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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá tvorbou Plánu opatření pro případ vzniku MU v objektu 

výrobního charakteru. První část práce je věnována popisu MU, především havárií s únikem 

nebezpečných chemických látek, legislativního rámce MU a havarijního plánování, ochranou 

obyvatelstva jako celku v rámci České republiky a poté jsou popsána jednotlivá opatření, 

z nichž se výsledný plán opatření sestává.  

Samotný plán opatření je vytvořen na základě zpracované analýzy nebezpečných 

vlastností používaných chemických látek, především kyselin a směsí lihu. Ty jsou podrobeny 

modelování v software ALOHA, který poskytuje informace o rozsahu ohrožení obyvatelstva 

v dané lokalitě. Přijatá opatření jsou vytvořena tak, aby byla v praxi proveditelná 

s přihlédnutím ke konkrétní situaci v okolí podniku. Diplomová práce se snaží vytvořit nejen 

tento konkrétní plán, ale celistvě pojmout problematiku havarijního plánování v měřítku 

drobných subjektů v rámci obce, jež nespadají pod působnost zákona č. 59/2006 Sb., a 

vytvořit pomůcku, která může posloužit dalším tvůrcům podobných plánů opatření 

k pochopení dílčích zákonitostí.  

Abstract 

This Diploma thesis deals with creating the Plan of Measures in Case of Exceptional 

Incidents on manufacture Premises. The first part of thesis is dedicated to description of 

Exceptional Incidents, primarily accidents with leak of hazardous chemical substances, 

legislation background of Exceptional Incidents and Emergency planning, Civil Protection, as 

a complex within Czech Republic and then individual measures (the plan are assembled of) 

are descripted.  

The Plan of Measures, as such itself, is created on the basis of processed analysis of 

hazardous properties connected with chemical substances, used in McBride, a.s., mainly the 

Acids and mixtures of alcohol. The leak of this compounds was simulated in software 

ALOHA, which gives information about degree of threat to inhabitants of this area. Suggested 

Measures are created to be practicable in particular situation in surroundings of McBride, a.s. 

Aim of this Diploma thesis is not just to create a particular Plan, but integrally describe the 

issues of Emergency planning especially for smaller subjects within municipality, that do not 

come under the scope of law n. 59/2006 Sb., and to create a tool, that can help to other 

creators of similar Plans of Measures to understand to partial relations.



Klíčová slova 

Plán opatření, ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, havarijní plánování. 

Keywords 

Plan of Measures, Civil Protection, Extraordinary Event, Exceptional Incident, Emergency 

Planing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace (vzor) 

MUSIL, J. Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události v objektu výrobního 

charakteru. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012. 88 s. 

Vedoucí diplomové práce Ing. Bohuslav Svoboda, CSc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny 

použité informační zdroje. 

 

V Brně dne ……………….. 

 

 .………………………………………. 

 podpis diplomanta 



Poděkování 

Chtěl bych poděkovat především vedoucímu této práce, Ing. Bohuslavu Svobodovi CSc., za 

cenné rady, vedení a podporu během celého procesu tvorby a také svojí rodině a okolí za 

podporu. 

 





9 

OBSAH 

1 ÚVOD ......................................................................................................................................... 11 

2 HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V ČR ............................................................................................. 13 

2.1 Mimořádné události ........................................................................................................... 13 

2.1.1 Havárie s únikem nebezpečných látek ................................................................... 14 

2.2 Legislativní rámec ............................................................................................................. 15 

2.2.1 Bezpečnostní strategie ČR ..................................................................................... 16 

2.2.2 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 ............. 17 

2.2.3 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému .............................. 18 

2.2.4 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) .................................... 18 

2.2.5 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva ... 19 

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

NCHL nebo chemickými přípravky ....................................................................... 19 

2.2.7 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

(chemický zákon) ................................................................................................... 20 

2.3 Havarijní plánování jako proces ........................................................................................ 20 

2.4 Úkoly související s ochranou obyvatelstva ....................................................................... 22 

2.4.1 Vyrozumění ............................................................................................................ 23 

2.4.2 Varování ................................................................................................................ 24 

2.4.3 Individuální ochrana ............................................................................................. 27 

2.4.4 Ukrytí ..................................................................................................................... 31 

2.4.5 Evakuace ................................................................................................................ 34 

2.4.6 Zdravotnické zabezpečení ...................................................................................... 39 

2.4.7 Pořádkové zabezpečení.......................................................................................... 40 

2.4.8 Průzkum, detekce, monitorování a označování nebezpečných oblastí .................. 40 

2.4.9 Dekontaminace ...................................................................................................... 41 



10 

3 REALIZACE PROCESU TVORBY PLÁNU OPATŘENÍ ....................................................... 43 

3.1 Analýza rizik vyplývající z používaných NCHL .............................................................. 43 

3.1.1 Toxické účinky látek používaných v objektu .......................................................... 43 

3.1.2 Vlastnosti používaných látek z požárního hlediska ............................................... 47 

3.2 Odhad následků havárie..................................................................................................... 49 

3.2.1 Metody vyhodnocení účinku uniklých látek ........................................................... 50 

3.3 Plán opatření pro případ vzniku MU v objektu McBride, a.s.,  Dusíkova ........................ 53 

4 DISKUZE ................................................................................................................................... 75 

5 ZÁVĚR ....................................................................................................................................... 77 

6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ............................................................................................ 79 

7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ................................................................ 85 

8 SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................................... 87 

9 PŘÍLOHY ................................................................................................................................... 88 

 



11 

1  ÚVOD 

S neustálým rozvojem technologií je třeba pracovat se stále novými riziky a je třeba 

tato rizika řídit. Havarijní plánování se jeví jako optimální cesta, jak chránit ty nejcennější 

hodnoty jako jsou zdraví a životy obyvatel, jejich majetek a životní prostředí, a přitom nestát 

v cestě technickému pokroku a ekonomickému rozvoji. 

Aby bylo možné s riziky, jež souvisí s provozem technologických zařízení, nakládat, 

je třeba je nejprve důkladně poznat. Je ovšem zcela logické, že s rostoucí složitostí a 

provázaností jednotlivých procesů roste i složitost a komplikovanost výsledných plánů a 

preventivních opatření. Právě preventivní opatření by měla totiž být na prvním místě, protože 

pokud jsou rizika dobře známá a jsou stanovena adekvátní preventivní opatření, je velká 

pravděpodobnost, že nedojde k realizaci rizik a tím pádem i k využití opatření, jež jsou 

v havarijních plánech stanovena. I přes všechnu snahu ale není možné všechna rizika vyloučit, 

je možné je pouze minimalizovat. Stále tu jsou totiž jevy a vlivy, které při současných 

znalostech lidstva nemůžeme ovlivňovat a proto stále dochází k mimořádným událostem.  

Správně zpracovaný plán opatření vede k tomu, aby se minimalizovaly ztráty, a to 

primárně na lidských životech a zdraví. Jednotlivá opatření v logické návaznosti směřují 

k celistvé ochraně a zabezpečují co nejrychlejší návrat do stavu před MU. K tomu, aby vše 

proběhlo tak jak má ovšem mnohdy nestačí jen pečlivě zpracovaný dokument, který navede 

složky patřičným směrem, ale především také informovaní a zodpovědní občané, kteří sami 

usilují o hladké provedení veškerých úkonů bez zbytečných komplikací.  

Současná legislativa ČR sice jde vstříc všem těmto aspektům, klade ale zcela 

racionálně důraz především na ty největší zdroje rizik, a to i v oblasti chemického průmyslu. 

NCHL se ovšem vyskytují v celé řadě objektů výrobního charakteru, ale vzhledem k tomu, že 

množství těchto látek nepřesahují stanovené limity, nemají tak přísné podmínky, co se týče 

havarijní dokumentace. Právě plány opatření vedou k tomu, aby i tyto menší podniky měly 

dobré povědomí o rizicích, které s jejich činností neodmyslitelně souvisí, ale slouží také 

k tomu, aby se zúčastněné orgány – především obec a jednotky IZS, mohly připravit na 

případné úkony, které je nezbytné vykonávat a to jak v tzv. období klidu, tak i v průběhu 

mimořádné události a po jejím skončení.  
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Téma této práce Plán opatření pro případ vzniku MU v objektu výrobního charakteru 

jsem si vybral proto, že tato problematika zatím není dostatečně popsána a nebyla jí v odborné 

literatuře věnována dostatečná pozornost. Tato práce má proto za cíl nejen vypracovat plán 

opatření, konkrétně pro objekt firmy McBride Czech, a.s., který by se měl stát součástí Plánu 

činností orgánů Městské části Brno-Sever pro případ vzniku MU, ale také být stručným 

metodickým návodem, který zaplní mezeru v oblasti havarijního (příp. krizového) plánování a 

pomůže subjektům, které budou jeho vypracováváním nebo spravováním pověřeny, aby 

získaly základní přehled o náležitostech jednotlivých opatření.  

 

Cíle této práce: 

1. Seznámit se se zdroji ohrožení v objektu McBride Czech, a.s., Brno-Lesná. 

2. Navrhnout plán opatření pro případ úniku chemických látek. 

3. Zpracovat grafickou formou zónu ohrožení pro případ úniku jednotlivých látek a pro 

případ současného vzniku MU. 

4. Zhodnotit, zda je uvedený plán opatření srozumitelný i pro obyvatele zasažené oblasti, 

případně navrhnout zlepšení. 
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2  HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V ČR 

2.1 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Jelikož je tato práce zaměřená na návrh opatření pro případ vzniku MU, je třeba 

nejprve poznat, co vše spadá pod pojem MU a je také třeba naznačit, jak s tímto pojmem dále 

pracovat. MU dle zákona č. 239/2000 Sb. definujeme jako škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo ŽP a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [1]. 

MU vnímáme jako narušení určitého rovnovážného stavu, při němž dochází 

k ohrožení chráněných hodnot. Klasifikace, členění a třídění typů MU jsou prvními ze 

systémových kroků, které vedou ke kvalitní prevenci. Klasifikace MU je výsledkem 

monitorování prostředí člověkem, který pozorováním hledá možné příčiny jevů vytvářejících 

nebezpečné stavy. Samotné poznání příčin jevů je pro krizové manažery, kteří mají za úkol 

vypracovat nějaká protiopatření, jen začátkem celého poměrně složitého postupu dalších 

činností, které jsou zpravidla realizovány v plánech.  

 MU můžeme třídit a to hned do několika různých forem. Za základní považujeme 

třídění na MU přírodní a antropogenní. Antropogenní, tedy způsobené činností člověka, ještě 

můžeme dále rozdělit na havárie a sociální konflikty. Mezi přírodní MU vzhledem 

k podmínkám ČR řadíme epidemie, napadení přírodními škůdci, požár lesních porostů, 

přirozenou povodeň, sněhovou kalamitu, vichřici a zemětřesení. Mezi havárie počítáme 

destrukce budov, havárie v dopravě, havarijní znečištění vod, požáry objektů, radiační nehody 

a havárie, úniky toxických látek, vyřazené zdroje pitné vody, zvláštní povodeň a další. Za MU 

způsobené sociálními konflikty považujeme hospodářské embargo, mezistátní konflikt a 

terorismus. Analýzy průběhů katastrof ukazují, že ve většině případů dochází k současnému 

působení mnoha přírodních a antropogenních jevů najednou, tedy s tzv. dominoefekty a 

synergickými jevy [2, 3]. 

Dle dopadu na obyvatelstvo rozdělujeme MU na (řazeno od nejmenšího dopadu): 

 přestupky, 

 poruchy, 

 nehody, 

 havárie, 
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 pohromy, 

 kalamity, 

 katastrofy, 

 apokalypsa. 

Vzhledem k zaměření této práce věnujeme největší pozornost haváriím s únikem NL. 

Ty se řadí k MU, které jsou převážně způsobeny výsledkem činností člověka a to i včetně 

teroristických, kriminálních či vojenských akcí. K úniku NL může dojít v objektech, kde se 

vyrábějí, skladují nebo jinak používají, ale také při jejich přepravě v cisternách a 

kontejnerech. Za určitých okolností mohou k úniku NL přispět i přírodní vlivy. Při úniku 

NCHL představují nevětší hrozbu výbušné, hořlavé a toxické vlastnosti látek. Z hlediska 

výbušnosti látek jsou nejnebezpečnější ty látky, které vybuchují již při nízké koncentraci. 

Mezi ně patří i hojně používané plyny jako zemní plyn, propan-butan, acetylen, vodík atd. 

Mezi nejvýznamnější ničivé faktory jednoznačně řadíme hoření látek při haváriích. Riziko 

vznícení určité látky je závislé na jejím stupni hořlavosti. Některé látky mají sklon 

k samovznícení, jiné vzplanou jen za určitých podmínek. Významným nebezpečím jsou také 

toxické zplodiny hoření. V případě toxických účinků látek představují největší nebezpečí 

plyny, protože jsou člověkem vdechovány, a díky tomu distribuovány do celého těla. Míra 

účinku jedovaté látky na lidský organismus je dána obecně délkou jejího působení na 

organismus a koncentrací dané látky [4]. 

2.1.1  Havárie s únikem nebezpečných látek 

Havárie v pojetí této práce je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí 

v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je NL vyráběna, zpracovávána, 

používána, přepravována nebo skladována a vedoucí k bezprostřednímu nebo následnému 

závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví lidí, hospodářských zvířat a ŽP, nebo 

k újmě na majetku, která přesahuje stanovené limity [5]. V případě úniku NL dochází k jejímu 

šíření v závislosti především na jejím skupenství, ve kterém se nachází v době úniku. Za 

nejrychleji unikající a šířící se NL považujeme kontaminanty v plynném skupenství. Jejich 

šíření vzduchem umožňuje kontaminaci výrazně většího prostoru, než je tomu v případě úniku 

látek kapalných nebo pevných. Zvláštním případem je únik látek ve formě aerosolů, kdy jsou 
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částicemi vzduchu unášeny i kontaminující sloučeniny, např. ve formě kapek, prachových 

částic, apod.  

V případě úniku NL je možné zasaženou oblast rozdělit do 3 okruhů, které nazýváme 

zóny: 

 Nebezpečná zóna – prostor maximálního ohrožení (nejpravděpodobnější 

kontaminace), zde se provádí činnosti vedoucí k snížení rizik a omezení rozsahu 

havárie. Pro určení rozsahu je prvotním kritériem druh přítomné NL a charakter 

nebezpečí, musí být dostatečně rozsáhlá, aby zabránila nepříznivým účinkům NL na 

síly a prostředky mimo zónu.  

 Vnější zóna – je určena k uzavření místa události, provádí se zde opatření vedoucí 

k ochraně obyvatel. Minimální velikost vnější zóny je 60-100 m. Uvnitř zóny se 

soustředí prostředky a síly určené pro přímé nasazení do nebezpečné zóny, zajištění 

přípravy sil a prostředků určených pro nasazení a provádění dekontaminačních prací.  

 Zóna ohrožení – prostor možného šíření NL zpravidla ve směru větru [5]. 

Zvláštním typem havárií s únikem NL jsou ropné havárie. Při nich uniká do prostředí 

ropa a produkty jejího zpracovávání – benzíny, oleje, mazut, apod. Oproti ostatním 

chemickým haváriím jsou odlišné především proto, že bezprostředně neohrožují osoby, pokud 

nejsou doprovázeny požárem či výbuchem, vždy ale mají významný vliv na ŽP. Ropa a její 

produkty jsou velmi málo rozpustné ve vodě, pronikají do spodních vrstev půdy a kontaminují 

podzemní vody. Při kontaminaci vodní hladiny dochází k vytvoření povrchového filmu a 

zamezení přístupu kyslíku do vody. Za zmínku určitě stojí i četnost tohoto typu havárií – 

ropné havárie se na celkovém počtu havárií s únikem NL podílí 70-90 % [6].  

2.2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Problematika mimořádných událostí, tak jak ji známe dnes, byla do českého právního 

prostředí implementována od počátku roku 2000. Od tohoto roku byla přijata celá řada 

zákonů, prováděcích vyhlášek a nařízení, které jsou vzájemně provázané a ač nejsou souhrnně 

zpracovány do jednoho dokumentu, tak tvoří vyrovnaný celek. Velkému rozmachu v tvorbě 

nových legislativních opatření v tomto směru na počátku 21. století předcházelo Usnesení 

vlády ČR č. 710/1997 ke koncepci zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva. Zde je zaveden 

pojem civilní nouzové plánování, které označuje souhrn opatření, činností a vazeb směřujících 

k ochraně a záchraně obyvatelstva, majetku a dalších hodnot, při krizových situacích.  
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Zvláštní postavení v rámci legislativy této oblasti mají Bezpečnostní strategie ČR a 

Koncepce ochrany obyvatelstva (v aktuální verzi do roku 2013 s výhledem do roku 2020) [3]. 

Uspořádání základních zákonů krizového plánování a ochrany obyvatelstva jako celku je 

znázorněno na obrázku 1.  

 

Obrázek 1 - přehled legislativy související s civilním nouzovým plánováním [2] 

2.2.1 Bezpečnostní strategie ČR 

Bezpečnostní strategie je výchozím dokumentem bezpečnostní politiky ČR, na kterou 

navazují dílčí strategie a koncepce. V tomto dokumentu jsou podrobně rozebírána základní 

čtyři témata: 
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 východiska bezpečnostní politiky ČR, 

 bezpečnostní zájmy ČR, 

 bezpečnostní prostředí, 

 strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR. 

V každé jednotlivé části jsou vypsány všechny body, které s uvedenou problematikou 

souvisí a jsou k nim vypsána stanoviska a postupy do budoucnosti, na rozdíl od koncepce 

pouze v obecné rovině. Nedochází zde tedy k uvádění konkrétních dat a opatření.  

Vzhledem k zaměření této práce je v Bezpečnostní strategii např. uvedeno, že je 

pozorovatelným trendem vyšší četnost mimořádných událostí spojených s pohromami 

přírodního a antropogenního původu, což klade zvýšené nároky na zajištění ochrany 

obyvatelstva. Vláda v současnosti používá pro řešení MU IZS. Plánuje dovybavit základní 

složky IZS a také více zapojit jednotky sboru dobrovolných hasičů (SDH) a Armádu ČR při 

řešení MU. V rámci strategie ČR rozvíjí systém krizového řízení a jeho metodiku, přípravu na 

na řešení MU nevojenského charakteru. Vláda aktivně podporuje přípravu obyvatelstva na 

MU a zabezpečuje spolupráci orgánů krizového řízení se soukromým sektorem v oblasti 

předcházení těmto situacím a zvyšování odolnosti ČR proti těmto vlivům. Efektivní plánování 

má vést k optimálnímu využívání prostředků veřejných rozpočtů [7]. 

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

V tomto dokumentu se pojednává o jednotlivých oblastech ochrany obyvatelstva ve 

výrazně konkrétnější rovině oproti Bezpečnostní strategii. Hovoří se zde jak o úkolech 

ochrany obyvatelstva, tak i o posláních jednotlivých složek a to v souvislosti s konkrétním a 

závazným časovým harmonogramem. Hlavním cílem celé koncepce je vytvoření tzv. 

„Bezpečné společnosti“, tedy společnosti, která má přijatý soubor právních, technických, 

organizačních, finančních, vzdělávacích a dalších ochranných opatření k minimalizaci, resp. 

k překonání následků MU a KS a v praxi ho úspěšně realizuje. Tuto společnost má podle 

Koncepce vytvářet veřejná správa, která zabezpečí podmínky pro přístup občanů 

k informacím o rizicích vzniku MU, možných následcích a zároveň o přijatých opatřeních 

k ochraně jejich životů a zdraví, majetku a ŽP. Podle nové Koncepce je rozhodující role 

v oblasti ochrany obyvatelstva zajištěna obcemi, nově se do ochrany obyvatelstva aktivně 

zapojuje i podniková sféra.  
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Koncepce také zmiňuje oblast ochrany před účinky havárií způsobenými NCHL a 

chemickými přípravky. Účinná ochrana musí být v těchto případech postavena na vědeckých 

poznatcích, ale tam, kde tyto poznatky chybí nebo jsou zatíženy příliš velkou nejistotou, musí 

být uplatněn princip předběžné opatrnosti. S tím souvisí také zvýšený důraz a prevenci, která 

je účinnější a ekonomicky efektivnější než náprava škod v případě nevratně znečištěných 

složek ŽP, vyčerpaných zdrojů, narušených ekosystémů a poškození zdraví. V rámci období 

vymezeného koncepcí se počítá s novelizací předpisů souvisejících s problematikou prevence 

závažných havárií, v závislosti na směrnici 96//82/ES tzv. SEVESO II [8].  

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

Tento zákon vymezuje IZS, stanovuje složky IZS a jejich působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a 

fyzických osob při přípravě na MU, a při záchranných a likvidačních pracích a také při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. IZS je v tomto zákoně definován jako postup jeho složek při 

přípravě na MU, při provádění záchranných a likvidačních prací. Mezi základní složky IZS se 

řadí Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného 

pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba (ZZS) a Policie ČR. 

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné prostředky, síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, 

pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení 

občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Pomoc ostatních složek IZS je 

poskytována na vyžádání. 

Složky IZS jsou při společném postupu koordinovány operačním a informačním 

střediskem generálního ředitelství hasičského záchranného sboru (OPIS), příp. na úrovni kraje 

(14 KOPIS). Tento zákon také významně upravuje pravomoci obcí a starostů, jakožto jejich 

čelních představitelů [1]. 

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

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a pravá a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany státu před vnějším napadením. 

V tomto zákoně je krizové řízení definované jako souhrn řídících činností orgánů krizového 
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řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a 

ochranou kritické infrastruktury [9]. Krizové řízení a plánovaní tedy souvisí s řešením 

krizových situací, přesto má významný vliv i na průběh opatření v případě vzniku MU, 

protože mnohé z kroků mají obdobnou povahu. 

2.2.5 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Tato vyhláška se zabývá náležitostmi jednotlivých úkolů ochrany obyvatelstva, 

především postupem při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich 

personálu, způsobem informování právnických a fyzických osob o charakteru možného 

ohrožení, připravovaných opatření a způsobu jejich provedení; technickým, provozním a 

organizačním zabezpečením jednotného systému varování a vyrozumění a způsobem 

poskytování tísňových informací (zde jsou popisovány náležitosti koncových prvků varování, 

apod.); způsobem provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení; zásadami postupu 

při poskytování úkrytů a způsobem a rozsahem kolektivní a individuální ochrany 

obyvatelstva; požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technickými 

požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany [10]. 

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

vybranými NCHL nebo chemickými přípravky 

Zákon č. 59/2006 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství do českých 

podmínek a stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 

umístěna vybraná NCHL nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a 

omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, ŽP a majetek 

v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Zákon rozděluje objekty podle množství a charakteru 

NCHL používané v objektu do 3 kategorií: 

 objekt skupiny A (menší množství NCHL), 

 objekt skupiny B (větší množství NCHL), 

 nezařazený objekt. 

Do kategorie se objekt zařazuje vždy v závislosti na nebezpečných vlastnostech látky a 

také podle množství. Zákon v přílohách obsahuje seznamy látek s uvedenými množstvími. 
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Pokud objekt pracuje s množstvím větším, než je 2 % množství uvedeného v příloze zákona, 

je povinen vyplnit návrh zařazení objektu do dané skupiny. Pokud uvedené množství 

nepřekračuje, stačí vytvořit protokolární záznam o nezařazení pro případ kontroly. Objekty se 

dělí do skupiny A nebo B podle součtového vzorce a to podle toxicity, hořlavosti a 

ekotoxicity každé jednotlivé NCHL.  Objekty ze skupiny A jsou vedle návrhu zařazení do 

skupiny A nutné ještě vypracovat bezpečnostní program a plán fyzické ochrany. Objekty ze 

skupiny B musí navíc vypracovat i vnitřní havarijní plán, podklady pro vnější havarijní plán a 

zajistit informace pro veřejnost. 

Jak už samotný název zákona napovídá, jedná se o prevenci závažných havárií. V tom 

spočívá hlavní mezera v zákoně. Podmínky zákona totiž splňuje pouze několik stovek objektů 

v ČR. Počet objektů, které pracují s nebezpečnými látkami, ovšem toto číslo několikanásobně 

převyšuje. Přitom fakt, že některé objekty používají NCHL v množství menším než jsou 

hodnoty odpovídající zákonu č. 59/2006 Sb., není v žádném případě zárukou jejich 

bezpečného provozu. Je totiž třeba vzít v úvahu, že převážná většina těchto objektů se nachází 

v hustě obydlených zónách. Mezi tyto rizikové objekty patří např. čerpací stanice, zimní 

stadiony (používají amoniak v chladicích zařízeních), zařízení na zpracování a skladování 

masa, mléka, piva, v cukrovarech, lihovarech, plaveckých stadionech, malých chemických 

provozech, apod. Je proto vítanou možností, že jednotlivé obce zpracovávají Plány činnosti 

orgánů obce pro případ vzniku MU, do kterých je možné zahrnout i ty podniky, které 

nespadají pod působnost zákon č. 59/2006 Sb. Plán opatření, který je výstupem této práce, je 

toho příkladem [11, 12]. 

2.2.7 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 

(chemický zákon) 

Zákon č. 350/2011 Sb. je náhradou za dříve platný zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích. Dle nového zákona se mění pojem chemické přípravky na 

směsi. Hlavním posláním zákona je zajistit sbližování právních a správních předpisů z oblasti 

klasifikace, balení a označování NL a také implementuje prvky z nařízení REACH [13]. 

2.3 HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ JAKO PROCES 

Plánování je ve své podstatě rozhodovací proces, který zahrnuje stanovení 

organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobů k jejich dosažení a definování 

očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni. Výsledkem procesu 
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plánování je plán, pod kterým rozumíme posloupnost akcí. Z hlediska plánů v případě havárií 

a jiných MU hovoříme o tzv. civilním nouzovém plánování. Pojem civilního nouzového 

plánování zahrnuje jak plány krizové, tak i plány havarijní, a to v závislosti na očekávaných 

dopadech dané MU. Havarijní plány jsou soubory opatření prováděných při vzniku závažné 

havárie. Tato opatření mají za cíl zmírnění dopadů, skládají se z jednotlivých scénářů, které 

mají vzájemnou provázanost, posloupnost a také vazbu na konkrétní situaci. Z hlediska 

rozdělení havarijních plánů se setkáváme především s dělením na vnější havarijní plán (okolí 

nebezpečného objektu) a vnitřní havarijní plán (uvnitř objektu nebo zařízení). Zvláštním 

typem jsou havarijní plány kraje, které se zpracovávají za účelem provádění záchranných a 

likvidačních prací na území kraje. Cílem všech plánů je získat potřebné údaje o hrozících 

nebezpečích, a na jejich základě vybudovat soubor opatření, přičemž měřítko opatření závisí 

na hierarchii plánu (od plánu opatření pro vznik MU až po havarijní plán kraje)[14, 15]. 

Samotný proces havarijního plánování se skládá z tří základních kroků: 

 Analýza nebezpečí, 

 Vyhodnocení účinku, 

 Návrh opatření. 

Prvním krokem je analýza nebezpečí, která spočívá v popisu používaných NL 

s výčtem jejich nebezpečných vlastností. Je třeba vzít v úvahu všechny používané látky a 

zjistit všechny potřebné údaje pro další kroky. Tyto údaje jsou dostupné z bezpečnostních 

listů, které jsou s látkami povinně dodávány v souladu s platnou legislativou. 

 V druhém kroku je třeba věnovat pozornost látkám, u nichž nebezpečné vlastnosti 

byly zjištěny a tyto vlastnosti posuzovat z hlediska jejich účinku na zdraví člověka a vlivu na 

ŽP. Jelikož se v tomto kroku zpracovatel setkává s velkou spoustou údajů o různé důležitosti 

a v případě zpracování plánu opatření pro větší množství látek není jednoduché tato data 

vyhodnotit, jsou k dispozici modelovací programy, pomocí nichž je možné tuto práci 

zjednodušit. Této možnosti se v současnosti velmi často využívá a vlády rozvinutých zemí 

často podporují vývoj vlastních softwarových řešení [16].  

V závislosti na konkrétních nebezpečných vlastnostech jsou přijímána opatření pro 

případ úniku nebezpečné chemické látky a to jak pro únik jedné, tak i více látek. Zkoumá se 

vliv tzv. DOMINO efektu, kdy dochází k interakcím mezi uniklými látkami a vzniku nových 

nebezpečných vlastností. Žádný z těchto kroků není možné ani vynechat ani zaměňovat 

pořadí. Opatření se sestávají z úkolů souvisejících s ochranou obyvatelstva, které jsou 
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podrobně popsány v kapitole 2.4.  V případě, že dojde k realizaci hrozby a úniku NCHL, je 

rozsah opatření zcela v kompetenci velitele zásahu, který je určen dle zákona č. 239/2000 Sb.  

Součástí procesu havarijního plánování v obecné rovině bývá navíc vyhodnocování 

pravděpodobnosti vzniku MU a kalkulace finančních ztrát. Tato praxe ovšem není běžnou 

součástí procesu tvorby plánu opatření, kterým se tato práce zabývá, nemá na rozsah opatření 

na ochranu zdraví a životů obyvatel a ŽP přímý vliv [17]. 

2.4 ÚKOLY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OBYVATELSTVA 

Plán opatření slouží k úspěšnému minimalizování veškerých nežádoucích jevů, které 

nastávají během MU. Vzhledem k veškerým zmíněným okolnostem jsou na prvních místech 

základní opatření, která jsou vymezena Dodatkovým protokolem k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. Zde se pod pojmem 

úkoly ochrany obyvatelstva rozumí především varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. [19]. 

Ačkoliv tato opatření souvisí s ochranou obětí během ozbrojených konfliktů, vlivem historie 

v oblasti ochrany obyvatelstva přechází uvedená definice i do dnešního pojetí této 

problematiky, tedy do ochrany obyvatelstva během míru [18]. 

Vzhledem k povaze činností, které jsou vykonávány v souvislosti s úniky NCHL a 

MU v rámci objektů výrobního charakteru v chemickém průmyslu, zahrnujeme do plánu 

opatření tyto úkoly: 

 Vyrozumění. 

 Varování. 

 Individuální ochrana. 

 Ukrytí. 

 Evakuace. 

 Zdravotnické zabezpečení. 

 Pořádkové zabezpečení. 

 Průzkum, detekce, monitorování a označování nebezpečných oblastí. 

 Dekontaminace. 
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Některé z těchto úkolů jsou samostatně rozpracovány ve vnějším havarijním plánu 

jako tzv. plány konkrétních činností, kde je vše podrobně rozebráno a to v měřítku celé zóny 

havarijního plánování.  

2.4.1 Vyrozumění 

Pokud nastala MU, musí o tom vzniknout informace, která se od místa vzniku šíří 

k řídicím orgánům složek IZS a dalším organizacím, které se podílejí na řešení situace. Takto 

předávaná informace se nazývá vyrozumění [19]. Vyrozumění tedy chápeme jako komplexní 

souhrn organizačních, provozních a technických opatření, jež zabezpečují včasné předání 

informací o hrozící či již vzniklé MU orgánům územní samosprávy a státní správy, složkám 

IZS, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. Vyrozumění je základním opatřením, 

díky němuž je umožněno včasné a efektivní nasazení složek IZS, které je klíčové pro realizaci 

dalších činností [18, 20].  

 Definujeme tyto základní typy vyrozumění: 

 vyrozumění a povolání složek IZS k provedení zásahu, 

 vyrozumění osob (např. hejtmana, starosty,…), 

 vyrozumění orgánů a organizací (významné státní instituce, další ohrožující 

objekty,…) [18]. 

Vyrozumění daných zúčastněných probíhá pomocí následujících komunikačních 

prostředků: 

 telefonní spojení prostřednictvím pevné sítě, 

 telefonní spojení prostřednictvím mobilních operátorů, 

 rádiové spojení, 

 elektronická pošta a datové přenosy, 

 osobní přijímače (pager) [18]. 

Vyrozumění na těchto úrovních je zabezpečováno JSVV. JSVV má dvě základní 

součásti: 

 SSRN, které slouží ovládání koncových prvků varování a vyrozumění, 

 koncové prvky JSVV, které zabezpečují vlastní varování a vyrozumění.  
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SSRN je plně digitální, což umožňuje součinnost všech částí systému, pružné změny 

konfigurace systému a jeho částí úpravami řídících programů a komponentů podle skutečné 

potřeby uživatelů systému. Tento systém zároveň přináší možnost průběžné modernizace 

systému a zařazování nových částí a prvků. Systém je dle zákona 239/2000 Sb. provozován a 

budován na krajské úrovni. Klíčovou úlohu zde hrají tzv. vyrozumívající centra, která jsou 

zřízena na několika úrovních. Celostátně na stupni GŘ HZS, na krajské úrovni na stupni 

krajský ředitelství HZS, na stupni územních odborů HZS a také pomocí dalších provozovatelů 

(ČEZ, SÚJB, apod.). Pokrytí území ČR radiovým signálem ovšem není zabezpečeno těmito 

vyrozumívajícími centry, ale sítí základnových stanic. Jejich umístění a také pokrytí území 

ČR signálem SSRN je zobrazeno na obr. 2 [18, 20]. 

 

Obrázek 2 – mapa pokrytí ČR rádiovým signálem [18] 

2.4.2 Varování 

Podobně jako tomu bylo u vyrozumění (kap. 2.3.1), i u varování hovoříme o souhrnu 

opatření, které zabezpečují včasné předání informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události, ale v tomto případě je určena především obyvatelstvu. Za jeden ze 

základních typů varování obyvatelstva považujeme vyhlášení varovného signálu 

prostřednictvím KPV JSVV. Těch je na území ČR v současnosti asi 5000. Toto varování je 

doplněno dalšími tísňovými informacemi, které mohou mít podobu mluveného slova, 

piktogramů, textů, nebo podobu kombinovanou.  
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Varovné signály jsou vydávány prostřednictvím elektronických sirén, MIS a případně 

elektromechanických sirén (též rotační, motorové). 

Základním varovným signálem je „Všeobecná výstraha“. Slouží k varování obyvatel 

v souvislosti s širokým spektrem MU. V případě rotačních sirén má podobu kolísavého tónu, 

kdy je motor rotační sirény opakovaně zapínán po dobu 4 sekund a vypínán po dobu 3 

sekund. U elektronických sirén a MIS je signál vytvářen změnami frekvence vysílaného tónu 

v rozmezí 180 a 400 Hz. Varovný signál je u těchto modernějších koncových prvků ihned po 

skončení varovného signálu doplněn o verbální informaci. V obou případech je délka trvání 

signálu 140 s [19]. Ukázku průběhu varovného signálu „Všeobecná výstraha“ můžeme vidět 

na obrázku 3 a 4.  

 

Obrázek 3 - signál "Všeobecná výstraha" na rotační siréně [21] 

 

Obrázek 4 - signál "Všeobecná výstraha" na elektronických KPV [21] 

Se signálem „Všeobecná výstraha se pojí s pěti typy verbálních informací: 

 „Všeobecná výstraha“, 

 „Nebezpečí zátopové vlny“, 

 „Chemická havárie“, 

 „Radiační havárie“, 

 „Konec poplachu“ [18]. 

Vedle signálu „Všeobecná výstraha“ rozeznáváme ještě další 2 typy signálů: signál 

„Požární poplach“ a akustická zkouška. Signál „Požární poplach“ nemá charakter prvku 

varování, ale spíše vyrozumění. Jedná se o signál, který slouží ke svolání jednotek požární 

ochrany dobrovolných hasičů. Ve verzi pro rotační sirény je charakterizován přerušovaným 

tónem v trvání 60 sekund, kdy je opakovaně po dobu 25 sekund motor zapínán a po dobu 
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10 sekund vypínán (viz obrázek 5). Elektronické KPV signál vytváří střídáním tónů mezi 

200 Hz a 400 z, s mezerou 2 sekundy (viz obrázek 6). Po skončení je signál doplněn o 

verbální informaci „Požární poplach“ [19].  

 

Obrázek 5 - signál "Požární poplach" na rotační siréně [21] 

 

Obrázek 6 - signál "Požární poplach" na elektronických KPV [21] 

Akustická zkouška sirén probíhá vždy první středu v měsíci ve 12 hodin. Provádění 

akustické zkoušky je zakotveno ve vyhlášce MV č. 380/2002 Sb. [10]. Jak v případě rotačních 

sirén, tak i v případě elektronických KPV je akustická zkouška sirén charakterizována 

neměnným tónem po dobu 140 s. (obrázek 7) Po skončení zkoušky jsou obyvatelé 

informování prostřednictvím verbální informace „Zkouška sirén“ [18]. Stejný průběh jako 

akustická zkouška sirén, tedy trvalý tón, je využíván i pro další účely, např. pro vyjádření 

piety při velkých ztrátách na životech nebo při příležitosti oslav některých státních svátků. 

V těchto případech není signál doplněn o žádnou verbální informaci [19]. 

 

Obrázek 7 - signál při zkoušce sirén [21] 

Po provedení varovného signálu je neprodleně realizováno verbální tísňové 

informování i pomocí jiných kanálů, než sirén. Na tyto kanály je většinou upozorňováno ve 

verbálních informacích, které následují za signálem KPV. Jedná se především o rozhlas 

(Český rozhlas 1 – Radiožurnál), televizi (ČT 1), místní kabelové televize, místní rozhlasy a 

mobilní rozhlašovací prostředky (megafony, rozhlasové vozy) [18].  
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Informování obyvatelstva se uskutečňuje v několika fázích: 

 Preventivní poskytnutí informace o možných nebezpečích v případě vzniku MU, 

kdy informace mají charakter upozornění. Již v této fázi je možné informovat o 

zásadách chování a opatřeních k ochraně života, zdraví, majetku a ŽP. Je možné 

využívat brožur a informačních letáků, besed. Tyto informace je také vhodné 

poskytovat žákům v rámci výuky. 

 Poskytnutí informace při vzniku nebo reálné možnosti vzniku MU, kdy jde 

především o poskytnutí, tzv. tísňových informací, která sdělují zdroj, povahu a rozsah 

MU, nutná opatření ke zmírnění následků. V tomto případě je varování obyvatelstva 

realizováno pomocí KPV JSVV a hromadných sdělovacích prostředků.  

 Poskytnutí informace v průběhu a po zvládnutí MU, kdy je informace zaměřená na 

opatření k nouzovému přežití a na obnovu postiženého území. Informování probíhá 

podobně, jako v předchozím bodě, navíc s využitím úředních desek obecních úřadů, 

internetu, apod. [22]. 

2.4.3 Individuální ochrana 

Prostředky individuální ochrany 

Pod pojmem individuální ochrana rozumíme soubor organizačních a materiálních 

opatření, jejichž cílem je chránit jednotlivce před účinky nebezpečných chemických, 

radioaktivních a biologických látek [23]. PIO jsou technické prostředky, které při včasném a 

správném používání zabezpečují spolehlivou ochranu před zasažením nebezpečnými látkami 

při MU [18]. Vzhledem k nejčastějším expozičním cestám NCHL do organismu rozlišujeme 

dva typy PIO: 

 prostředky k ochraně dýchacích orgánů (filtrační a izolační typ) 

 prostředky k ochraně povrchu těla (filtrační a izolační typ). 

Při použití PIO filtračního typu (ochranné masky, filtrační oděvy) zůstává organismus 

ve styku s okolním prostředím, okolní vzduch je však zbavován pomocí filtru škodlivin.  PIO 

izolačního typu (izolační dýchací přístroje a ochranné oděvy) zabezpečují přívod vzduchu 

nebo kyslíku z nezávislého zdroje, chráněný subjekt je od okolí izolován. Vzhledem k tomu, 

že se jako nejvíce rizikové místo vstupu škodlivin do organismu jeví dýchací systém, je jeho 

ochrana považována za prioritní [18, 20]. Tato skutečnost vyplývá ze značného množství 
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vzduchu, které se dostane do organismu přes dýchací cesty a také z velkého prokrvení 

plicních sklípků. U kontaminovaného vzduchu tak vzniká možnost průniku velkého množství 

nebezpečné látky do krevního oběhu a tím i následně do další orgánů, nehledě na možné 

poškození samotného dýchacího traktu. Takové poškození má totiž za následek omezení či 

znemožnění přístupu kyslíku do buněk, které začnou brzy odumírat. [18]. 

Na základě vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva jsou při stavu ohrožení státu a během válečného stavu vydávány PIO pro 

vybrané kategorie osob. Jedná se o dětské ochranné vaky (pro děti do 1,5 roku), dětské 

ochranné kazajky (od 1,5 do 6 let), dětské ochranné masky (od 1,5 do 18), ochranné masky 

pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a masky pro doprovod osob ze 

zmíněných skupin obyvatelstva [10]. 

Dětské vaky chrání celé tělo dítěte proti účinkům radioaktivního prachu, aerosolů 

NCHL a biologickým agens (choroboplodné mikroorganismy). Vaky jsou vyrobeny 

z pogumovaného textilu, vybaveny 2 difuzními filtry a průhledem s 2 manipulačními 

rukavicemi. Součástí vaku jsou také kapsy na pleny a kojeneckou láhev, zařízení na podávání 

stravy prostřednictvím kojenecké lahve umístěné vevnitř vaku. Vak je umístěn v hliníkové 

konstrukci. Děti se vkládají do vaků lehce oblečené, pokud okolní teplota přesahuje 25 °C, je 

vhodné vaky překrývat vlhčenými tkaninami pro zpříjemnění pobytu. Snesitelnost vaků je až 

8 hodin, rezistenční doba filtru je minimálně 120 minut. Na obrázku 8 je zobrazen dětský vak 

typu DV-75.[19] 

 

Obrázek 8 - dětský vak DV-75 [24] 

Dětské kazajky chrání dýchací trakt a horní část těla dítěte proti účinkům 

radioaktivních látek, NCHL a biologických agens. Jsou určené především pro děti, které 
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nesnesou ochranou masku a pro děti s onemocněním dýchacích cest. Vzduch k dýchání je 

nasáván přes filtr, dodávka vzduchu je zabezpečena nucenou ventilací. Dětská kazajka 

znemožňuje její samovolné sejmutí dítětem.  

Dětské masky ve spojení s ochranným filtrem chrání obličej a dýchací cesty. Vzduch 

k dýchání do masky vstupuje vlastní činností dýchacích orgánů [25]. 

    

Obrázek 9 - dětská kazajka [25]    Obrázek 10 - dětská maska [25] 

Ochranné masky a roušky slouží k ochraně dospělých osob. Ochranné masky jsou 

použitelné pouze v případě, že koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu je alespoň 17 % 

a koncentrace škodliviny nepřesáhne 0,5 %. V závislosti na vlastnostech škodliviny, proti níž 

se pomocí masky chráníme, používáme několik typů filtrů. Rozlišujeme především filtry proti 

plynům (organické plyny, rozpouštědla, anorg. plyny, radioaktivní jód, oxid uhelnatý, apod.) 

a částicové filtry (proti prachům a aerosolům) [19]. 

 

Obrázek 11 - ochranná maska a filtr [26] 

Ochranné oděvy jsou v případě ochrany obyvatelstva používány jen výjimečně. 

Většinou jsou k dispozici pouze pracovníkům v průmyslových provozech a jednotkám HZS 

ČR. Je vyžadována odolnost vůči extrémním podmínkám – kontakt s agresivními látkami, 

vysoké koncentrace plynných složek, nedostatek kyslíku apod. Oděv musí být dokonale 

hermetický a vybaven dýchacím přístrojem [19]. 
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Improvizovaná ochrana 

Vzhledem k tomu, že jsou PIO poskytovány pouze dětem, které se účastní školní 

docházky a osobám, které jsou umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních, je třeba 

nalézt účinné prostředky, které ochrání i ostatní zasažené obyvatelstvo. Tyto prostředky 

nazýváme prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o 

jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které 

omezeným způsobem nahrazují PIO [19]. Základním principem improvizované ochrany je 

využití vhodných kusů oděvu, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je 

možné chránit jak dýchací ústrojí, tak i povrch těla. Při použití tohoto typu ochrany je třeba 

dbát následujících zásad: 

 celý povrch těla musí být zakrytý, žádná část nesmí zůstat nepokrytá, 

 všechny ochranné prostředky je třeba co nejlépe utěsnit, 

 k dosažení lepší ochrany kombinovat více prostředků, vrstvit oděvy.  

Podle chráněné oblasti rozeznáváme tyto improvizované prostředky: 

 prostředky na ochranu hlavy – čepice, šály, šátky, kapuce, přilby (chrání i před 

padajícími předměty; 

 prostředky na ochranu obličeje a očí – překrytí úst a nosu kusem tkaniny, mírně 

navlhčeném v roztoku sody nebo kyseliny citronové v závislosti na povaze ohrožující 

látky, doplněné potápěčskými nebo lyžařskými brýlemi (průduchy utěsnit páskou). 

Pokud nejsou k dispozici brýle, nahradí se pomocí igelitového sáčku, který se přetáhne 

přes hlavu a stáhne gumou v oblasti lícních kostí; 

 prostředky na ochranu trupu – většinou se užívá zimních kombinéz, dlouhých kabátů, 

sportovní soupravy s méně propustných materiálů. Dbáme na řádné utěsnění – v pase, 

u krku, rukávů a nohavic. Vhodné je tohle vše navíc překrýt pláštěnkou; 

 prostředky na ochranu nohou a rukou – ruce chráníme pomocí gumových rukavic, 

pokud nemáme k dispozici, ovineme ruce tkaninou. Jako obuv používáme holínky, 

kozačky a jinou vysokou obuv. Důležité je, aby bota neměla ventilační otvory – pokud 

je má, zhotovíme návleky z igelitové tašky [27]. 
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Při výběru vhodného materiálu na zhotovení improvizovaného prostředku ochrany 

volíme co nejodolnější a nejméně propustné materiály. Nejméně propustná je pryž, 

pogumovaná tkanina a plastové fólie, za nimi následují impregnované vrstvené tkaniny, 

umělá kůže a přírodní kůže. Neimpregnované tkaniny jsou již velmi propustné a nedáváme 

jim při výběru přednost [28].  

 

Obrázek 12 - ukázky improvizovaného ochraného oděvu [27] 

 

2.4.4 Ukrytí 

Ukrytí je základním opatřením k ochraně obyvatelstva před toxickými účinky 

nebezpečných látek, před radioaktivním prachem a účinky pronikavé radiace. Uskutečňuje se 

bezprostředně po vyhlášení varovného signálu a rozumí se jím bezprostřední reakce na 

varování. K ukrytí osob se využívají především přirozené ochranné vlastnosti staveb a tam, 

kde jsou pro to již vytvořené podmínky i improvizované úkryty a stálé kryty [20].  

Stálé úkryty 

Do současného fondu stálých úkrytů řadíme tyto základní typy: 

 STOÚ 

 STNÚ 

 Ochranné systémy podzemních dopravních staveb.  

Stálé úkryty jsou stavby ochranného charakteru, které se budují v době míru, převážně 

jako víceúčelové stavby (mimo období ohrožení se využívají jako sklady, garáže, apod.).  
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Byly budovány především v druhé polovině 20. století a jejich výstavba již dále 

nepostupuje. Počet využitelných krytů neustále klesá, vzhledem k jejich nákladné údržbě, 

kterou nejsou mnohé obce (v jejichž vlastnictví se úkryty z velké množství nachází) schopné 

financovat. Proto se odhaduje, že v případě ohrožení by mohlo stálých úkrytů vyžít méně než 

10 % populace, přičemž je navíc potřeba přihlédnout k tomu, že rozmístění krytů v rámci ČR 

je značně nerovnoměrné, proto by obyvatelé okrajových oblastí nebyly touto formou 

chráněny vůbec.  

STOÚ jsou určeny primárně pro případ válečného ohrožení. Byly navrženy jako 

jednoúčelové stavby bez mírového využití. STNÚ jsou určeny především na ochranu proti 

účinkům ionizujícího záření, proto se také často označují jako protiradiační úkryty. Jedná se 

většinou o víceúčelová zařízení. Ochranné systémy podzemních dopravních staveb se 

využívají jak při stavu ohrožení státu a válečném stavu, tak i při MU. Tento systém zahrnuje 

stavby metra, podzemních částí tramvajových linek a drah, přičemž v mnoha případech 

vykazují lepší ochranné vlastnosti než je tomu u STOÚ. [18, 19] 

Současná bezpečnostní strategie ČR vychází z předpokladu, že pravděpodobnost 

přímého ohrožení ČR masivním útokem je velmi nízká. Pokud by mělo dojít k vojenskému 

ohrožení, bude o této skutečnosti dostatečné množství informací a to několik let dopředu. Tato 

doba by měla být dostatečně dlouhá na to, aby se uvedly do chodu stálé úkryty. Jak potvrzuje 

i Koncepce ochrany obyvatelstva není možné počítat s využitím stálých úkrytů civilní 

ochrany v případě ohrožení nevojenského charakteru, vzhledem k době potřebné k jejich 

zpohotovení a k nerovnoměrnému rozmístění v rámci území ČR. Z tohoto důvodu nejsou 

stálé kryty uvedeny v havarijních plánech [7, 8]. Jejich použití v těchto případech je 

nahrazeno pomocí improvizovaných úkrytů. 

Improvizované úkryty 

Improvizované úkryty se budují na ochranu obyvatelstva proti účinkům světelného a 

tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým 

účinkům zbraní hromadného ničení [10]. Jedním z předpokladů k dosažení nejúčinnější 

ochrany obyvatelstva v IÚ je vyhledání vhodných prostor k jejich zřízení. Při výběru 

vhodných prostor musíme dbát následujících požadavků: 

 úroveň podlahy by měla být nad hladinou podzemní vody,  
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 přihlédneme k charakteru a konstrukci budovy, počtu podlaží, konstrukcím stropu, 

stáří budovy, počtu traktů, úroveň stropu vůči terénu, možnosti nouzového úniku do 

nezavalitelného prostoru, 

 nevhodné jsou stavby, kde převládá hořlavý stavební materiál, 

 pro každou ukrývanou osobu jsou potřebné 3-5 m
2
 podlahové plochy, 

 doběhová vzdálenost do IÚ od místa výskytu by měla být 500 až 800 m, 

 prostor vybíráme mimo dosah nebezpečných provozů a skladů, 

 při úniku NCHL je vhodné vybírat prostory ve vyšších patrech budov, nejlépe na 

odvrácené straně budovy od směru místa úniku NCHL. [27]. 

Při vzniku MU v době míru se používá k ukrytí obyvatel především tzv. ochranných 

prostorů jednoduchého typu. Jedná se o předem vybraný optimálně vyhovující prostor ve 

vhodných částech bytu, suterénů a sklepů obytných domů, provozních a výrobních objektů, 

správních budov apod., který bude dále upravován právnickými a fyzickými osobami pro 

jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců a rodinných příslušníků před účinky MU 

s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů.  Vhodné ochranné prostory 

jednoduchého typu volíme vzhledem ke škodlivým účinkům, vznikajícím při haváriích a na 

základě fyzikálních a chemických vlastností škodlivin, proti kterým mají chránit, zejména zda 

jsou tyto škodliviny lehčí nebo těžší než vzduch. Podle těchto vlastností dělíme ochranné 

prostory jednoduchého typu na čtyři základní typy: 

 Typ prostoru I – je umístěn v suterénních a sklepních prostorách budov, je vhodný 

proti nebezpečí ze zevního a případně i vnitřního ozáření osob (vdechnutím 

radioaktivního prachu) při radioaktivním spadu. Rozhodujícím faktorem je plošná 

hmotnost obvodového zdiva. 

 Typ prostoru II – umístěn v suterénních a sklepních prostorách budov, slouží na 

ochranu před účinky NCHL lehčích než je vzduch. Je důležitá dostatečná 

plynotěsnost. 

 Typ prostoru III – umístěn ve vyšších patrech budov, je vhodný proti účinkům úniku 

NCHL, které jsou těžší než vzduch a k ochraně před otravnými látkami a biologickými 

agens. Tento typ prostoru chrání před většinou běžně skladovaných a používaných 

škodlivin. I zde je nezbytná plynotěsnost (utěsňování oken a dveří, zalepování 

veškerých průduchů, apod.). 
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 Typ prostoru IV – umístěn ve středním traktu vyšších pater výškových budov, používá 

se v případě ochrany proti účinkům radioaktivního spadu, když nedostačuje kapacita 

typu prostoru I.  

Principem ochrany bývá v případě úniku NCHL odizolování prostoru od vnějšího 

prostředí. S tím jsou spojena ale další opatření, která zabrání spotřebování kyslíku a zabrání 

případné otravě oxidem uhličitým. Mezi tato opatření patří především uhasit oheň, nezapínat 

plynový sporák, a další spotřebiče. Díky tomu mohou osoby setrvat v prostoru delší dobu. 

Ukrytí je v tomto případě spojeno s používáním prostředků individuální ochrany, především 

dýchacích cest. V případě všech typů improvizovaného úkrytu platí, že nejvhodnější je vždy 

úkryt ve středním traktu nebo co nejvíce uprostřed půdorysu budovy. Obecně platí, že 

jakékoliv ukrytí v budově je lepší než setrvání na otevřeném prostranství, zejména na ulici 

mezi budovami. Některé zdroje nerozlišují improvizované úkryty od ochranných prostorů 

jednoduchého typu a uvedená pravidla slučují [19, 29]. 

Vzhledem k tomu, že je v současné době ochrana obyvatelstva ukrytí pojímána 

formou individuální ochrany, je třeba, aby byly nezbytné informace o náležitostech ukrytí 

sděleny zasaženým skupinám obyvatelstva formou tísňové informace např. formou hlášení 

v rozhlase, letáků apod. Pro potřeby plánů opatření pro vznik mimořádné události při úniku 

NCHL se v drtivé většině záležitost ukrytí omezuje na doporučení využívat přirozených 

ochranných vlastností budov, tedy zdržovat se pouze ve vyšších patrech obydlí, utěsnit okna, 

dveře a veškeré průduchy a ukrytí neukončovat do vyhlášení.  

2.4.5 Evakuace 

Evakuace obyvatelstva je jedním ze způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva. Jedná 

se o souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků (strojů, zařízení a materiálu), v daném pořadí priority, z ohroženého území do 

míst, kde je zajištěno náhradní ubytování a stravování pro evakuované obyvatelstvo, pro 

zvířata ustájení a pro věcné prostředky prostory k uskladnění. Včasné provedení evakuace 

představuje nejúčinnější opatření k ochraně obyvatelstva na území ohroženém MU. Aktuální 

je zejména v případě povodní, radiačních havárií, dlouhodobých a rozsáhlých úniků NL, 

narušení statiky a při hrozbě ozbrojeného konfliktu z území předpokládané bojové činnosti 

[19, 20]. 

Z hlediska terminologie můžeme pozorovat velký rozdíl ve vnímání evakuace 

z pohledu požární ochrany a z pohledu ochrany obyvatelstva. V požární ochraně je pojem 



35 

evakuace chápán jako krátkodobé opuštění potenciálně ohroženého prostoru před účinky 

požáru bez pomoci záchranných složek. Z hlediska časového se jedná o opuštění prostoru 

v řádu desítek sekund až několik minut. Jestliže je tedy nutné např. vyvádět osoby po 

schodišti za pomocí jednotek HZS, nejedná se podle výkladu požární bezpečnosti již o 

evakuaci, ale o záchranu. Z pohledu ochrany obyvatelstva se jedná o dlouhodobější proces, 

včetně řešení dalších opatření souvisejících s následnou péčí o evakuované osoby, jako je 

náhradní ubytování a stravování. Vznik požáru nebo jiné MU vedoucí k vyhlášení požárního 

poplachu nebo varování obyvatelstva a nařízení evakuace a průběh vlastní evakuace 

z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva jsou znázorněny na obrázku 13 [30].  

 

Obrázek 13 - postup při evakuaci z pohledu požární ochrany a ochrany obyvatel [30] 
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Dělení evakuací 

V souvislosti s průběhem a vlastnostmi evakuací rozeznáváme několik typů dělení, 

které charakterizují jednotlivé rozdíly a umožňují přehledné rozdělení a typologii. Podle 

rozsahu opatření dělíme evakuace na: 

 objektovou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné nebo několika málo obytných 

nebo administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů. 

Rozhodnutí o provedení objektové evakuace přísluší pracovníkům oprávněným 

zákonem o požární ochraně a ze zákona o PČR. Tito pracovníci jsou odpovědni za 

účelnost a úspěšné provedení evakuace.  

 plošnou, zahrnující část nebo celý urbanistický komplex nebo větší územní prostor. 

Rozhodnutí o provedení přísluší představitelům státní správy a samosprávy. U plošné 

evakuace rozeznáváme ještě další dva podtypy: 

a) všeobecná, která je nejčastěji aplikována při živelních pohromách, průmyslových 

haváriích, radiačních haváriích. Tomuto typu evakuace podléhají všechny skupiny 

osob s výjimkou pracovníků, kteří se podílejí na záchranných pracích, nebo 

vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou činnost. [19, 20]. 

b) částečná, která se týká MU menšího rozsahu, nejčastěji požáru omezeného 

množství NL, narušení statiky budov po výbuchu, apod. Při částečné evakuaci se 

většinou opatření týkají dětí do 6 let s individuálním doprovodem, dětí od 6 do 15 let 

se společným doprovodem, pacientů zdravotnických a lůžkových zařízení a osob 

přestárlých a tělesně postižených [18, 20]. 

Podle délky trvání evakuace je dělíme na: 

 krátkodobou, která nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova a pro evakuované osoby 

není zabezpečováno náhradní ubytování, ale pouze zajištění nouzového přežití, které 

zahrnuje umístění ve vhodných objektech, výdej teplých nápojů a přikrývek [20]. 

 dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov. Pro 

evakuované obyvatelstvo bez domova a bez možnosti vlastního ubytování je nutno 

zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření pro 

zabezpečení jejich základních životních potřeb, popřípadě opatření k zajištění ukrytí a 

individuální ochrany [18].  
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Podle výsledného řešení poté dělíme evakuaci na: 

 přímou, tedy prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob; 

 s ukrytím, prováděnou po předchozím ukrytí evakuovaných osob a po snížení 

prvotního nebezpečí [19]. 

Z hlediska způsobu řízení se evakuace obyvatelstva dělí na: 

 evakuaci samovolnou, kdy proces evakuace není řízen a obyvatelstvo v potřebě úniku 

před nebezpečím jedná dle vlastního uvážení, což může mít za následek ztráty na 

životech, škody na zdraví a majetku. Snahou odpovědných orgánů je získat kontrolu 

nad průběhem samovolné evakuace a usměrňovat ji.  

 samoevakuaci, kdy proces evakuace je řízen a evakuované osoby se přemísťují pouze 

s použitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky. 

 evakuaci se zajištěním dopravy, kdy se evakuované obyvatelstvo přemisťuje jak 

s využitím vlastních dopravních prostředků, tak s použitím dopravních prostředků 

hromadné dopravy, zajištěných orgány pověřenými řízením evakuace [19].  

Plánování a provedení evakuace 

Plánování evakuace obyvatelstva je proces přípravy nezbytných opatření k provedení 

evakuace obyvatelstva, který umožňuje efektivní spolupráci všech zúčastněných a účinné 

řízení průběhu evakuace. K tomu je důležité, aby veřejnost byla informovaná v dostatečném 

rozsahu a o připravených opatřeních včas, před vznikem MU. Během samotné evakuace by 

obyvatelstvo mělo dostat následující pokyny: 

 obsah evakuačního zavazadla (základní trvanlivé potraviny, chléb a pitná voda, 

předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor, osobní doklady, peníze, 

pojistné smlouvy a cennosti, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilna, 

náhradní prádlo, spací pytel nebo přikrývka, kapesní nůž, šití a zábavný 

předmět, např. kniha), 

 pokyny, jak naložit s evakuačním lístkem občana, 

 mapy a pokyny ohledně evakuačních tras, evakuačních středisek, přijímacích 

středisek, míst zdravotnické pomoci, apod., 

 pokyny pro osoby bez vlastních dopravních prostředků, 
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 informace, jak je zajištěna evakuace předškolních a školských zařízení, 

 pokyny, co dělat po příjezdu do příjmových území a cílových míst přemístění 

[18, 30]. 

 Plánování evakuace vychází z hodnocení analýzy možných ohrožení ve spravovaném 

území a při plánování rozsahu se vychází z úrovně maximální prognózované velikosti 

vyhodnoceného ohrožení (tedy z tzv. nejhoršího scénáře). Při přípravě dlouhodobé plošné 

evakuace je třeba vycházet z těchto základních opatření: 

 stanovení evakuačních zón, 

 vymezení evakuačních tras s dostatečnou kapacitou, 

 upřesnění potřeby hromadné dopravy, 

 zřízení a označení evakuačních středisek, 

 zřízení a označení přijímacích středisek, 

 aktivaci míst nouzového ubytování, 

 informování obyvatelstva cílenými informacemi k provedení evakuace, 

 provedení uzávěr, 

 regulace pohybu obyvatelstva,  

 zajištění provozuschopnosti evakuačních tras, 

 provedení ukrytí a souvisejících opatření, 

 zřízení a označení míst shromažďování, 

 vyklizování ohroženého prostoru, 

 kontrola opuštění obydlí. 

S těmi základními opatřeními souvisejí ještě další dodatečné úkony: 

 provedení prvotní evidence a rozdělování evakuovaných osob v evakuačních 

střediscích, 

 zajištění hromadné dopravy do přijímacích středisek, 

 příjem a evidence evakuovaných osob v přijímacích střediscích, 

 přerozdělení evakuovaných osob a jejich přeprava do míst přemístění, 
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 umístění hospodářského zvířectva a věcí v příjmovém zařízení, 

 zdokumentování přijatých rozhodnutí a opatření realizovaných v průběhu evakuace 

[18]. 

Po skončení evakuace přichází na řadu obnova poničeného území, tedy především 

základní infrastruktury, veřejné služby a základní možnost ubytování. Tyto obnovovací práce 

v určitých případech musí předcházet před ukončením nouzového ubytování, aby byl možný 

návrat do oblasti, např. v případě kontaminace musí být provedeny dekontaminační práce, 

příp. vyčkat do snížení hodnoty nebezpečných kontaminantů na přípustnou úroveň.  

Na základě skutečných havarijních úniků NCHL byla zjišťována možnost evakuace 

ve formě setrvání osob v objektech v postižené zóně. Při těchto typech úniků totiž dochází 

k nejvýraznějšímu nepříznivému působení 30 – 60 minut po vzniku MU, v těchto časových 

relacích není realizovatelná bezpečná evakuace osob mimo zasaženou zónu. Folwarczny 

uvádí, že objektová evakuace ve formě setrvání osob v budovách s využitím jejich 

ochranných vlastností, je reálnou možností evakuace osob v případě úniku NL. Tato forma 

evakuace osob je za předpokladu respektování fyzikálně-chemických zákonitostí velmi 

efektivní a je zcela oprávněně doporučovaným ochranným opatřením v zemích EU. Oproti 

plošným evakuacím má navrhovaný způsob několik výhod – např. bezprostřední použitelnost, 

krátký čas mezi varováním a provedením evakuace, umožňuje ochranu před kulminací, která 

se dostavuje nejčastěji v průběhu první hodiny od úniku, pobyt ve známém prostředí je lépe 

snášen labilními jedinci, a mnohé další [30]. 

2.4.6 Zdravotnické zabezpečení 

Zdravotnické zabezpečení při mimořádných událostech souvisí bezprostředně 

s medicínou katastrof a urgentní medicínou. Medicína katastrof je obor založený na 

prognózování a tvorbě postupů pro nejrychlejší a nejúčinnější pomoc raněným nebo 

zasaženým v místě vzniku MU s cílem omezit ztráty na lidských životech, snížit utrpení 

postižených a poškození zdraví na nejmenší míru. Pro zásahy v oblasti MU je 

charakteristické, že jejich vznik je vždy náhlý a nečekaný, přičemž je potřeba ošetřit většinou 

více jak 50 osob (klasifikuje se jako katastrofa). Při těchto zásazích není dostatek času na 

rozhodování a řízení záchranných prací, proto je velmi důležité, aby typové a 

algoritmizovatelné zásahy byly předem připraveny. Velmi zásadním faktorem je i zvýšený 

emoční stres a panika, a to nejen u postižených, ale také u členů záchranných týmů. Nezřídka 
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kdy také dochází k urgentnímu nedostatku personálu, prostředků, zdravotnické techniky, 

apod., což vždy znamená prodlení v zahájení léčby se všemi očekávatelnými následky [31]. 

Zdravotnické ošetření je v ČR zabezpečováno ZZS, která je nepostradatelnou složkou 

IZS a je zastoupena vždy na krajské úrovni v rámci krajského operačního střediska, které má 

pod sebou jednotlivá územní oddělení. Komunikace je vedena přes operační střediska, tím je 

zajištěno, že vždy bude osloveno pracoviště, které je v současnou dobu schopné účastnit se 

zásahu. Území v rámci kraje je vždy dále rozděleno na územní oddělení, pod která spadají 

jednotlivá výjezdová stanoviště. Směny jsou vždy centrálně řízeny tak, aby byla odborná 

přednemocniční neodkladná péče k dispozici 24 hodin denně [32].  

2.4.7 Pořádkové zabezpečení 

Pořádkové zabezpečení v případě úniku NCHL spočívá v střežení ohraničeného 

nebezpečné oblasti, v zabezpečení uzávěr komunikací, regulaci vstupu a výstupu do nebo 

z postižené oblasti, regulaci vjezdu a výjezdu vozidel zdravotnické pomoci, HZS, ale také 

zabezpečení movitého a nemovitého majetku postižených obyvatel, podnikajících subjektů, 

ochrana předmětů nezbytných k přežití a další [33]. Pořádkové zabezpečení je zajištěno PČR 

a Městskou policii.   

2.4.8 Průzkum, detekce, monitorování a označování nebezpečných oblastí 

Pro účinnou ochranu obyvatelstva je nezbytné mít k dispozici přesné informace o 

skutečné situaci dotčených veličin v průběhu, ale i po ukončení MU. K tomuto účelu slouží 

průzkum, monitorovací zařízení, které úzce souvisí s detekcí a prováděním průzkumu.  

V souvislosti s únikem NL rozeznáváme 3 základní typy monitorování: 

 monitorování meteorologické situace – důležité jsou především údaje o rychlosti a 

směru větru, který má zcela zásadní vliv na šíření NL prostředím. Monitoring provádí 

ČHMÚ, který má spravuje síť meteorologických stanic. Velitel zásahu má k dispozici 

tyto údaje online.  

 monitorování radiační situace – je prováděno SÚJB a SÚRO prostřednictvím 

celostátní radiační monitorovací sítě.  

 monitorování chemické situace – realizováno prostřednictvím HZS, některá 

monitorování zajišťuje hygienická stanice a další orgány ochrany veřejného zdraví 

[34].  



41 

Chemický průzkum má za cíl zjistit informace nezbytné pro posouzení nebezpečnosti 

unikající látky (tedy jestli uniká NCHL, její identifikace) a informace nezbytné pro rozhodnutí o 

ochraně obyvatelstva (vlastnosti NCHL, dynamika úniku, meteorologické parametry, okolnosti 

havárie). Při provádění chemického průzkumu je klíčová ochrana průzkumníků, je třeba zjišťovat 

poznatky z co největší vzdálenosti. Důležitá je nejen rychlost získání informací, ale také jejich 

spolehlivost. Při chemickém průzkumu se využívá detekčních prostředků, které jsou založené buď 

na principu fyzikálním (např. absorpce záření), fyzikálně-chemickém (např. změny ve struktuře 

molekul vlivem ionizace) a chemickém (např. změna barvy vlivem chemické reakce). Pro ověření 

výsledků získaných v místě havárie formou detekce, průzkumu a monitorování slouží laboratorní 

kontrola. Zde již není kladen důraz na rychlost provedení, ale především na spolehlivost analýzy 

[5]. 

Oblast, kde byl pomocí předchozích metod zjištěn únik NCHL, je  vytyčena s využitím 

výstražných značek a to vždy tak, aby byly viditelné ze strany vstupu do prostoru zamoření [33].  

2.4.9 Dekontaminace 

Jako dekontaminaci označujeme soubor metod, postupů a prostředků k účinnému 

odstranění kontaminantů (znečištění) nebo jeho eliminace na akceptovatelnou úroveň. Součástí 

dekontaminace je i likvidace odstraněného kontaminantu. Cílem dekontaminace je snížit 

zdravotnické a nenávratné ztráty, zkrátit dobu používání prostředků individuální ochrany a 

vytvořit podmínky pro obnovu života v kontaminovaných oblastech. Dekontaminace osob a 

zasaženého majetku probíhá na bázi mechanické (vyklepávání, kartáčování, otírání), fyzikální 

(odpařování, smývání pomocí vody a rozpouštědel) a chemické (reakce kontaminantů s činidly) 

[15, 33]. V případě dekontaminace zasažené lokality se využívá i dalších metod – např. 

rozfoukávání hořlavých plynů vzdušnými fukary, stříkání reagenty, které způsobují biodegradaci, 

zamezení pohybu kontaminantu pomocí gelů a sorbentů [35].  

V případě havárií s únikem NCHL je třeba dekontaminovat velké množství osob, které 

v průběhu MU mnohdy ani nebyly chráněny ochranným oděvem. HZS a AČR disponují 

zařízením k hromadné dekontaminaci osob, tzv. „Stanoviště dekontaminace osob“. To je složeno 

z několika stanů, které jsou vzájemně propojené. V prvním stanu osoby odkládají kontaminované 

oděvy do igelitových pytlů, poté dochází k výplachu očí a dutiny ústní, nosní a ušní. Následuje 

dekontaminace mokrým způsobem, tedy nanášením dekontaminačních roztoků. Ve třetím stanu se 

osoby osuší ručníky na jedno použití a oblečou do čistého oblečení [5].  
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3  REALIZACE PROCESU TVORBY PLÁNU OPATŘENÍ 

3.1 ANALÝZA RIZIK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVANÝCH NCHL 

Základním krokem analýzy rizik je zjištění chemických látek a směsí, které vykazují 

jednu nebo více nebezpečnou vlastnost, jejich množství a rizika, která souvisejí s jejich 

používáním. Bylo zjištěno, že v areálu výrobního objektu McBride, a.s. je používáno celkem 

8 látek, z nichž 7 je možné klasifikovat jako NCHL, případně směsi. Seznam je uveden 

v tabulce 1. Při pohledu na nebezpečné vlastnosti jednotlivých látek a směsí je na první 

pohled patrné, že je možné tyto látky a směsi rozdělit do dvou skupin – na látky hořlavé a na 

látky s toxickým účinkem. Proto v tomto bodě rozdělíme havarijní scénář na událost, kdy 

dojde k úniku látky (směsi) s toxickým účinkem, kdy dojde k úniku etanolu (s příměsemi) a 

k jeho následnému vznícení (sledujeme tedy působení požáru) a také současný únik látek 

hořlavých a látek s toxickým únikem s pozorováním šíření nejen požáru jako takového, ale 

také zplodin hoření. 

Tabulka 1 - seznam NCHL, jejich množství a nebezpečná vlastnost 

Používaná látka Množství Nebezpečná vlastnost 

K. citronová monohydrát 22,34 kg Xi 

K. isostearová 160,90 kg - 

K. mléčná 88% 32,99 kg Xi 

K. citronová bezvodá 24,42 kg Xi 

K. mléčná 80% 447,50 kg Xi 

K. salicylová 7,62 kg Xn, Xi 

Líh denaturovaný benzinem 76 kg F, Xn, N 

Líh denaturovaný směsí 691,59 kg F, Xn 

3.1.1 Toxické účinky látek používaných v objektu 

Z bezpečnostních listů jednotlivých látek se seznamujeme s nebezpečnými vlastnostmi 

a specifickými riziky, které vyplývají z jejich používání. Posouzením jednotlivých vlastností 

se snažíme seřadit látky podle jejich toxicity, těkavosti, vlivu na ŽP apod. 
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Kyselina citronová monohydrát 

Monohydrát kyseliny citronové je za normálních podmínek bílá pevná látka bez 

zápachu. Tato látka je klasifikována jako látka, která dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění 

očí a může způsobovat podráždění dýchacích cest. Akutní toxicita LD50 při orálním podání je 

3 000 mg/kg (krysa). V případě náhodného úniku je třeba převést zasažené a ohrožené osoby 

do bezpečí, zamezit vytváření prachu, starat se o dostatečné větrání, zamezit styku s osobami 

bez dostatečných ochranných pomůcek. Při manipulaci s monohydrátem kyseliny citronové je 

třeba používat ochranné rukavice a uzavřené ochranné brýle. Uvedená látka je ve vodě velmi 

dobře rozpustná, roztoky s vodou mají velmi nízkou hodnotu pH – při rozpuštění 50 g látky v 

100 ml vody je pH asi 1,8. Proto je třeba, aby v případě havárie kyselina nevnikala do 

kanalizace nebo do vodních zdrojů v neředěné podobě, protože by docházelo k poškozování 

ekosystémů právě vlivem výrazného snížení pH. Mimo to se jedná o látku biologicky 

odbouratelnou [36, 37]. 

Kyselina isostearová 

  Kyselina isostearová je za normálních podmínek bledě žlutá kapalina se slabým 

zápachem. Tato látka není klasifikována jako nebezpečná látka ve smyslu platné legislativy. 

Akutní toxicita LD50 při orálním podání je > 2 000 mg/kg (potkan). V případě náhodného 

úniku je třeba zamezit kontaktu osob, které nejsou vybaveny ochrannými pomůckami, ve 

styku s unikající látkou. Zamezujeme vstupu do složek životního prostředí posypáváním 

inertním materiálem, např. pískem. Jedná se o látku biologicky odbouratelnou [38]. 

Kyselina mléčná (88 %) 

88% vodný roztok kyseliny mléčné je bezbarvá nebo nažloutlá kapalina bez zápachu. 

Kyselina mléčná je při této koncentraci klasifikována jako dráždivá látka, při dlouhodobějším 

styku s pokožkou vyvolává popáleniny. Při náhodném úniku je třeba pracovat v ochranných 

pomůckách. Uniklá kyselina se neutralizuje za pomocí uhličitanu nebo hydrogenuhličitanu 

sodného, 88% vodný roztok má velmi kyselou reakci – ph 0,3. Látka je za normálních 

podmínek stabilní, při styku s hydroxidy dochází k exotermní reakci. Akutní toxicita LD50 při 

orálním podání je 3730 mg/kg (krysa). Látka vykazuje dobrou biodegradibilitu [39]. 

Kyselina citronová – bezvodá 

Kyselina citronová v bezvodém stavu je bílá krystalická látka bez zápachu. Kyselina 

citronová je klasifikována jako látka dráždivá, způsobuje vážné poškození či podráždění očí. 
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Akutní toxicita LD50 při orálním podání je 3 000 mg/kg (krysa). V případě náhodného úniku 

je třeba zabránit styku s nechráněnými osobami, kontaminovaný prostor je nutné větrat a 

zároveň zabránit vdechování prachu. Pokud se uniklá látka rozpustí ve vodě nebo vodném 

roztoku, je vhodné ji silně naředit pro zmírnění korozivních účinků. Jinak je možné ji 

mechanicky sesbírat. Látka by neměla přijít do styku reaktivními kovy, uhličitany alkalických 

kovů a vínanem draselným [40]. 

Kyselina mléčná (80 %) 

Kyselina mléčná je při této koncentraci, stejně jako v případě 88% roztoku, bezbarvá 

až slabě nažloutlá olejovitá kapalina, s charakteristickým zápachem. Látka je klasifikována 

jako dráždivá, způsobuje podráždění kůže při styku a vážné poškození očí. Akutní toxicita 

LD50 při orálním podání je 3 543 mg/kg (potkan).  Pokud dojde k náhodnému úniku, je třeba 

zamezit vdechování výparů, zajistit větrání a nepřicházet do kontaktu s látkou bez ochranných 

pomůcek. Látku je třeba zajistit vhodným absorbentem a zajistit proti vniknutí do kanalizace. 

S látkou je třeba pracovat v digestoři. Látka je za normálních podmínek stabilní, je třeba 

vyhnout se styku s oxidačními činidly, hydroxidy, vlhkostí a zahřívání [41]. 

Kyselina salicylová 

Kyselina salicylová je distribuována jako jemný bílý prášek bez zápachu. Látka je 

klasifikována jako dráždivá, při požití je zdraví škodlivá a způsobuje vážné poškození očí. 

Akutní toxicita LD50 při orálním podání je 1 250 – 1 580 mg/kg (krysa). Při náhodném úniku 

opatření směřují k zabránění tvorby prachu, zajištění větrání. Je třeba zamezit styku s látkou 

bez příslušných ochranných prostředků, kam patří i ochranná maska s filtrem proti pevným a 

kapalným částicím organických látek. Látka je při intenzivním zahřívání nestabilní a vytváří 

se vzduchem výbušné směsi,  nebezpečí vznícení je např. i při styku s fluorem a jódem. Látka 

je v životním prostředí snadno odbouratelná, přesto je třeba zabránit vniknutí do povrchových 

i podzemních vod ve větším množství [42].  

Líh denaturovaný 1 % lékařského benzínu 

Líh je v tomto případě směsí vody, etanolu (95 %) a lékařského benzínu (1 %). Směs 

je klasifikována jako vysoce hořlavá. Nás v tomto bodě ovšem zajímají především toxické 

účinky (hořlavosti je věnována pozornost v následujícím oddíle). Směs způsobuje poruchy 

CNS, dráždí pokožku a sliznice, při zasažení očí není vyloučeno jejich poškození, odmašťuje 

kůži, vznikají drobné trhlinky, které umožňují vstup infekce. Vysoké koncentrace par dráždí 
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oči a působí narkoticky. Po požití se rychle vstřebává a dostává se do krve.  Akutní toxicita 

LD50 při orálním podání je 7 060 mg/kg (potkan), inhalačním podáním 20 000 mg/m
3
 za 

hodinu. V případě náhodného úniku je třeba zajistit ochranu očí, dýchacích cest, 

nechráněných částí těla, oblast uzavřít a provést evakuaci. Látka nesmí unikat do kanalizace – 

nebezpečí exploze par. Je třeba co nejrychleji látku rozředit vodou, odčerpat nebo posypat 

savým materiálem. Látka citlivě reaguje na oxidační činidla, alkalické kovy (uvolňuje vodík), 

halogeny a jejich sloučeniny, anhydridy kyselin, peroxidy [43]. 

Líh denaturovaný směsí BITREXU a terciálního butanolu 

Směs vykazuje velmi podobné vlastnosti jako předchozí, je složena z vody, etanolu 

(96 %), terciálního butanolu (0,08 %) a BITREXU (denatonium benzoát – 0,001 %). Etanol a 

terciální butanol dávají směsi hořlavé vlastnosti, BITREX a butanol jsou látky zdraví 

škodlivé. Akutní toxicita je u této směsi vyšší než u předchozí a to jak orální i inhalační (u 

terciálního butanolu je inh. toxicita 29,8 mg/l za 4 hodiny). I přes malé koncentrace příměsí se 

na celkové toxicitě směsi výrazně projeví [44].  

Shrnutí úniku látek s toxickým účinkem 

V případě úniku NCHL s toxickým účinkem dochází k několika jevům, v závislosti na 

jejich fyzikálně chemických vlastnostech. Za nejnebezpečnější považujeme úniky látek 

v plynném skupenství, protože dochází k velmi rychlému pohybu v atmosféře a ke kontaktu 

s postiženým objektem (člověk, složky ŽP) ve výrazně kratším časovém úseku. Ve výrobním 

objektu McBride, a.s. se nepoužívají žádné plynné reagenty v ohrožujícím množství. Za druhé 

nejrizikovější považujeme NCHL v kapalném skupenství. Nešíří se prostředím sice tak rychle 

jako látky plynné, ale transportem se jejich koncentrace buď nesnižuje vůbec, nebo jen velmi 

málo, proto při kontaktu s postiženým objektem dochází k masivnějšímu poškození. 

V případě úniku pevných látek sice může docházet rovněž k toxickému působení, ale 

transport je pomalejší a únik látky je možné poměrně bezpečně a rychle zastavit a prostředí 

dekontaminovat. Používané chemické látky v pevném skupenství jsou ale velmi často ve vodě 

rozpustné a tím získávají vlastnosti kapalin jak v případě toxického působení, tak i transportu.  

V případě objektu McBride, a.s. se nachází 3 látky v pevném skupenství (kyselina 

citronová monohydrát a bezvodá, kyselina salicylová). Tyto látky se používají sice i 

v roztocích, ale pouze v jednotkách kg, proto není třeba zahrnovat variantu jejich úniku mimo 

objekt McBride, a.s.. V případě jejich úniku např. ve skladu dochází k opatřením na základě 

vnitropodnikových směrnic a řádů. Mělo by stačit zabránit jejich víření a prášení a 
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v dostatečném ochranném obleku látku/látky smést do nádoby a povrch omýt. Kyselina 

isostearová není dle platné legislativy klasifikována jako nebezpečná látka na základě jejích 

vlastností. Pokud by došlo k úniku této látky, je třeba brát v potaz, že látka je ve vodě 

nerozpustná a je viskózní, proto pro její dekontaminaci platí jiná pravidla.  

V případě úniku kyseliny mléčné (ve dvou koncentracích) či jedné ze směsí etanolu, 

dojde k MU, která pravděpodobně bude vyžadovat kvalifikovanou reakci. Kyseliny mléčné se 

nachází v objektu celkem 480 kg. Látka při kontaktu poškozuje oči a kůži, k poškození stačí i 

její výpary. Ty se mohou šířit mimo objekt a zasahovat další osoby. Stejně tak i u etanolu, 

které se nachází v objektu celkem 768 kg, dochází k toxickým účinkům již při kontaktu 

s výpary. Vzhledem k množství je rovněž možná MU s dopadem na obyvatelstvo mimo 

objekt. V potaz by se také měl brát poměr mezi toxicitou látky a jejím používaným 

množstvím. K dispozici jsou u používaných látek (vyjma etanolu a jeho směsí a kyseliny 

salicylové) pouze údaje o akutní toxicitě při orálním podání. Při tomto srovnání se nám jeví 

jako nejrizikovější látky v uvedeném pořadí (od nejvíce po nejméně rizikovou látku): 

kyselina citronová monohydrát, kyselina mléčná 80%, etanol denaturovaný směsí, kyselina 

isostearová, terciální butanol (součást denaturační směsi etanolu – pro názornost), etanol 

denaturovaný benzinem, kyselina mléčná 88%, kyselina citronová bezvodá, kyselina 

salicylová. V rámci této práce ovšem neuvažujeme požívání unikající látky orální formou, 

proto toto pořadí nelze započítávat.  

Z uvedeného shrnutí může na první pohled vyplývat, že pouze 2 (potažmo 4) látky 

jsou ohrožující z hlediska toxických účinků, tento dojem je ale mylný. Látky totiž při 

zahřívání a při styku s požárem uvolňují jiné látky, které svojí toxicitou výrazně převyšují 

látku výchozí. Tato kapitola je ovšem zaměřena na únik látek jako takový, bez jejich změn 

v rámci probíhajícího úniku.  

3.1.2 Vlastnosti používaných látek z požárního hlediska 

Z používaných látek (směsí) vykazují pouze dvě hořlavé vlastnosti. Jedná se o etanol 

s denaturujícími příměsemi. Zvláštností ostatních látek je, že ač nejsou hořlavé, tak při požáru 

dochází k jejich rozkladu, případně přeměně a tím vzniku dalších NCHL, které mimo účinky 

tepelné radiace požáru, také působí toxicky na dotčené osoby, případně složky ŽP.  
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Líh denaturovaný 1 % lékařského benzínu 

Jak už bylo řečeno v předešlé kapitole, tato směs etanolu je klasifikována jako látka 

vysoce hořlavá kapalina (I. třídy). Látka se rychle odpařuje, páry jsou vznětlivé, tvoří se 

vzduchem výbušné směsi, těžší než vzduch. V případě úniku (ale také při nakládání s touto 

látkou) je třeba chránit před přímým ohněm, horkými povrchy a jiskrou. Bod vzplanutí je 

mezi 11 a 13 °C.  

V případě požáru je třeba hasit buď tříštěným proudem vody, vodní mlhou, pěnou, 

universálními hasícími prášky, či za pomocí inertních plynů. Při dostatečném naředění dojde 

k uhašení požáru. Nádrže s touto látkou, stejně jako zásahové jednotky je vhodné chladit a 

chránit vodní sprchou, clonou. Etanol není vhodné hasit přímým vodním proudem [43].  

Líh denaturovaný směsí BITREXU a terciálního butanolu 

Požární vlastnosti této látky jsou přibližně stejné jako v případě líhu denaturovaného 1 

% lékařského benzínu. Teplota vzplanutí je nižší, už od 11 °C [44]. 

Vliv požáru na ostatní látky 

V případě úniku kyseliny citronové při požáru (jak mohohydrátu, tak i bezvodé) je 

třeba hasit pomocí CO2, vodní mlhy nebo rozestřikovaných vodních paprsků. Při zahřátí a při 

požáru se mohou uvolňovat toxické plyny – CO a CO2.  

V případě úniku kyseliny mléčné při požáru (v obou koncentracích) nejsou kladeny 

zvláštní nároky na hasiva, doporučuje se tříštěný vodní proud, prášek, CO2 a pěna. I v tomto 

případě dochází ke vzniku a šíření toxických oxidů uhlíku. 

Při úniku kyseliny isostearové při požáru nedochází ke změně podmínek v hasící 

technice, ale je třeba věnovat pozornost dráždivým výparům, jež se při termickém rozkladu 

mohou uvolňovat.  

Při vzniku požáru v blízkosti kyseliny salicylové vzniká mimo vývin toxických plynů 

také nebezpečí exploze prachu této látky. Také z tohoto důvodu je třeba zabránit víření. Pro 

hasební látky neplatí omezení [36, 38, 39, 40, 41, 42].  

Shrnutí úniku látek za vzniku požáru 

Pokud dojde k úniku látek (především hořlavin v podobě směsí etanolu) a následnému 

vzniku požáru, nedochází jen k ohrožení objektu, jeho okolí a obyvatel tepelnou radiací 

související s požárem, ale také toxickými plyny, které se uvolňují. Pokud unikne jen směs 
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etanolu, omezují se toxické plyny na zplodiny nedokonalého spalování etanolu, případně 

zplodin hoření obalových materiálů či vybavení objektu. V případě společného úniku 

s ostatními kyselinami dochází rovněž k vývoji velmi toxického oxidu uhelnatého společně 

s oxidem uhličitým.  

3.2 ODHAD NÁSLEDKŮ HAVÁRIE 

V předchozí kapitole byly nalezeny zdroje rizika, tedy látky s nebezpečnými 

vlastnostmi. Dalším krokem by tedy logicky měl být popis scénářů, které mohou při jejich 

úniku nastat. Tyto scénáře vůbec nemusí být realizovány, či mohou být naopak kombinovány, 

v závislosti na podmínkách.  

Za nejvíce nebezpečné havárie jsou považovány obecně ty s úniky toxických 

sloučenin, především plynů. V případě, že dojde k úniku těkavých kapalin, dochází 

k rozptýlení v atmosféře a k pohybu po směru vzdušného proudění. Plyny s větší hustotou než 

je relativní hustota vzduchu se šíří horizontálně prostředím a usazují se v kotlinách a 

prohlubních, v případě pohybu terénem ve směru dolů (z kopce) dochází ke kontaminaci 

prostředí, s možností dlouhodobějšího přetrvávání s minimálním snižováním koncentrace. 

V případě úniku toxické kapaliny, která není těkavá, dochází k šíření pouze po spádnici 

terénu, nikoliv po směru větru. Kapalina se rozlévá po směru spádnice, dokud se nevyčerpají 

její kinetické možnosti.  

Pokud dojde k úniku hořlavých kapalin, které mají teplotu vyšší než je jejich teplota 

vznícení, dochází okamžitě k iniciaci. Tyto typy požáru svým rozsahem většinou nepřesahují 

hranice objektu, pokud nejsou požárem zasaženy i sousední přilehlé objekty. Pokud dojde 

k úniku těchto kapalin pod tlakem např. z potrubí, dochází k tzv. „jet fire“, kdy dochází 

k velmi intenzivnímu požáru s ohrožujícím sálavým teplem, které silně působí na zařízení a 

může vést k větším požárům a jejich šíření. Velmi prudkým typem havárie spojené s požáry je 

tzv. „BLEVE“, kdy požár již iniciován a obklopuje tlakovou nádobu s hořlavou kapalinou 

nebo uhlovodíkovými plyny. V důsledku nárůstu tlaku dojde k otevření pojistného ventilu a 

látka unikne z nádoby pod velkým tlakem za současného vzplanutí a distribuce do okolí. 

Pokud dojde k vytvoření oblaku par schopných výbuchu, může dojít k jevu UVCE, tedy 

vzniku rázové vlny a detonace. U UVCE rozlišujeme dva typy modelů – PLUME, kdy 

dochází k déletrvajícímu tvoření oblaku a PUFF, kdy je únik plynu či vroucí kapaliny do 

oblaku jednorázový.  



50 

Pokud dojde k úniku par hořlavých kapalin při nižší teplotě, než je teplota jejich varu, 

dochází k jejich mísení se vzduchem turbulentně a koncentrace jsou pod dolní hranicí 

výbušnosti. Druh požáru závisí značně na množství vzduchu, který je k dispozici v daném 

prostoru pro směšování s plynem. Jestliže je toto množství nízké (úniky za nízkých tlaků, 

úniky do ohraničených prostor, úniky kryogenních kapalin), pak k iniciaci dojde na okraji 

oblaku. Častěji se požár šíří zvyšující se turbulencí a směšováním se vzduchem. Je-li 

množství hořící látky velké, může se vytvořit ohnivá koule, tzv. „fire ball“. Pokud dojde 

k úniku kapalin pod bodem jejich varu, formuje se kaluž a v případě iniciace dochází k požáru 

typu pool fire.  

Zvláštním typem je tzv. DOMINO efekt, kdy dojde vlivem šíření požáru k zasažení 

dalších prostor, k únikům dalších látek, zvětšení rozsahu požáru, vzniku nových reakcí, a 

dalších jevů, které zvyšují negativní dopady havárie [45, 46].  

3.2.1 Metody vyhodnocení účinku uniklých látek 

Pro stanovení opatření pro případ vzniku MU v objektu McBride, a.s. je třeba znát 

alespoň přibližné hodnoty následků havárie. Proto je nezbytné vytvořit odhad následků, kdy 

zjišťujeme počet zasažených lidí, zónu ohrožení a na základě toho přijímáme opatření. Za 

tímto účelem bylo již v minulosti vytvořeno několik metodik, modelů a softwarových 

nástrojů, které mají tuto činnost usnadnit.  K tomuto účelu je možné použít Registr 

nebezpečných chemických látek, kde jsou pro jednotlivé skupiny látek stanoveny příslušné 

zóny ohrožení a nebezpečí. V našem případě byla pro případ úniku kyselin stanovena 

nebezpečná zóna 15 m, vnější zóna 60 m a zóna ohrožení 100 m. V případě úniku etanolu je 

nebezpečná zóna 5 m, vnější zóna 60 m a zóna ohrožení 100 m [47, 48]. 

Většina nástrojů, které se používají v chemickém průmyslu pro stanovování odhadu 

následků havárie, mají za cíl především identifikovat zdroje nebezpečí, posoudit celkově 

riziko spojené s provozem objektu apod.  Součástí identifikace je také popis havárie, tedy 

jakým způsobem došlo k úniku NCHL (v našem případě se jedná o trhlinu v nádrži či chybu 

při manipulaci) a také odhad množství uniklých látek. Ten ve sledovaném případě 

považujeme za maximální z důvodu nalezení nejkritičtějšího scénáře – počítáme s únikem 

celého objemu NCHL. Následným procesem je prognostické modelování, kterým získáme 

povědomí o možných následcích. K odhadu těchto následků se používá výpočtových a 

počítačových programů.  
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Výpočtové metody mnohdy vyžadují znalost velkého množství parametrů a 

charakteristik, které mnohdy nejsou k dispozici. Vzhledem k tomu, že je v některých situacích 

(např. při zásahu IZS) třeba rychlého přehledu o možných následcích, stoupá v této oblasti 

obliba softwarové podpory. Zde jsou mnohé parametry již předdefinované a nejběžnější látky 

jsou zahrnuty do databází a odpadá tím jejich manuální zadávání. Mezi tyto programy řadíme 

především u nás nejpoužívanější TEREX, ROZEX a ALOHA [45].  

Pro účely této práce je využito programu ALOHA, který poskytuje poměrně dobré 

orientační výsledky a je volně ke stažení, takže může být využit i těmi tvůrci plánu opatření, 

kteří nemají přístup k velmi nákladným konkurenčním softwarům. Program ALOHA byl 

vyvinut US EPA, díky čemuž má zajištěnu určitou vážnost a důvěryhodnost. Výhodou 

programu je nejen snadné užívání, ale také nízké nároky na hardware počítače. Výsledky 

modelování je možné obdržet velmi rychle. Databáze NCHL obsahuje přes 1 000 

nejběžnějších látek, je možné i podle zadaných parametrů přidat látku, která v databázi není. 

Modelování v programu ALOHA je realizováno ve 4 krocích: 

 Výběr města a času, kdy dochází k havárii, 

 Výběr unikající NCHL, 

 Zadání informací o hydrometeorologických podmínkách, 

 Výběr způsobu unikání a šíření NCHL (přímý zdroj, louže, zásobník, potrubí).  

Výsledkem jsou údaje o maximální rychlosti úniku NCHL, uniklé množství látky za 

1 hodinu, maximální dosah nebezpečné zóny, maximální dávka, kterou přijme osoba za 

časovou jednotku. Výsledky jsou znázorněny i pomocí grafu [49].  

Pro únik kyseliny mléčné, která byla modelována z důvodu nejvyššího množství a 

míry nebezpečnosti, byla získána zóna ohrožení o velikosti 149 m. V případě úniku etanolu 

byla získána modelováním zóna ohrožení o velikosti 147 m. Jedná se tedy o rozsáhlejší zónu, 

ale jelikož modelování zohledňovalo směr a rychlost větru a další příslušné parametry, má 

zóna jiný tvar než je tomu v případě zón ohrožení získaných bez modelování.  

Je nutné také počítat s možností hromadného úniku látek. Ten bohužel není možné 

modelovat ani výpočtovými metodami, ani pomocí softwaru, protože tato možnost není příliš 

obvyklá a navíc záleží na velkém množství proměnných, které mnohdy ani není možné 

předpovídat. Na základě údajů o nebezpečnosti látek a jejich šíření atmosférou získaných 

z bezpečnostních listů, na základě provedeného modelování a při uvažování rychlosti větru 
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4 m·s
-1

, byla zóna ohrožení stanovena na 240 m. Zóny jsou vyobrazeny v mapkách na 

obrázcích 14, 15 a 16. 

Na základě předchozích kapitol byl zpracován plán opatření. Rozsah jednotlivých 

opatření byl zvolen na základě velikosti zóny ohrožení a počtu obyvatel v lokalitě, charakteru 

lokality a na možnostech zúčastněných subjektů. Potřebné faktické informace byly získány 

formou výpisu z havarijního plánu kraje.  
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ÚVOD 

Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události v objektu McBride, a.s., je 

součástí Plánu činností orgánů Městské části Brno-sever pro případ vzniku mimořádné 

události. Tento plán vymezuje opatření vedoucí k ochraně obyvatelstva v okolí tohoto objektu 

a také působnost a úkoly jednotlivých složek IZS, orgánů MČ, zúčastněných právnických a 

fyzických osob. Tento plán je určen pro starostu MČ a jeho krizový štáb. 

A. INFORMAČNÍ ČÁST 

A1. CHARAKTERISTIKA OHROŽENÍ ZDROJE 

Ohrožující objekt 

Název McBride Czech 

Adresa Dusíkova 7, Brno 

Vlastník a.s. 

Statutární zástupce, ředitel Michal Hlaváč 

 

Ohrožující látka 

Druh Množství (kg) 
Poloměr zóny 

ohrožení (m) 

Počet ohrožených 

osob 

Kyseliny 696 100 181 

Líh 768 100 181 

Společný únik 1464 240 1378 

Kyseliny a líh jsou součástí výrobního procesu, zásoby jsou umístěny ve skladu. 

Výrobní proces je nepřetržitě obsluhován, pracovníci jsou vybaveni ochrannými pomůckami.  

Spojení na kontaktní osobu 

Funkce Jméno, příjmení, titul 

Telefon 

Mobil Bydliště 

Ředitel Michal Hlaváč 724 250 675 724 250 675 
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A2. CHARAKTERISTIKA OHROŽUJÍCÍ LÁTKY 

Ohrožující látka Kyselina mléčná (k. 2-hydroxypropionová) 

Identifikace látky CAS 79-33-4 

Charakteristika ohrožení 

Dráždivá nažloutlá olejovitá kapalina s charakteristickým 

zápachem, způsobuje kožní popáleniny a poškozuje oči.  

Při požáru uvolňuje toxické plyny. 

Technické údaje 
Vzorec – C3H6O3, Mr 90,08, b.t. 18 °C, b.v. 122 °C, nehořlavá, 

rel. hustota 1,2 g·cm
-3

 

Ochrana těla 

Obličej – ochranné brýle či štít; povrch těla – vhodný pracovní 

oděv, pracovní obuv; ochrana rukou – vhodné ochranné 

rukavice; ochrana dýchacích cest – respirátor, maska s filtrem 

proti organickým parám. 

Pomoc při zasažení 

V případě zasažení očí a požití okamžitě vyhledat lékařskou 

pomoc, při vdechnutí vynést postiženého na čerstvý vzduch. 

V případě zástavy provést umělé dýchání. Při styku s kůží 

odstranit kontaminovanou obuv a oděv a oplachovat velkým 

množstvím vody.  

Neodkladná opatření 
Opustit kontaminovaný prostor, zajistit větrání, zastavení úniku 

látky a šíření do prostředí.  

Asanace 

Uniklou kapalinu je třeba pokrýt vhodným absorbentem, 

shromáždit do kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou 

firmou.  

 

Ohrožující látka Kyselina citronová (k. 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová) 

Identifikace látky CAS 5949-29-1 

Charakteristika 

ohrožení 

Bílá krystalická látka bez zápachu, velmi dobře rozpustná ve 

vodě. Látka je dráždivá, způsobuje vážné podráždění očí a 

dýchacích cest. Při požáru uvolňuje toxické plyny. 
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Technické údaje 
Vzorec –C8H8O7(H2O), Mr 210,14, b.t. >100 °C, 

 b.v. 135-153 °C, málo hořlavá l., rel. hustota 1,54 g·cm
-3

 

Ochrana těla 

Obličej – uzavřené ochranné brýle; povrch těla – vhodný 

pracovní oděv, pracovní obuv; ochrana rukou – vhodné 

ochranné rukavice; ochrana dýchacích cest – dýchací přístroj 

s filtrem, při dlouhodobějším působení dýchací přístroj 

nezávislý na okolním vzduchu. 

Pomoc při zasažení 

Neprodleně odstranit části oděvů zasažené kyselinou, při 

nadýchání se postarat o přívod čerstvého vzduchu. Při styku 

s kůží opláchnout vodou a mýdlem. Při zasažení očí opláchnout 

velkým množstvím vody, případně vyhledat lékaře. Při požití 

zapít velkým množstvím vody. 

Neodkladná opatření 

Převést zasažené a ohrožené osoby do bezpečí, zamezit 

vytváření prachu, starat se o dostatečné větrání, zamezit styku 

s osobami bez dostatečných ochranných pomůcek 

Asanace 
Kontaminovaný materiál nabereme mechanicky za dostatečného 

větrání a odstraníme za pomocí specializované firmy. 

 

Ohrožující látka Kyselina isostearová 

Identifikace látky CAS 30399-94-9 

Charakteristika 

ohrožení 

Bledě žlutá kapalina se slabým zápachem, nezpůsobuje vážné 

poškození zdraví. Při styku s požárem uvolňuje dráždivé plyny. 

Technické údaje Vzorec – C18H36O2, Mr 284,48, b.v. >200 °C, t.vz. 180 °C, rel. 

hustota 0,89 g·cm
-3

 

Ochrana těla - 

Pomoc při zasažení Při nadýchání přemístit postiženého na čerstvý vzduch, při 

styku s kůží odstranit kontaminovaný oděv, potřísněnou kůži 

omýt tekoucí vodou s mýdlem. Při zasažení očí vypláchnout 

velkým množství vody.  
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Neodkladná opatření Opustit kontaminovaný prostor, nevdechovat výpary, zabránit 

úniku do podzemních, povrchových a odpadních vod, půd, 

kanalizace. 

Asanace Absorbovat uniklou kyselinu inertním absorbentem, přenést do 

vhodného obalu, likvidovat v souladu s legislativou, malé 

zbytkové množství možné opláchnout vodou a detergentem.   

 

Ohrožující látka Kyselina salicylová (k. 2-hydroxybenzoová) 

Identifikace látky CAS 69-72-7 

Charakteristika ohrožení 

Jemný bílý prášek bez zápachu, dráždivá látka, při požití je 

zdraví škodlivá a způsobuje vážné poškození očí. Při 

intenzivním zahřívání (požár) je látka nestabilní, se vzduchem 

tvoří výbušné směsi. 

Technické údaje 
Vzorec – C7H6O3, Mr 138,12 b.t. 157-159 °C, b.v. 211 °C, 

b.vz. 157 °C, rel. hustota 1,44 g·cm
-3

 

Ochrana těla 

Obličej – těsnící ochranné brýle; povrch těla – pracovní oděv a 

pracovní obuv; ochrana rukou – vhodné ochranné rukavice 

(nitrilové); ochrana dýchacích cest – pokud se vytváří prach, tak 

maska s filtrem pro tuhé a kapalné částice škodlivých látek. 

Pomoc při zasažení 

Při nadýchání přesunout postiženého na čerstvý vzduch. Při 

kontaktu s pokožkou opláchnout velkým množstvím vody po 

svléknutí kontaminovaného oděvu. Při zasažení očí vypláchnout 

velkým množstvím vody. Při požití vypít suspenzi vody 

s aktivním uhlím.  

Neodkladná opatření 
Zamezit tvorbě prachu, zajistit přiměřené větrání, vyklidit 

zasaženou oblast, zakrýt kanalizační vpusť.  

Asanace 
Odpad, po přenesení do vhodné nádoby, nechat zlikvidovat 

specializovanou firmou.  
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Ohrožující látka 
Líh s denaturačními příměsemi (Etanol, benzín, BITREX, 

terc. butanol) 

Identifikace látky CAS 64-17-5 

Charakteristika ohrožení 

Čirá kapalina charakteristické vůně, hořlaviny I. třídy. Látka se 

rychle odpařuje, páry jsou vznětlivé, tvoří se vzduchem výbušné 

směsi, těžší než vzduch. Vysoké koncentrace par dráždí oči a 

působí narkoticky. 

Technické údaje 
Vzorec – C2H6O, Mr 46,07, b.t. -117,3 °C, b.v. 78,3 °C, 

b.vz. 11-13 °C, rel. hustota 0,789 g·cm
-3

 

Ochrana těla 

Obličej – ochranné brýle, ochranný štít; povrch těla – pracovní 

oděv s antistatickou úpravou, uzavřená pracovní obuv; ochrana 

rukou – butylové ochranné rukavice; ochrana dýchacích cest – 

maska s filtrem proti organickým parám, při havárii izolovaný 

dýchací přístroj. 

Pomoc při zasažení 

Při nadýchání vynést postiženého na čerstvý vzduch, uvolnit 

oděv, zajistit teplo, tělesný klid. Při styku s kůží odstranit 

kontaminovaný oděv, omýt vodou a mýdlem a ošetřit 

reparačním krémem. Při zasažení očí oplachovat větším 

množstvím vody, nutné ošetření lékařem. Při požití vypít asi půl 

litru vody, nevyvolávat zvracení.  

Neodkladná opatření 

V případě požáru chránit zásahové jednotky vodní clonou, 

chladit nádrže. Pokud nedošlo k požáru, tak zabránit iniciaci – 

zákaz kouření, manipulace s ohněm. Zajistit přiměřené větrání.   

Asanace 
Uniklou kapalinu je třeba odčerpat, naředit vodou nebo posypat 

savým materiálem a poté zlikvidovat v souladu s legislativou.  

 

Ve všech případech je nezbytně nutné opustit zasažený prostor, zajisti varování 

v ohrožené oblasti a zastavit nebo omezit další únik. 
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A3. Zóna ohrožení a její charakteristika 

Výrobní areál společnosti McBride, a.s. se nachází v městě Brno, v severní části k.ú. 

Lesná, v prostoru technologického parku na ulici Dusíkova. Mimo okolních výrobních budov 

a skladů se v blízkosti nachází i obytné budovy na přilehlých ulicích Kupkova, Plachtova, 

Šalounova, Španielova a Majdalenky.   

A3.1 Geografická charakteristika 

Oblast Popis 

Plocha MČ 12,242 km
2
 

Plocha k.ú. Lesná 2,68 km
2
 

Poloha 

Zeměpisná šířka 49° 14‘ 13,4‘‘ 

Zeměpisná délka 16° 37‘ 35,05‘‘ 

Reliéf 
Převážně rovinatý, mírné stoupání severozápadním směrem. 

Nadmořská výška je okolo 270 m. 

Vodstvo v k.ú. Lesná V k.ú. se nenachází vodní toky. 

A3.2 Demografická charakteristika 

Oblast Popis 

Obyvatelstvo MČ 47 352 

Obyvatelstvo k.ú. Lesná 16 536 

Hustota obyvatelstva na 

1 km
2
 zastavěné plochy 

5 512 

A3.3 Klimatická charakteristika 

MČ Brno-sever náleží do teplé klimatické oblasti ČR. Průměrná noční teplota je mezi 

9,4 a 9,5 °C. Průměrný roční úhrn srážek činí 490 mm. Převládající směr větru v k.ú. Lesná je 

severozápadní, s průměrnou rychlostí do 4 m/s. V zimních měsících může docházet 

k inverzím.  
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A3.4 Popis infrastruktury 

Oblast Popis 

Silniční síť 
V MČ je celkem 181 pozemních komunikací, které jsou tvořeny 

silnicemi I. – III. třídy a místními komunikacemi. 

Železniční síť Nezasahuje do předpokládané zóny ohrožení. 

MHD Spravuje DPMB pomocí linek 45, 46, 57, 66. 

Plynovody Nezasahuje do předpokládané zóny ohrožení. 

Ropovody Nezasahuje do předpokládané zóny ohrožení. 

Zásobování vodou Předpokládaná zóna ohrožení je v dosahu místního vodovodu. 

 

B. OPERATIVNÍ ČÁST 

B1. VYROZUMĚNÍ 

Při hrozbě nebo vzniku MU hlásí vedoucí pracovník tuto skutečnost neprodleně: 

 OPIS HZS JmK (to vyrozumí další dotčené a zúčastněné organizace), 

 starostovi MČ Brno-sever.  

Kontakty na všechny dotčené orgány jsou uvedeny v části B10. Telefonní seznam. 

B2. VAROVÁNÍ 

V případě vzniku MU budou obyvatelé a místní instituce varovány pomocí 

elektronických sirén. Varování obyvatelstva je zabezpečováno OPIS HZS JmK vyhlášením 

signálu „Všeobecná výstraha“, tedy kolísavým tónem po dobu 140 s, doplněným o verbální 

informaci (viz. tabulka č.3). Tento signál může být vyhlášen třikrát po sobě v přibližně 

tříminutových intervalech. Sirény mohou být ovládány pomocí mobilního telefonu, proto je 

možné ihned po zjištění vyhlašovat verbální informaci „Chemická havárie“ v uvedeném 

znění. 

Náhradním způsobem varování obyvatelstva je prostřednictvím rozhlasových vozů 

uskutečňována PČR a MP Brno. Verbální informace je tímto způsobem sdělována v ulicích 

Dusíkova, Kupkova a Okružní. Občané mohou být informování také pomocí rozhlasu a TV. 
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Tabulka 2 - Přehled KPV 

Adresa Koncový prvek Ovládání Poznámka 

Dusíkova 7 elektronická siréna místní, dálkové mobilní telefon 

Loosova 1 elektronická siréna místní, dálkové mobilní telefon 

 

Tabulka 3 - vzor verbální informace k signálu "Všeobecná výstraha - chemická havárie" 

„POZOR, POZOR, VAROVNÉ HLÁŠENÍ, POZOR, POZOR! 

Občané, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto hlášení. 

Z důvodu vzniku havárie v areálu McBride, a.s. na ulici Dusíkova vás vyzýváme: 

 Co nejrychleji se ukryjte v uzavřené místnosti, na odvrácené straně budovy od místa 

havárie ve vyšších nadzemních podlažích. Uzavřete okna, dveře a vypněte ventilaci a 

uhaste oheň. 

 Připravte si prostředky individuální ochrany, především dýchacích cest.    

 Neopouštějte úkryt, dbejte pokynů zásahových jednotek a vyčkejte dalších pokynů.  

Opakujeme hlášení!“ 

 Po pominutí nebezpečí je vyhlášena verbální informace o ukončení chemické havárie. 

Informace je vyhlašována obdobným způsobem jako v předchozím případě. 

B3. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA 

    K individuální ochraně před účinky toxických látek využijí občané prostředky 

improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla v případě, kdy z technických nebo 

časových důvodů nebude možno zabezpečit evakuaci ohrožených osob nebo jejich účinné 

ukrytí.  Prostředky improvizované ochrany jsou jednoduché pomůcky, které si občané 

připravují svépomoci z dostupných prostředků v domácnosti. Omezeným způsobem nahrazují 

prostředky individuální ochrany. Snažíme se volit co nejméně propustné a co nejvíce odolné 

materiály. Prostředky improvizované ochrany vhodné pro tento typ MU jsou: 

 prostředky na ochranu hlavy – čepice, šály, šátky a přilby, 

 prostředky na ochranu obličeje a očí – tkanina na překrytí úst (šátek), potápěčské nebo 

lyžařské brýle s utěsněnými otvory (případně nahradit igelitovým sáčkem), 
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 prostředky na ochranu trupu – dlouhé kabáty, kombinézy v kombinaci s pláštěnkami, 

vhodné utěsnit v pase, u krku, rukávů a nohavic, 

 prostředky na ochranu rukou a nohou – rukavice a vysoké boty.  

Po příchodu z kontaminovaného území je vhodné svléknout veškerý oděv, osprchovat 

se a převléknout do čistého – ať už se jedná o příchod do improvizovaného úkrytu, či 

evakuačního střediska.  

B4. UKRYTÍ 

Rozsah realizace ukrytí je třeba zvážit na základě aktuálních podmínek, jak 

meteorologických, tak i rozsahu havárie. K ukrytí ve stanovené zóně se využívá ochranných 

vlastností budov před toxickými účinky látek a zplodin jejich hoření. Především platí: 

 osoby nacházející se v budovách by je neměli opouštět, 

 osoby nacházející se na otevřených prostranstvích (mimo budovy, např. na ulicích) 

využijí úkrytu v nejbližší budově, 

 v budovách se snažíme dostat do co nejvyššího patra, zdržujeme se na straně 

odvrácené od místa havárie a utěsníme veškeré přívody vzduchu (okna, ventilace, 

klimatizace, digestoř).  

B5. EVAKUACE 

Vzhledem k pravděpodobnému rozsahu havárie se nepředpokládá evakuace a vychází 

se z toho, že dostatečným opatřením bude ukrytí po stanovenou dobu. Pokud by bylo třeba 

provést evakuaci, tak bude spočívat ve vyvedení obyvatelstva ze zasažené lokality (pěšky) do 

rozvodny Soběšice, kde bude vytvořeno evakuační středisko. V případě, že by rozsah zóny 

ohrožení v danou chvíli zasahoval do evakuační trasy, je možné obyvatelstvo evakuovat do 

evakuačního střediska II., které je umístěno před nákupním centrem Billa. Obyvatelstvo je o 

evakuaci informováno výzvou viz tabulka č. 4. Po případném zdravotnickém ošetření by bylo 

možné, s využitím MHD, opustit ohroženou zónu. Evakuační trasa je zobrazena v příloze C4. 
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Tabulka 4 - vzor verbálního příkazu k evakuaci 

POZOR, POZOR, VAROVNÉ HLÁŠENÍ, POZOR, POZOR! 

Občané, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto hlášení. 

Z důvodu vzniku havárie v areálu McBride, a.s. na ulici Dusíkova vám nařizujeme: 

 Okamžitě opusťte prostory ulice Dusíkova, Plachtova, Kupkova, Šalamounova, 

Majdalenky a Španielova! 

 Vydejte se pěšky do evakuačního střediska v rozvodně Soběšice!  

(případně parkoviště Billa) 

 Zde vám budou poskytnuty další informace! 

Opakujeme hlášení!“ 

Pokud situace bude vyžadovat nouzové ubytování, je kontaktováno jedno či více ze 

středisek nouzového ubytování, viz tabulka č. 5. 

Tabulka 5 - seznam středisek nouzového ubytování a příslušné kontakty 

Ubytovací středisko Adresa Telefon 

Kapacita 

Ubytovací Stravovací 

Hotel AMFORA Dukelská 8 545 215 476 23 30 

Ubytovna PYRAMIDA Francouzská 70 545 222 954 100 - 

Penzion APOLLO Valchařská 77 545 576 009 20 - 

Restaurace „U supa“ Zeiberlichova 48 541 238 294 200 100 

ZŠ Blažkova Blažkova 9 548 422 741 200 1 000 

ZŠ Janouškova Janouškova 2 545 222 083 200 600 

ZŠ Merhautova Merhautova 37 545 211 651 200 900 

ZŠ Milénova Milénova 14 545 222 218 200 1 000 

ZŠ nám. Republiky nám. Republiky 10 545 576 794 200 - 

ZŠ Zeiberlichova Zeiberlichova 49 541 238 227 40 100 

ZŠ Zemědělská Zemědělská 29 545 428 512 60 - 
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Ubytovací středisko Adresa Telefon 

Kapacita 

Ubytovací Stravovací 

Klubovna MČ Okružní 21 548 526 052 200 - 

SPŠ textilní Francouzská 101 545 125 650 100 - 

SZ a VZ škola Francouzská 15 545 576 263 100 - 

Koleje MENDELU  Kohoutova 11 545 128 310 100 - 

 

 

B6. ZDRAVOTNICKÉ ZABEZPEČENÍ 

V případě závažných zdravotních potíží (především dýchací obtíže, nevolnost, 

poleptání, poškození očí) neprodleně volat zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155. 

Příslušná zdravotnická ošetření jsou provedena ve zdravotnických zařízeních dle 

traumatologických plánů podle požadavků zdravotnické záchranné služby.  
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B7. POŘÁDKOVÉ ZABEZPEČENÍ 

Pořádkové zabezpečení je zajišťováno prostředky a silami PČR a MP Brno. Celý 

prostor předpokládané zóny bude uzavřen pro veškerou dopravu a nepovolané osoby. 

Uzávěry jsou vyznačeny v příloze C5 a popsány v tabulce č. 6. 

Místo uzávěry Zabezpečí Poznámka 

Soběšice – Zieberlichova/Štěpánkova PČR a MP - 

Soběšice – Zieberlichova/Panská lícha PČR a MP - 

Křižovatka Okružní/Brechtova/Majdalenky PČR a MP - 

Křižovatka Okružní/Dusíkova PČR a MP - 

B8. MONITOROVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ NEBEZPEČNÉ OBLASTI 

Bude provedeno silami a prostředky HZS JmK. Kontrolní měření mimo zónu ohrožení 

provede Krajská hygienická stanice Brno.  

B9. DEKONTAMINACE 

Dekontaminaci osob provede HZS JmK. Dekontaminaci komunikací a zeminy 

provedou Technické služby města Brna a HZS JmK. 

Likvidační a následné práce převezmou a zabezpečí smluvně vázané specializované 

dekontaminační firmy uvedené v Havarijním Plánu JmK. 
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B10. TELEFONNÍ SEZNAM 

Osoby a organizace Telefon Mobil Poznámka 

Primátor 542 172 202 721 553 677  

Odbor obrany MMB 542 175 210 602 730 657  

Policie ČR JmK 974 621 111  158 

Policie ČR MŘ Brno 974 621 111   

Policie ČR OO Brno-sever 974 625 015(016)   

MP Brno –spojovatelka 541 124 111  156 

MP Revír – sever 545 241 904(905)   

Ředitel HZS JmK 950 630 101 724 120 291 150 

Ředitel ÚO HZS Brno 950 631 120 724 145 365  

Operační důstojník OPIS 950 640 400 724 112 078  

Velitel PS Lidická 950 631 122 724 054 035  

Ředitel ZZS 545 113 200(201) 602 594 282 155 

Vedoucí lékař ZZS 545 113 235 602 718 484  

Krajská hygienická stanice 545 113 048   

BKOM – dispečink 543 424 421   

BVK – dispečink 543 212 537   

DPMB – dispečink 543 174 410   

E. ON – poruchy 800 225 577   

JMP – poruchy 1239   

Technické sítě – dispečink 545 424 011   

Technické sítě Brno 543 246 456   

Teplárny Brno - dispečink 545 162 206   

Tepelné zásobování 543 239 350   
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C1. Zobrazení zóny ohrožení při úniku kyselin 

 

Obrázek 14 - Zobrazení zóny ohrožení při úniku kyselin 

 



70 

C2. Zobrazení zóny ohrožení při úniku líhu 

 

Obrázek 15 - Zobrazení zóny ohrožení při úniku lihu 
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C3. Zobrazení zóny ohrožení při společném úniku kyselin a lihu 

 

Obrázek 16 - Zobrazení zóny ohrožení při společném úniku kyselin a lihu
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C4. Zobrazení evakuační trasy 

 

Obrázek 17 - Zobrazení evakuačních tras 
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C5. Zobrazení uzávěr 

 

Obrázek 18 - Zobrazení silničních uzávěr 

Silniční uzávěra 
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4  DISKUZE 

V jednotlivých částech práce byly popsány úkoly ochrany obyvatelstva, z nichž se 

plán opatření sestává. V závislosti na důležitosti jim byl věnován patřičný prostor tak, aby 

bylo možné z vytvořené práce vycházet i bez patřičné hluboké znalosti dané problematiky. 

Každý plán opatření, ač vychází z šablony poskytované HZS, je vždy tak trochu unikát, právě 

díky tomu, že jsou jednotlivá opatření individuálně odvislá na místních podmínkách 

(hydrometeorologické, reliéfní), ale také množství a druh nebezpečných látek apod. 

V případě, že je vypracováván plán opatření pro podnik, který spadá pod působnost zákona 

č. 59/2006 Sb., je situace významně snazší, protože většinu údajů je možné vyzískat z již 

vytvořených materiálů – vnější plán, apod.  

Mnohé podniky menšího rozsahu (hlavním kritériem zůstává množství a druh 

použitých chemikálií) jsou ovšem při tvorbě plánu spolu s orgány obce odkázány na 

materiály, které nedokážou laikovi dostatečně vysvětlit, jakým směrem se má daný plán ubírat 

a zároveň často není v jejich možnostech oslovit odborníka, který by tuto činnost vykonal. 

V těchto podnicích, díky absenci stávajících vnějších či vnitřních havarijních plánů, není 

dostatečná materiální podpora pro vypracování plánu, proto jsem se snažil např. pro 

modelování úniku, vybrat takové nástroje, které jsou dostupné všem a zároveň nejsou náročné 

na obsluhu. V tomto konkrétním případě se jednalo o software ALOHA, který je volně 

dostupný a šiřitelný, je možné k němu získat manuál přeložený do češtiny a výsledky 

z modelování poskytují hrubý obraz o možných následcích. Velkou výhodou je také široká 

databáze NCHL a možnost přidat vlastní. Použitelná je také metodika IAEA-TECDOC-727, 

která také poměrně snadným způsobem podává základní výsledky, použitelné pro stanovení 

rozsahu jednotlivých opatření. V případě modelování úniku NCHL v areálu McBride, a.s., 

ovšem tato metodika nebyla použitelná, protože NCHL ze skupiny kyselin nebyly vůbec mezi 

látkami uvedenými v příslušném seznamu a líh byl v množství, které metodika uvádí jako 

neškodné.  

Problematice analýzy rizika, která je v dnešní době úzce spojena s výpočtovými 

metodikami a softwarovým modelováním, ovšem není možné slepě důvěřovat, poslední a 

rozhodující slovo má v případě havárie spojené s únikem NCHL vždy velitel zásahu, který je 

schopen lépe posoudit aktuální podmínky. Je také velmi důležité zmínit, že jednotlivé 

metodiky a programy poskytují velmi odlišné výsledky, často o několik řádů a je velmi 

nesnadné vůbec nalézt dvě metodiky nebo dva programy, které mají v konkrétním případě 
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výsledky alespoň podobné. Situace se také velmi komplikuje proměnlivým počasím nejen 

v rámci ročních období, ale také rozdíl mezi dnem a nocí, a to jak v hydrometeorologických 

podmínkách, tak např. v počtu obyvatel, kteří jsou v dané lokalitě právě přítomni.  

Další důležitou otázkou je informovanost obyvatel. Je známým faktem, že 

informovanost obyvatel hraje důležitou roli v úspěšnosti zásahu jako takového. Informace o 

chování v případě havárie je třeba dobře zafixovat do podvědomí, protože havárie s únikem 

NCHL jsou vždy spojeny s panikou a stresem, který má za následek opomenutí racionálního 

chování a právě vytvoření automatického jednání dle stanovených zásad, v sounáležitosti 

s pokyny odpovědných orgánů, jsou tou nejlepší cestou k záchraně životů a ochraně zdraví a 

majetku. Je proto nutné zmínit, že plány opatření jsou určené pro orgány obce, které z nich 

vyvozují preventivní a další důsledky, ale nejsou materiálem, který by sám o sobě informoval 

obyvatele a jednoznačným způsobem je informoval a vedl v případě havárie. Tato skutečnost 

vedla k rozhodnutí vytvořit informační leták pro obyvatele žijící v zóně, kteří žijí v zóně, kde 

hrozí účinky případné havárie. Tento leták je umístěn v příloze 1.  
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5  ZÁVĚR 

Předkládaná práce, zaměřená na řešení problematiky plánů opatření, jak v obecné, tak 

i praktické rovině, si hned ve svém úvodu předsevzala cíle, jichž chtěla dosáhnout. Základním 

úkolem bylo na základě stávajících dokumentů z oblasti krizového řízení a ochrany 

obyvatelstva vytvořit ucelené pojednání o ochraně obyvatel, majetku a ŽP v rámci objektu 

McBride, a.s., Dusíkova, Brno-Lesná a v jeho okolí, v případě havárie spojené s únikem 

nebezpečných chemických látek.  

Na základě vypracované analýzy rizik souvisejících s používáním látek 

s nebezpečnými účinky, byl vypracován plán opatření, který zabezpečuje minimalizaci 

následků případné havárie. K modelování úniku bylo využito programu ALOHA, jehož 

výsledkem bylo získání zóny ohrožení s poloměrem až 240 m a počet ohrožených osob byl 

stanoven na 1 378. Nejvíce jsou ohroženi obyvatelé ulic Dusíkova, Plachtova, Kupkova, 

Šalamounova, Majdalenky a Španielova. Navržená opatření zahrnují vyrozumění příslušných 

orgánů, varování obyvatel prostřednictvím sirén, doporučení související s individuální 

ochranou obyvatel, jejich ukrytím, případnou evakuací (ta ovšem není předpokládána), 

zdravotnických zabezpečením postižených osob, pořádkovým zabezpečením v zasaženém 

prostoru a následně i monitorováním a dekontaminací.  

Součástí plánu opatření je i grafická část, na níž je vyobrazeno postižené území 

(nebezpečná zóna, vnější zóna a zóna ohrožení), a to jak obecná při blíže nespecifikovaném 

úniku kyselin a líh, tak i se zahrnutím výsledku modelování v programu ALOHA, a to 

z hlediska převládajícího větru v lokalitě, ale i z hlediska nejhoršího dopadu na obyvatelstvo. 

Vyobrazen byl i únik všech látek dohromady, který je sice velmi málo pravděpodobný, ale 

pokud by došlo např. k rozsáhlému požáru v rámci objektu, tak je možný.  

V rámci objektu jsou pracovníci pravidelně proškolováni jak o postupech, které 

zabezpečují bezpečný provoz bez havárií, tak i o postupech v případě havárie. V podniku jsou 

vyznačeny evakuační trasy, které směřují ven z objektu a dále už je o pracovníky postaráno 

stejně jako o ostatní obyvatele v rámci zasažené lokality dle navržených opatření. Veškerá 

opatření jsou v konečném důsledku v kompetenci velitele zásahu, který stanoví jak jejich 

rozsah, tak i charakter. 

V rámci práce bylo vyhodnoceno, že vytvořený plán je dle očekávání přínosný pro 

zasahující složky IZS a orgány obce, zatímco pro obyvatelstvo nemá potřebný přínos – je 
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příliš odborný a rozsáhlý. Proto byl navržen letáček, který by měl být distribuován 

obyvatelům zasažené oblasti. 
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

a.s. – Akciová společnost 

AČR – Armáda České republiky 

ČHMÚ – Český hydro-meteorologický ústav 

GŘ HZS – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IÚ – Improvizovaný úkryt 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JSVV – Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

KPV – Koncový prvek varování 

KS – Krizová situace 

LD50 – Smrtelná dávka toxinu pro 50 % testovaných zvířat 

MHD – Městská hromadná doprava 

MIS – Místní informační systém 

MU – Mimořádná událost 

MV – Ministerstvo vnitra 

NCHL – Nebezpečná chemická látka 

NL – Nebezpečná látka 

OPIS – Operační a informační středisko 

PČR – Policie České republiky 

PIO – Prostředky improvizované ochrany 

REACH – Systém registrace, evaluace a autorizace chemických látek 

Sb. – Sbírka zákonů 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 
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SSRN – Systém selektivního rádiového navěštění 

STNÚ -  Stálé tlakově neodolné kryty 

STOÚ – Stálé tlakově odolné kryty 

SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

SÚRO – Státní ústav radiační ochrany 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

ŽP – Životní prostředí 
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9  PŘÍLOHY 

Příloha 3 – Letáček s informacemi pro občany 

Vážení občané, 

vzhledem k tomu, že se nacházíte v oblasti, kde je určité riziko ohrožení zdraví 

v případě úniku nebezpečných chemických látek v rámci havárie, doporučujeme Vám 

následující seznam zásad, které Vám v případě, že dojde k havárii, pomohou. Doporučujeme 

si uvedený letáček vystřihnout a nalepit na viditelné místo. 

Co dělat v případě havárie v podniku McBride, a.s., Dusíkova 7, Brno-Lesná? 

 V případě, že dojde k havárii spojené s únikem nebezpečných chemikálií, budete o 

dané skutečnosti informování prostřednictvím sirén – 140 s trvající kolísavý tón 

doplněný o výstražné upozornění. 

 Je třeba se co nejdříve ukrýt v uzavřené místnosti, na odvrácené straně budovy od 

místa havárie ve vyšších nadzemních podlažích. 

 Utěsněte veškeré průduchy, zavřete okna, uhaste oheň a vypněte klimatizaci.  

 Dýchací cesty si kryjte navlhčeným šátkem, oči lyžařskými brýlemi. 

 Neopouštějte váš úkryt do odvolání prostřednictvím rozhlasu.  

 Pokud se nacházíte na otevřeném prostranství, vyhledejte úkryt v nejbližší budově. 

 V případě dodržení těchto pravidel je riziko ohrožení zdraví sníženo na minimum. 

 Pracovníci Integrovaného záchranného systému udělají, co bude v jejich silách, aby 

nebezpečí co nejdříve pominulo. Vy jim nejvíce pomůžete, pokud budete v klidu 

následovat jejich pokynů. 

 



 

Příloha 4 - Umístění sirén v okolí objektu McBride, a.s. 

 



 

Příloha 3 – Výstupy z modelování v programu ALOHA – kys. mléčná 

SITE DATA: 

   Location: DUSIKOVA 7, BRNO, CZECH REPUBLI 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (sheltered single storied) 

   Time: March 5, 2012  1616 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: 2-HYDROXYPROPANOIC ACID          Molecular Weight: 90.08 g/mol 

   TEEL-1: 10 ppm     TEEL-2: 15 ppm      TEEL-3: 350 ppm 

   LEL: 29000 ppm     UEL: 148000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 140.1° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.0035 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 3,606 ppm or 0.36% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 4 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Evaporating Puddle  

   Puddle Diameter: 10 meters             Puddle Volume: 400 liters 

   Ground Type: Default soil              Ground Temperature: 20° C 

   Initial Puddle Temperature: Ground temperature 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 3.66 kilograms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 213 kilograms 



 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Heavy Gas 

   Red   : 81 meters --- (30 ppm = TEEL-3) 

   Orange: 149 meters --- (10 ppm = TEEL-2) 

   Yellow: 149 meters --- (10 ppm = TEEL-1) 

 

 



 

Příloha 4 – Výstupy z modelování v programu ALOHA – etanol 

SITE DATA: 

   Location: DUSIKOVA 7, BRNO, CZECH REPUBLI 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.59 (sheltered single storied) 

   Time: April 20, 2012  0905 hours ST (using computer's clock) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: ETHANOL                 Molecular Weight: 46.07 g/mol 

   TEEL-1: 3000 ppm   TEEL-2: 3300 ppm    TEEL-3: 3300 ppm 

   IDLH: 3300 ppm     LEL: 43000 ppm      UEL: 190000 ppm 

   Ambient Boiling Point: 77.5° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: 0.058 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 60,115 ppm or 6.01% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 4 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cover: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Direct Source: 768 kilograms           Source Height: 0 

   Release Duration: 1 minute 

   Release Rate: 12.8 kilograms/sec 

   Total Amount Released: 768 kilograms 

 

 

 



 

 THREAT ZONE:  

   Threat Modeled: Flammable Area of Vapor Cloud 

   Model Run: Heavy Gas  

   Red   : 44 meters --- (25,800 ppm = 60% LEL = Flame Pockets) 

   Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness 

     make dispersion predictions less reliable for short distances. 

   Yellow: 147 meters --- (4,300 ppm = 10% LEL) 

 

 

 


