvrácené 

od místa havárie. 

5) Uhaste otevřený oheň. 

6) Jako prostředek improvizované ochrany použijte navlhčený kus látky ve vodě (nejlépe 

flanelový nebo froté), kterým si překryjte dýchací cesty. 

7) Zapněte místní a regionální rozhlasové nebo televizní stanice pro případ informování 

obyvatelstva. Zbytečně netelefonujte ani na tísňové linky (volat pouze v případech 

zranění apod.). 

8) Vyčkejte dalších pokynů záchranných složek. 

V případě nutné evakuace, se připravte na odchod následovně: 

Zajištění domácnosti  Uhašení otevřených ohňů, vypnutí veškerých domácích 

spotřebičů, zavření oken, dveří, přívody energií 

(elektřina, voda, plyn). Pokud opouštíte byt bez řízené 

evakuace, zanechejte u dveří vzkaz o počtu osob 

opouštějících byt (dům) a dodržujte veškeré pokyny 

příslušných orgánů. 

Evakuační zavazadlo Do připraveného zavazadla si připravte doklady 

a důležité dokumenty, peníze, potřebné léky. Pro případy 

delší evakuace (více hodin až dní) si dále přibalte 

náhradní oblečení (i teplé), vodu, potraviny na první 

hodiny evakuace (pak budou již zajištěny), deku a další 

prostředky, jako jsou například knihy, křížovky pro 

zabavení. 

Nezapomeňte na domácí zvířata! Psy, kočky atd. zabezpečte pro bezpečný přesun při 

evakuaci. Domácím chovným zvířatům zajistěte dostatek vody a potravy pro případ, že je 

nutná dlouhodobá evakuace (den a více).  
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EVAKUACE V PŘÍPADĚ HAVÁRIE NA ZIMNÍM STADIONU V HAVLÍČKOVĚ 

BRODĚ BY NEMĚLA VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ PŘESÁHNOUT DOBU 24 HODIN. 

 

Improvizovaná ochrana pro případy evakuace    

Hlava kukly (např. lyžařské), čepice, šátky, kapuci, igelitové sáčky 

pytle (ne nasazované přes dýchací cesty), může být použito 

v kombinace s helmami na motorku, lyže apod., 

Obličej navlhčený kus látky (šátek, ručník, froté žínka apod.), lyžařské, 

potápěčské nebo podobné brýle na ochranu očí, které mají 

utěsněné otvory například lepicí páskou, popřípadě může být 

i kus igelitového (průhledného) pytle, který je na hlavě nasazen 

apod. Důležité je dobré utěsnění, ale pozor na možnost dýchání 

přes vlhký kus látky nebo šátek (nesmí se přikrývat igelitem 

z důvodu hrozby udušení), 

Trup k jeho ochraně se užívá více vrstev, dlouhé kalhoty, dlouhé 

rukávy, nejlépe zimní a šusťákové oblečení, jako jsou zimní 

kabáty, lyžařské kalhoty, kombinézy, sportovní soupravy. 

Nesmí být opomenut krk, který může být omotán šálou nebo 

šátkem, látkou, zvednutým límcem atd, a utěsní se opět šálou 

nebo šátkem, je možné použít opasek. 

Horní a dolní končetiny k ochraně rukou jsou nejvhodnější rukavice, opět silné, nejlépe 

pryžové nebo igelitové sáčky přes textilní rukavice, které se 

utěsní například gumičkami, šátkem, provázkem apod. Ochrana 

nohou je nejlépe zajištěna pomocí vysoké obuvi, zimní nebo 

nejlépe pryžové holínky, pokud osoba nemá, je možné užít 

igelitové pytle, sáčky, tašky. Přes obuv jsou nataženy nohavice, 

dole utěsněné opět například gumičkami. 

 

Pokud jste doma a víte o sousedech, kteří nejsou schopni tuto situaci zvládnout sami, vezměte 

je k sobě nebo upozorněte příslušné záchranné složky! 
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Další důležité zdroje informací 

V rámci uvedených zdrojů, se můžete dále informovat v oblasti této problematiky: 

Krajský úřad v Jihlavě 

www.kr-vysocina.cz, Vysočina bezpečný region 

 

Městský úřad v Havlíčkově Brodě 

www.muhb.cz, Co dělat v mimořádných situacích 

 

Technické služby v Havlíčkově Brodě 

www.tshb.cz 

 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 

www.hasici-vysocina.cz,  

 odbor prevence, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

Další složky IZS: 

 Policie ČR 

 Záchranná zdravotnická služba 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 

Kdy:   Kde: 

 

Další pořádané akce:  

 


