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Abstrakt 

Tato práce se zabývá zpracováním plánu opatření pro případ vzniku mimořádné 

události (poţáru, výbuchu, úniku nebezpečné chemické látky atd.) v podniku VUES Brno. 

Plán opatření je zpracováván z podnětu oddělení Ochrany obyvatelstva městské části 

Brno – sever a stane se součástí plánu odezvy úřadu městské části. Práce aplikuje 

jednotlivé prvky plánu opatření v podmínkách městské části Brno – sever. Jedná se o 

varování zodpovědných orgánů a osob, vyrozumění obyvatelstva, pokyny pro ukrytí, 

evakuaci a organizaci pořádkového a zdravotnického zabezpečení. Náleţitosti plánu 

opatření jsou doprovázeny související legislativou. Zóna ohroţení byla určena na základě 

modelace úniku nebezpečných látek pouţívaných v ohroţujícím objektu v programech 

ALOHA a TerEx. Tyto programy vyhodnocují moţné následky havárie podle fyzikálních 

a chemických vlastností daných látek na základě konzervativní prognózy – výsledky 

odpovídají nejhorším moţným následkům dané situace. V případě podniku VUES Brno 

byl jako největší riziko pro okolí vyhodnocen poţár hořlavých kapalin. Zóna ohroţení 

pomocí výše zmíněných programů byla stanovena na 100 m v okolí objektu. Opatření 

k ochraně obyvatelstva jsou tedy plánována pro tuto vzdálenost od objektu. 

Součástí práce je i grafická část obsahující mapy s vyznačeným poloměrem 

ohroţení, mapa evakuačních tras a mapa silničních zátaras. Jako prvek lepší 

informovanosti obyvatelstva ţijící v blízkosti podniku o moţnosti vzniku mimořádné 

události je navrţen informační leták obsahující nezbytné informace pro obyvatelstvo. 

 



Abstract 

 This work deals with the elaboration of an action plan in the case of emergency 

(e.g., fire, explosion, leakage of hazardous chemicals, etc.) in the manufacturing 

Company VUES Brno. The Action plan, which is designed on the initiative of the 

Department of Civil Defence - District Brno – north, will become a part of the response 

plan within this district. The thesis applies particular requisites of the emergency plan in 

terms of the district Brno - north. The main requisites include the warning responsible 

authorities, the residents informing, the guidelines for sheltering and evacuation of 

residents, and the organization of a medical support. The action plan (Particulars 

requisites) is accompanied by corresponding legislation. The danger zone was determined 

by the model release of hazardous substances used in threatening object using software 

ALOHA and TerEx. These programs evaluate the possible consequences of the accident 

according to physical and chemical properties of the substances based on the conservative 

projections. Results correspond to the worst possible consequences of the situation. In the 

case of manufacturing Company VUES Brno the highest risk was evaluated as a fire of 

flammable liquids. The danger zone was set at 100m in the surroundings. Particular steps 

for population protection are therefore planned for the distance 100 m from the object. 

The work also contains the graphical part of the map marked with the radius threat map of 

evacuation routes and map roadblocks. In order to improve the awareness of potential 

emergency for the population living nearby, a leaflet containing necessary information in 

the case of emergency was designed. 
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Seznam pouţitých zkratek. 
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ZZS – Zdravotnická záchranná sluţba 
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1  ÚVOD 

Ochrana obyvatelstva a legislativa, která se jí týká, zaznamenala v posledních letech 

velké změny. Trendem jsou stále se zvyšující bezpečnostní opatření a důraz na prevenci 

vzniku mimořádných událostí a havárií. Se zvyšujícími se technickými nároky na výrobu 

přichází i větší rizika vzniku havárií a nehod. Evropská legislativa vydala na základě 

ponaučení z havárií minulých let nová opatření, která mají za cíl podobným situacím 

předcházet. Tato ponaučení a z nich vyplývající nařízení byla vydána jako Evropské 

direktivy Seveso I. a II. (nazvané podle italského města, ve kterém došlo v roce 1976 

k masivnímu úniku dioxinu). Direktivy se zabývají především prevencí závaţných havárií 

a minimalizací dopadů závaţných havárií na ţivotní prostředí [1]. Do české legislativy byla 

tato direktiva zapracována do zákona č 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.  

Sloţitost výrobních procesů je v dnešní době tak vysoká, ţe se haváriím nedá vţdy 

na 100 % předejít. Velkou roli hraje při vzniku havárií a mimořádných událostí lidský 

faktor a přírodní vlivy, proto je ţádoucí zajistit co nejpohotovější zásah vedoucí 

k minimalizaci následků, jak na lidských ţivotech a zdraví, tak na ţivotním prostředí 

a majetku. Vytvořením plánu opatření vzniká komplexní návod jak postupovat při vzniku 

mimořádné události v konkrétním objektu. Plán opatření obsahuje přesné informace 

o objektu, jeho umístění, seznam a mnoţství nebezpečných látek v objektu a vyhodnocení 

jejich nebezpečných vlastností a potenciálních rizik. Povinnou součástí plánu opatření je 

informační část, která popisuje jak postupovat při varování zodpovědných orgánů, 

vyrozumění zasaţeného obyvatelstva, pokyny pro ukrytí, evakuaci a zajištění pořádkového 

a zdravotnického zabezpečení. Předávání informací jednotlivým sloţkám Integrovaného 

záchranného systému zodpovědného za záchranné a likvidační práce probíhá přes Krajské 

operační a informační středisko. 
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2  LEGISLATIVA 

Vytváření vnějších plánů opatření a havarijních plánů je zakotveno v zákoně 

č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, který vychází především z evropské 

legislativy a souvisí s ochranou obyvatelstva. Vývoj legislativy týkající se ochrany 

obyvatelstva a řešení mimořádných událostí má v České republice dlouhou historii. 

V průběhu let došlo k převodu úřadu ochrany obyvatelstva z resortu Ministerstva obrany do 

resortu Ministerstva vnitra a ke změně názvu – původně šlo o civilní obranu, v roce 1993 

přejmenovanou na civilní ochranu a od roku 2000 pouţíváme termín ochrana obyvatelstva. 

Důleţitým krokem bylo také zapracování evropských direktiv do české legislativy [2, 3]. 

 

2.1 OCHRANA OBYVATELSTVA A SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY 

A PŘEDPISY 

Hlavní problematikou v oblasti ochrany obyvatelstva je řešení mimořádných 

událostí. Mimořádná událost (dále jen MU) je definována jako „škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, 

majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [4]. 

Pověřené úřady jsou povinné zajistit včasné řešení MU, informovat občany a zajistit 

provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací.  

V březnu roku 1994 byla vydána Koncepce civilní ochrany České republiky, která 

měla za cíl v oblasti varování a vyrozumění obyvatelstva vytvořit komplexní 

automatizovaný systém, který by zabezpečoval včasné varování obyvatelstva před následky 

MU, vyrozumění příslušných orgánů a právnických subjektů, svolání zodpovědných osob, 

informování občanů a vydávání pokynů, efektivní předávání informací pro rozhodovací 

procesy [5]. 

Problematika prevence závaţných havárií je řešena v zákoně č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečným chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky zahrnující novelizovanou evropskou legislativu (Seveso II.) 

týkající se právě prevence závaţných havárií. Tento zákon vydaný v roce 2006 nahradil 

zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závaţných havárií. V polovině roku 2000 bylo přijato 

několik nových zákonů dotýkajících se řešení mimořádných událostí a ochrany 
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obyvatelstva. S platností od 1. ledna 2001 jsou to zákony o Hasičském záchranném sboru 

České republiky, o Integrovaném záchranném systému a Krizový zákon [6, 7, 8]. Tato 

„krizová legislativa“ obsahuje všechny nezbytné právní normy, stanovující zúčastněným 

ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům, orgánům krajů, obcím a vybraným 

právnickým a fyzickým osobám, konkrétní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva [2,3]. 

Dne 4. července 2012 byla Evropskou unií vydána direktiva Seveso III. 2012/18/EU, 

vstupující v platnost od 13. srpna 2012. Členské státy EU musí tuto direktivu zapracovat do 

své legislativy do 1. června 2015 [1]. 

 

2.1.1 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

Zákon vychází především z poučení, která vznikla na základě velkých průmyslových 

a chemických havárií minulých let. Je v něm zapracována evropská direktiva Seveso II. 

96/82/EC „Control of Major Accident Hazards Involning Dangerous Substances“ (nazvaná 

podle italského města, kde došlo v roce 1976 k masivnímu úniku dioxinů z továrny na 

herbicidy), zabývající se především zpracováním programu prevence havárií, řízením 

systémů bezpečnosti a územním plánováním. Zákon nahrazuje dřívější zákon 353/1999 Sb. 

o prevenci závaţných havárií a stanovuje systém prevence závaţných havárií pro objekty 

a zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Jeho cílem je především sníţit 

pravděpodobnost vzniku závaţné havárie, v případě vzniku havárie minimalizovat její 

následky na zdraví a ţivoty lidí, zvířata, ţivotní prostředí a majetek. Zákon dále stanovuje 

povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které vlastní, uţívají nebo 

budou uvádět do uţívání objekt nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami, působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závaţných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

a podmínky zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B, případně 

zpracování protokolu o nezařazení. Objekty jsou zařazovány do příslušných skupin podle 

mnoţství nebezpečných chemických látek (dále jen NCHL) umístěných v tomto objektu či 

zařízení. Provozovatel zařízení zařazeného do skupiny A je klasifikován jako menší hrozba 

pro okolí neţ objekt zařazený do skupiny B. Zákon dále stanovuje podmínky pro 

vyhotovení analýzy a hodnocení rizik závaţné havárie pro objekty a zařízení, ve kterých se 

nachází vybraná NCHL [9]. 
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2.1.2 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému  

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) je systém vazeb, zabezpečující 

koordinovaný postup záchranných, pohotovostních a jiných sluţeb, orgánů státní správy 

a samosprávy, fyzických a právnických osob při likvidaci havárií. Cílem IZS je účelné 

a plošné vyuţití soustředěných sil a prostředků k záchraně lidských ţivotů, hmotných 

a duchovních statků společnosti a sniţování následků při mimořádných událostech. „Zákon 

vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje sloţky integrovaného záchranného 

systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost 

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

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných 

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu“ [7]. 

Integrovaný záchranný systém je vyuţíván při řešení mimořádných událostí, při 

potřebě provádění záchranných a likvidačních prací dvěma a více sloţkami integrovaného 

záchranného systému současně.  

Sloţkami IZS jsou Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky poţární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami poţární ochrany, poskytovatelé 

zdravotnické záchranné sluţby a Policie České republiky. Dalšími sloţkami IZS jsou 

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní bezpečnostní sbory, ostatní záchranné 

sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdruţení občanů, která lze vyuţít 

k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní sloţky IZS poskytují plánovanou pomoc na 

vyţádání [7]. 
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2.1.3 Vyhláška č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího 

havarijního plánu 

Tato vyhláška vycházející ze zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií 

vymezuje zónu havarijního plánování. Stanovuje hranici vnější a vnitřní zóny havarijního 

plánování. Hranice vnější zóny je zakreslena do mapy pomocí soustředné kruţnice 

s vyznačením nebezpečné zóny, vnější zóny a zóny ohroţení. V případě, ţe zóna ohroţení 

nepřekračuje hranice objektu, zpracovává se pouze vnitřní havarijní plán. Rozsah a způsob 

zpracování plánu je uveden v druhé příloze vyhlášky. Podklady pro vypracování jsou 

dokumenty dodané provozovatelem. Vnější havarijní plán ze zákona zpracovává pouze 

objekt zařazený do skupiny B, provozovatelé zařazení do skupiny A nebo nezařazení 

provozovatelé pouze na základě vlastního rozhodnutí nebo je za ně vypracovává oddělení 

ochrany obyvatelstva příslušného kraje či městské části [10]. 

 

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

obyvatelstva  

Vyhláškou 380/2000 Sb., je určen způsob informování osob o charakteru moţného 

ohroţení, technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování 

a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), způsob provádění evakuace, zásady postupu při 

poskytování úkrytů a způsob kolektivní a individuální ochrany, poţadavky ochrany 

obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické poţadavky na stavby civilní 

ochrany [11]. 

 

2.1.5 Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými 

látkami a náleţitostech havarijního plánu 

Vyhláška č. 450/2005 Sb. stanoví náleţitosti nakládání se závadnými látkami, 

náleţitosti plánu opatření pro případ havárie, způsob a rozsah hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků [12]. 
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3  NÁLEŢITOSTI PLÁNU OPATŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PŘI 

VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Plán opatření pro případ vzniku mimořádné události v ohroţujícím objektu (dále jen 

„plán opatření“) je základním dokumentem úřadu městské části pro zabezpečení úkolů 

a opatření na ochranu ţivotů, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí při vzniku MU. 

Orgány obce v souladu s výše zmíněnými právními předpisy (zákon č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závaţných havárií, zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, vyhláška č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a 

náleţitostech havarijního plánu) zajišťují připravenost obce na mimořádné události a 

podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochranu obyvatelstva. 

Přestoţe ţádný právní předpis orgánům obce zpracování plánu opatření pro vznik MU 

v podnicích nezařazených podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií do 

skupiny A ani B neukládá, jeho zpracování je doporučeno všem obecním úřadům. Plán 

opatření poskytuje návod pro činnosti jednotlivých sloţek IZS, rychlý přehled o silách a 

prostředcích vyuţitelných při řešení mimořádných událostí a o rozdělení odpovědnosti za 

plánovaná a plněná opatření [13, 14]. 

Před tvorbou plánu opatření je nutné provést analýzu rizik daného objektu či 

zařízení, která pomůţe určit zónu ohroţení.  

Plán opatření má doporučenou strukturu, která je určena výše zmíněnou vyhláškou 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [11]. 

Skládá se ze tří stěţejních částí, první částí je část informační obsahující: 

a) charakteristiku zdroje ohroţení,  

b) charakteristiku nebezpečných látek,  

c) geografickou, demografickou a klimatickou charakteristiku okolí zdroje 

ohroţení.  
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Druhá, operativní část, obsahuje popis jiţ konkrétních činností a to:  

a) vyrozumění,  

b) varování,  

c) individuální ochrana,  

d) ukrytí,  

e) evakuace,  

f) zdravotnické a pořádkové zabezpečení,  

g) označení, průzkum, detekce a monitorování nebezpečné oblasti, 

h) dekontaminace.  

Třetí geografická část obsahuje: 

a) mapy se zónami ohroţení,  

b) mapu sirén, 

c) mapu evakuačních trasy a míst nouzového ubytování [15]. 

 

3.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ OPERATIVNÍ 

ČÁSTI PLÁNU OPATŘENÍ 

a) Vyrozumění 

Jeho účelem je zajistit včasné vyrozumění dotčených správních úřadů, obcí, 

důleţitých právnických osob a včasné a efektivní nasazení sloţek IZS, díky němuţ je 

umoţněno pohotové řešení nastalé situace. Místem pro příjem a vyhodnocení informací o 

mimořádných událostech je Operační a informační středisko (OPIS) IZS, případně Krajské 

operační a informační středisko (KOPIS) IZS.  

b) Varování 

Varování je souhrnem činností zabezpečujících předání informací o vzniku 

mimořádné události obyvatelstvu. Základním varovným signálem je v tomto případě 

vyhlášení poplachu pomocí sirén. V České republice je od roku 1991 budován jednotný 

systém varování a informování obyvatelstva. Systém je tvořen sítí poplachových sirén, které 

zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva. O spuštění poplachového signálu 
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a rozšíření informace se starají Krajská operační a informační střediska nebo Operační 

a informační střediska. HZS ČR má rovněţ právo vstoupit do sdělovacích prostředků 

a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.  

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno 

především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je 

vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a můţe zaznít třikrát po sobě v cca 

tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová 

informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo jiţ 

nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové 

informace se vyuţívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro 

vysílání hlasové informace. 

 

Obrázek č. 1 Tón varovného signálu „Všeobecná výstraha“ 

  

Obyvatelstvo můţe být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, 

televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly sloţek integrovaného 

záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém 

případě dělat. 

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární 

poplach“, který slouţí ke svolání jednotek poţární ochrany. Tento signál je vyhlašován 

přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. 

 

Obrázek č. 2 Tón varovného signálu „Poţární poplach“ 
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První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška 

provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním 

nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané 

vyrozuměni také hlasově. 

 

Obrázek č. 3 Tón zkušebního varovného signálu 

 

V městské části Brno-Sever byla v roce 2011 kompletně dokončena (podle nařízení 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015) výměna 

elektrických rotačních sirén za elektronické (tzv. mluvící) sirény. V dosahu podniku VUES 

Brno se nacházejí tři sirény a to na ul. Merhautove 75, Nám. Republiky 10 a ulici Cejl 111.  

 

c) Individuální ochrana 

Individuální ochrana obyvatelstva je blíţe specifikována ve vyhlášce č. 380/2002 Sb. 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. K ochraně obyvatelstva před účinky 

nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se vyuţívají prostředky 

improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla. Jedná se o jednoduché pomůcky, 

které si kaţdý občan můţe vyrobit z jemu dostupných prostředků a které omezeným 

způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany [16]. 

 

d) Ukrytí 

Ukrytí obyvatelstva je opatřením, které má za úkol zabránit vlivu nebezpečných 

chemických látek a radioaktivních látek na lidský organismus. Ukrytí obyvatelstva je za 

tímto účelem zabezpečováno ve stálých a improvizovaných úkrytech. Základním způsobem 

je improvizované ukrytí coţ znamená vyuţití přirozených ochranných vlastností staveb. 
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Improvizovaných úkrytů se vyuţívá při mimořádných událostech, kdy se prioritním stává 

poţadavek rychlého ochránění obyvatelstva před účinky nebezpečných látek. Pro své ukrytí 

občané vyuţívají ochranných vlastností staveb s drobnými úpravami, které můţe kaţdý 

obyvatel bytu provést – uzavření oken, jejich utěsnění, vypnutí klimatizace, popř. utěsnění 

dalších otvorů do bytu [17]. 

Principem ochrany bývá v případě úniku NCHL odizolování prostoru od vnějšího 

prostředí. S tím jsou spojena 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 pouţíváním prostředků individuální 

ochrany, především dýchacích cest. V případě všech typů improvizovaného úkrytu platí, ţe 

nejvhodnější je vţdy úkryt ve středním traktu nebo co nejvíce uprostřed půdorysu budovy. 

Obecně platí, ţe jakékoliv ukrytí v budově je lepší neţ setrvání na otevřeném prostranství, 

zejména na ulici mezi budovami [18]. 

 

e) Evakuace 

Evakuací je zabezpečeno přemístění osob, popř. i zvířat, předmětů, technického 

zařízení a materiálu do míst, které nejsou ohroţeny MU. V evakuačních střediscích je pro 

evakuované zajištěno náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. Obyvatelstvo je informováno o provedení evakuace pomocí Českého rozhlasu, 

České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. V případě nařízené evakuace je nutné 

dodrţet zásady pro opuštění bytu, vzít si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do 

určeného evakuačního střediska. Evakuaci je oprávněn nařídit (v rámci svých kompetencí) 

velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci 

území své obce, starosta obce s rozšířenou působností pro svůj správní obvod obce 

s rozšířenou působností a hejtman kraje pro část území svého kraje [19]. 
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f) Zdravotnické a pořádkové zabezpečení 

Zdravotnické zabezpečení je v ČR zajišťováno zdravotnickou záchrannou sluţbou (dále 

jen ZZS), která je jednou ze sloţek IZS. Je zastoupena vţdy na krajské úrovni v rámci 

krajského operačního střediska, pod sebou jednotlivá územní oddělení. Komunikace mezi 

jednotlivými sloţkami je vedena přes krajská operační informační střediska (dále jen 

KOPIS) či operační informační střediska (OPIS), tím je zajištěno, ţe je vţdy osloveno 

pracoviště, které je v potřebnou dobu schopné účastnit se zásahu a je v přiměřené dojezdové 

blízkosti od místa události.  

Pořádkové zabezpečení je zajišťováno sloţkami Policie ČR a Městské policie. Jejich 

kontaktování probíhá stejně jako v případě zdravotnického zabezpečení přes OPIS.  Úkoly 

policie při vzniku MU spočívá ve střeţení ohraničené nebezpečné oblasti, v zabezpečení 

uzávěru komunikací, případně vyrozumění rozhlasovými vozy o nastalém nebezpečí, 

regulaci vstupu a výstupu do nebo z postiţené oblasti, regulaci vjezdu a výjezdu vozidel 

ZZS, HZS, ale také zabezpečení movitého a nemovitého majetku postiţených obyvatel, 

podnikajících subjektů a ochraně předmětů nezbytných k přeţití atd.  

 

g) Označení, průzkum, detekce a monitorování nebezpečné oblasti 

Monitorování chemických látek a jejich identifikace je realizována především 

prostřednictvím HZS ČR. Dílčí monitorování zajišťují orgány ochrany veřejného zdraví 

(např. hygienické stanice) a společnosti provádějící analýzy sloţek ţivotního prostředí. 

Výsledky dosaţené při průzkumu či monitorování jsou předány veliteli zásahu, popř. dle 

jeho pokynů dalším orgánům (OPIS, Policie ČR nebo jednotkám HZS v případě vzniku 

chemické havárie [20]. 

 

h) Dekontaminace 

„Dekontaminací se rozumí soubor metod, postupů a prostředků k účinnému 

odstranění kontaminantů nebo jejich eliminace na akceptovatelnou úroveň a následná 

likvidace odstraněného kontaminantu“ [21]. 
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4  ANALÝZA RIZIK – PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ 

PLÁNU OPATŘENÍ 

Analýzu rizik jsou povinni vypracovat pouze provozovatelé, kteří jsou podle zákona 

č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií zařazeni do skupiny A nebo B, na jejímţ 

základě je dále zpracováván vnější či vnitřní havarijní plán podniku. Podnik VUES Brno 

podle tohoto zákona nespadá ani do skupiny A ani do skupiny B. Ze zákona tedy nemá 

povinnost vypracovat analýzu rizik, vnitřní havarijní plán ani není povinen předat podklady 

pro vypracování vnějšího havarijního plánu. Podnik má z vlastní iniciativy zpracován 

vnitřní havarijní plán, který je však neveřejným dokumentem. Přestoţe ţádný právní 

předpis nenařizuje orgánům obce zpracování plánu opatření pro vznik MU v podnicích 

nezařazených do skupiny A ani B, jeho zpracování je doporučeno. Pro vypracování plánu 

opatření je nutné nejprve na základě analýzy rizik určit zónu ohroţení, pro kterou bude plán 

následně vypracován [22]. 

 

4.1 NÁLEŢITOSTI ANALÝZY RIZIK 

Analýza rizik se provádí na základě znalosti mnoţství, klasifikace a vlastností 

NCHL, technologických postupů, způsobu skladování a zpracování a jejich umístěním 

v objektu.  Analýza rizik se provádí pro všechny fáze ţivotního cyklu objektu nebo zařízení, 

od výstavby, příprav k zahájení provozu, běţnému provozu aţ po likvidaci.  

Výsledkem analýzy je posouzení vzniku chemických reakcí při úniku látek, 

posouzení moţných situací v objektu či zařízení a vyhodnocení pravděpodobnosti jejich 

vzniku. Dále vyhodnocení nejhorších scénářů vzniku MU, popis následků havárie a jejich 

dosah, jejich dopad na obyvatele, ţivotní prostředí, popřípadě hospodářská zvířata v okolí 

objektu. Na základě výsledků se hodnotí míra přijatelnosti rizika havárie či MU a navrhují 

se opatření ke sníţení rizika vzniku těchto událostí. Analýza rizik slouţí především jako 

podklad pro vyhotovení plánu opatření v případě havárie či vzniku MU.  

 K vyhotovení analýzy a hodnocení rizik existuje celá řada metod. Na vhodnost jejich 

pouţití, přesnost a důkladnost provedené analýzy existují různé názory [23]. 
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4.2 VYBRANÁ METODA ANALÝZY RIZIK - FTA (FAULT TREE 

ANALYSIS) 

Metoda FTA se zabývá analýzami poruch vedoucími k neţádoucí události. Jedná se 

o analýzu deduktivní, při které je neţádoucí událost analyzována systémem hledání všech 

moţných příčin vzniku této události a jejich kombinací. Metoda je pouţívána především 

v oblasti bezpečnostního inţenýrství k určení pravděpodobnosti selhání bezpečnostního 

systému, poruchy zařízení či selhání určitého stupně systému. 

. 

Metoda FTA můţe být pouţita pro: 

 pochopení logiky vedoucí k neţádoucímu stavu, 

 prokázání shody s poţadavky na systém bezpečnosti/spolehlivosti, 

 sledování a kontrolu komplexní bezpečnosti provozu, 

 minimalizaci a optimalizaci zdrojů, 

 pomoc při navrhování systému – můţe být pouţita při projektování částí systémů či 

vstupních a výstupních poţadavků sloţitých systémů, 

 jako nástroj k identifikaci a odstranění příčiny výsledné neţádoucí události [24, 25]. 
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4.3 VLASTNÍ ANALÝZA 

Analýzu FTA jsem pouţila jako nástroj pro identifikaci příčin vedoucím 

k nejpravděpodobnější moţné události (vzhledem k vlastnostem látek v objektu), a to 

poţáru. Analýza zohledňuje největší moţné hrozby vedoucí ke vzniku poţáru v objektu. 

Vzhledem k nemoţnosti nahlédnutí do výrobního procesu či bliţšímu seznámení se 

s přístroji a zařízeními pouţívanými při výrobě, je analýza velmi obecná a má spíše 

informativní charakter.  

 

4.3.1 Charakteristika a mnoţství NCHL 

V objektu se nachází 41 látek, z toho 35 je klasifikovaných jako nebezpečné 

chemické látky. V souhrnu jde o kapaliny a viskózní kapaliny, jejichţ hlavní nebezpečí 

v souvislosti s rizikem pro obyvatelstvo spočívá v jejich hořlavosti. Jejich páry tvoří se 

vzduchem výbušnou směs, při hoření se můţe uvolňovat oxid uhelnatý, uhličitý, oxidy 

dusíku, oxidy síry a fosforu. Jejich páry jsou zpravidla těţší neţ vzduch.  Vdechování 

nebezpečných produktů rozkladu můţe způsobit váţné poškození zdraví. Při dlouhodobé, 

resp. často opakované expozici můţe dojít k podráţdění očí a kůţe. Prodlouţený přímý 

kontakt s kůţí můţe vést k odmaštění pokoţky a moţnému dráţdění. Inhalace par nebo 

mlhy můţe dráţdit dýchací cesty. Jejich nejčastějšími vlastnostmi jsou hořlavost, vysoká 

hořlavost, nebezpečí pro ţivotní prostředí, dráţdivost a škodlivost pro zdraví. Vhodným 

hasivem ve většině případů je hasicí prášek, hasicí pěna a oxid uhličitý, nevhodným 

hasivem proud vody. Kapaliny jsou nerozpustné nebo jen omezeně rozpustné ve vodě 

a jejich bod vzplanutí se pohybuje od -11 °C do 220 °C. Většina z nich je podle registru 

nebezpečných látek zařazena do skupiny 33 – Hořlavé kapaliny viz charakteristika této 

skupiny v kapitole modelace úniku. Analýza FTA je proto zaměřena na příčiny vzniku 

poţáru [26]. 

Pro zjednodušení určování zóny ohroţení, jejího modelování a kvůli utajení (podnik 

VUES si nepřál zveřejnit seznam a mnoţství NCHL nacházejících se v podniku) jsem látky 

rozčlenila do pěti hlavních kategorií a z kaţdé kategorie vybrala zástupce 

s nejnebezpečnějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Seznam látek je uveden 

v následující tabulce: 
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Tabulka č. 1 - Charakteristika nebezpečných chemických látek v objektu – složení zástupce 

s nejhoršími fyzikálními a chemickými vlastnostmi z každé skupiny: 

Druh 
Mnoţství 

(l) 
Vybraná látka  

z kategorie 
Sloţení látky 

Oleje 1 000 - - 

Barvy a ředidla 1 500 Ředidlo XY 
Toluen 60-70%, Butyl-acetát 5-10 %, 

Ethyl-acetát 5-10%,  

Butan-1-ol 5-10%, Ethanol 0-10% 

Čističe 1 000 Technický líh 
Ethanol 85-90%, Propan- 

2-ol 5-10 %, Methanol <0,3% 

Ostatní 1 000 Technický benzín Benzínová frakce (ropná) 99% 

Nebezpečné odpady 1 800 - - 

 

Tabulka č. 2 - Charakteristika nebezpečných chemických látek v objektu – vlastnosti 

nejnebezpečnější látky z každé skupiny: 

Druh Mnoţství (l) Skupenství 
Klasifikace 

nebezpečnosti 
Bod 

vzplanutí 
Tenze par 

při 20°C 

Oleje 1 000 - - - - 

Barvy a ředidla 1 500 kapalina F+, Xn, Xi ─2°C 28,4 kPa 

Čističe 1 000 kapalina F, T 14°C 5,6 kPa 

Ostatní 1 000 kapalina F+, N, T, Xn ─11°C 8 kPa 

Nebezpečné 

odpady 
1 800 - - - - 

 

Skupina olejů nemá svého zástupce, protoţe látky z této kategorie nebyly 

klasifikovány jako NCHL, u skupiny nebezpečných látek není zástupce určen z důvodů 

pravidelného odváţení a likvidace těchto odpadů. Není proto moţné přesně určit jaké látky 

a v jakém mnoţství se zrovna na skládce vyskytují.  
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Tabulka č. 3 - Grafické symboly nebezpečnosti: 

Symbol 

nebezpečnosti 

Grafický 

symbol 
Popis 

F, F+ 
 

Hořlavý, vysoce hořlavý 

Xn 
 

Zdravý škodlivý 

Xi 
 

Dráţdivý 

N 
 

Nebezpečný pro ţivotní prostředí 

T 
 

Toxický 

 

 

4.3.2 Poţárně technické charakteristiky hořlavých látek  

Při praktickém posuzování poţárního nebezpečí hořlavých látek je přihlíţeno 

 k vlastnostem, které látky vykazují při některých fyzikálně-chemických- zkouškách. Kromě 

bodu varu, měrné hmotnosti, rozpustnosti ve vodě, které pomáhají určit vhodný hasební 

prostředek, jsou důleţité i kontrolní hodnoty jako teplota vzplanutí, teplota hoření, teplota 

vznícení, oblast výbušnosti, teplota samovznícení, teplota ţhnutí a výhřevnost. Současně je 

třeba přihlédnout k tomu, zda se nejedná o látku, která je oxidačním prostředkem nebo má 

sklon k samovznícení.  

Znalost poţárně-technických charakteristik hořlavých látek je důleţitá především pro 

volbu správného taktického postupu nasazení sil a prostředků. Důleţitý význam je pak 

přikládán znalosti poţárně-technických látek, s nimiţ je nezbytné při zásahu manipulovat. 

Zejména se jedná o přečerpávání hořlavých kapalin. Nevhodně zvolený technický 

prostředek můţe při špatném vyhodnocení vlastností látky iniciovat poţár nebo výbuch 

[26]. 
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4.3.3 Charakteristika hořlavých kapalin 

 Hořlavé kapaliny se podle teploty vzplanutí dělí do čtyř tříd nebezpečnosti. 

Nejnebezpečnější jsou hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti. Hořlavé kapaliny I. 

třídy nebezpečnosti mají teplotu vzplanutí do 21°C a patří mezi ně např. benzín, aceton, líh 

a ředidla. Hořlavé kapaliny II. třídy nebezpečnosti mají teplotu vzplanutí do 55 °C a patří 

sem např. některá ředidla, barvy i některé druhy nafty. Údaje o třídě nebezpečnosti hořlavé 

kapaliny, stejně jako i další upozornění, pokyny k manipulaci a případná rizika jsou 

uvedeny na originálních obalech nebezpečných látek a přípravků. Při skladování 

a manipulaci s hořlavými kapalinami je nutné dodrţovat pravidla zacházení s těmito 

nebezpečnými látkami. Hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti mají teplotu vzplanutí 

velmi nízkou, takţe jsou schopny za běţných podmínek uvolnit páry, které se velice snadno 

vznítí. Z tohoto důvodu při manipulaci s hořlavými kapalinami není dovoleno kouřit, 

pouţívat otevřený oheň ani jiné zdroje zapálení a zajistit dostatečné větrání prostor, ve 

kterých je s hořlavými kapalinami zacházeno. Potřísněné látky pouţité k odstranění 

rozlitých hořlavých kapalin je nutno dát na bezpečné místo, kde nemohou způsobit poţár. 

Skladování nebo ukládání hořlavých kapalin je dovoleno pouze v obalech, nádrţích nebo 

kontejnerech k tomu určených. Nádoby s hořlavými kapalinami musí být řádně uzavřeny 

a skladovány otvorem nahoru. Skladování hořlavých kapalin se smí pouze na místech 

 k tomu určeným, je přísně zakázáno je skladovat na přímém slunci [27].
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4.3.4 Vlastní metoda FTA 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Legenda:  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 FTA analýza 
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5  STANOVENÍ ZÓNY OHROŢENÍ 

Na základě provedené analýzy moţných rizik v objektu provedu modelaci zóny 

ohroţení okolí podniku. Modelaci provedu v programu ALOHA a TerEx (Teroristický 

Expert), zónu ohroţení určím pomocí Registru nebezpečných látek. Na základě stanovení 

zóny ohroţení porovnáním jednotlivých výsledků budu schopna určit území, pro které bude 

zhotoven plán opatření a určit v jakém okruhu od objektu je nutné informovat fyzické a 

právnické osoby o moţnosti vzniku mimořádné události. Seznam a mnoţství modelovaných 

látek je zobrazen v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 4 - Přehled modelovaných látek: 

Druh Mnoţství (l) 
Vybraná 

látka z 

kategorie 
Sloţení látky 

Modelova

ná látka 
Mnoţství 

modelované 
látky (l) 

Oleje 1 000 - - - - 

Barvy a 

ředidla 
1 500 Ředidlo XY 

Toluen 60-70%, 

Butyl-acetát 5-10 %, 

Ethyl-acetát 5-10%, 

Butan-1-ol 5-10%, 

Ethanol 0-10% 

Toluen 1500 

Čističe 1 000 Technický líh 
Ethanol 85-90%, 

Propan-2-ol 5-10 %, 

Methanol <0,3% 
Ethanol 1000 

Ostatní 1 000 
Technický 

benzín 
Benzínová frakce 

(ropná) 99% 
Technický 

benzín 
1000 

Nebezpečné 

odpady 
1 800 - - - - 

 

5.1 SOFTWARE ALOHA 

Americký volně přístupný software ALOHA (Areal Locations of Hazardous 

Atmospheres) je program určený k modelování úniků chemických látek jak pro majitele 

objektů s NCHL, tak pro záchranné sloţky. Program pomůţe odhadnout rozptyl toxického 

mraku, určit případný vznik poţáru nebo scénáře výbuchu nebezpečné látky. Výpočty 

provádí pomocí statistického gaussovského rozdělení nebo modelu „heavy gas“ pro 

simulace pohybu mraků plynů těţších neţ vzduch. Program ALOHA zobrazuje moţné 

následky pomocí zón ohroţení, kde je nebo by mohlo být ohroţeno obyvatelstvo zvýšenou 
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toxicitou, poţárem, vysokou teplotou způsobenou poţárem či výbuchem nebo tlakovou 

vlnou. Zóny ohroţení bohuţel v podmínkách České republiky není moţno zobrazit na 

mapě, program sice obsahuje staţitelnou aplikaci MARPLOT Maps, která výsledky 

vykresluje do mapy, v databázi má však pouze mapy USA. Programem je moţné také 

spočítat dobu a rychlost úniku chemikálie z nádrţí různých tvarů a parametrů nebo potrubí. 

ALOHA umoţňuje modelovat mnoho typů výstupů – toxické mraky, úniky typu BLEVE 

(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosions), výbuchy oblaků páry a ohnivé koule. Podle 

scénáře program zhodnotí moţný typ rizika.  

Program je dostupný v angličtině a uţivatelsky je poměrně jednoduchý. Obsahuje 

databázi několika set nejběţnějších chemických látek pouţívaných v průmyslu. V případě 

potřeby větší databáze je moţné stáhnout jako doplněk databázi CAMEO, která je 

obsáhlejší a najdeme v ní i méně pouţívané chemikálie. Program vyvíjí americká agentura 

NOAA a U. S. EPA (Envinmental Protection Agency). Program je pouţitelný v operačních 

systémech Windows i Macintosh [28, 29]. 
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5.1.1 Výsledky modelace havárie v programu ALOHA 

a) Výsledky pro ethanol v objemu 1000 l. Modelovaná situace: poţár látky: 

 

Obrázek č. 5 Výsledky a vstupní data pro modelování požáru ethanolu 
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Obrázek č. 6 Zóna ohrožení při požáru ethanolu 
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b) Výsledky pro toluen v objemu 1600 l (1600 l muselo být zadáno z důvodu, ţe 

program pro 1500 l neurčil zónu ohroţení). Modelovaná situace: poţár látky: 

 

Obrázek č. 7 Výsledky a vstupní data pro modelování požáru toluenu 
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Obrázek č. 8 Zóna ohrožení při požáru ethanolu 
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c) Výsledky pro toluen v objemu 1500 l. Modelovaná situace: únik látky: 

 

Obrázek č. 9 Výsledky a vstupní data pro modelování úniku toluenu 
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Obrázek č. 10 Zóna ohrožení při úniku toluenu 

 

5.2 TerEx 

„Program je uřčený k okamţitému vyhodnocení dopadů úniku nebezpečné chemické 

látky, otravné látky či pouţití výbušného systému. Je určen pro podniky, instituce a státní 

orgány IZS pro vyhodnocení následků havárií a MU. Nástroj je vhodný jak vyhodnocení 

okamţitých dopadů následků havárie, tak pro plánování, potřeby cvičení, a vzdálenost 

působení toxických látek. Program má v základní databázi více neţ 120 látek. Databázi je 

moţné za poplatek rozšiřovat. Program je velmi jednoduchý, navrhovaný pro rychlé 

rozhodování ve stresových situacích. Zahrnuje i popis látek, jejich vlastnosti a opatření pro 

první pomoc. Má integrovaný systém GIS, pro vyhodnocení výsledků na mapě. V programu 

je během pouţívání moţné přepínat jazykové prostředí. Poskytuje také výstup v textovém 

formátu či ve formátu CAP (Common Allert Protocol). 
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Moţné výstupy z programu: 

 Modely typu TOXI – vyhodnocují dosah a tvar oblaku, které jsou dány 

zvolenou koncentrací toxické látky. 

 Modely typu UVCE – vyhodnocují dosah působení vzdušné rázové vlny, 

vyvolané detonací směsi látky se vzduchem pro modely s jednotlivými druhy 

havárií. 

 Model PLUME – vyhodnocuje déletrvající únik plynu do oblaku, déletrvající 

únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku, pomalý odpar kapaliny z 

louţe do oblaku. 

 Model PUFF – vyhodnocuje jednorázový únik plynu do oblaku, jednorázový 

únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku. 

 Modely typu FLASH FIRE – vyhodnocují velikost prostoru ohroţení osob 

plamennou zónou – efekt Flash Fire: 

o BLEVE – ohroţení nádrţe plošným poţárem, 

o JET FIRE – déletrvající masivní únik plynu se zahořením, 

o POOL FIRE – hoření louţe kapaliny nebo vroucí kapaliny. 

Výsledky výpočtu programu TerEx jsou zobrazovány velmi jednoznačně, jednoduše 

a srozumitelně, a proto usnadňují rychlé rozhodování. Přehlednost a srozumitelnost 

výsledků je docílena jejich zaměřením na důleţité a informace a promítnutím výsledků do 

mapy“ [30]. 
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5.2.1 Výsledky modelace havárie v programu TerEx 

 

a) Výsledky pro ethanol v objemu 1000 l. Modelovaná situace: poţár látky: 

 

Obrázek č. 11 Výsledky a vstupní data pro modelování požáru ethanolu 

 

 

 

Obrázek č. 12 Zóna evakuace při požáru ethanolu 
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Obrázek č. 13 Zóna ohrožení při požáru ethanolu – výstup z programu  

TerEx v Google Maps 
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b) Výsledky pro technický benzín v objemu 1000 l. Modelovaná situace: poţár látky: 

 

Obrázek č. 14 Výsledky a vstupní data pro modelování požáru technického benzínu 

 

 

 

Obrázek č. 15 Zóna evakuace při požáru technického benzínu 
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Obrázek č. 16 Zóna ohrožení při požáru technického benzínu – výstup z programu TerEx 

v Google Maps 
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c)  Výsledky pro toluen v objemu 1 500 l. Modelovaná situace: poţár látky: 

 

Obrázek č. 17 - Výsledky a vstupní data pro modelování požáru toluenu 

 

 

Obrázek č. 18 - Zóna evakuace při požáru toluenu 
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d) Výsledky pro toluen v objemu 1 500 l. Modelovaná situace: únik látky: 

 

Obrázek č. 19 - Výsledky a vstupní data pro modelování úniku toluenu 
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Obrázek č. 20 - Zóna evakuace při úniku toluenu 

 

 

Obrázek č. 21 - Zóna ohrožení při úniku toluenu – výstup z programu TerEx v Google Maps 



47 

5.3 REGISTR NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

Registr nebezpečných látek (dále jen Registr) obsahuje charakteristiku 

nebezpečných látek, moţná rizika, která by mohla látka způsobit a postup při řešení 

mimořádné události způsobené konkrétní látkou. Látky jsou seřazeny do tříd podle svých 

vlastností. Registr má především poskytnout rychlé a věcné informace o nebezpečí při 

zacházení s nebezpečnými chemickými látkami. Je zaměřen na poskytnutí informací 

týkajících se největších moţných rizik a opatření, která je nutná neprodleně přijmout při 

manipulaci či vzniku MU s nebezpečnými látkami. Je určen jak záchranářům, zasahujícím u 

havárií s výskytem NCHL, ale i široké veřejnosti zajímající se o danou problematiku. 

Registr obsahuje abecední seznam látek v českém, anglickém a německém jazyce, dále 

skupinový katalog látek, ve kterém je uvedeno, které látky podle vlastností do dané skupiny 

spadají, ochranné vybavení při styku s látkou, hasicí prostředky, vhodná opatření při vzniku 

havárie, opatření v případě havárie bez poţáru či s poţárem, zónu ohroţení a opatření první 

pomoci. Dále obsahuje poţární taktiku při havárii a popisuje význam značek nejběţnějších 

informačních systémů. Základní metodika byla vytvořena na základě spolupráce se 

Švýcarským svazem poţární ochrany v Bernu [31]. 

 

5.3.1 Stanovení zóny ohroţení pomocí Registru nebezpečných látek 

Zdroj nebezpečí v objektu VUES Brno představují hořlavé kapaliny. V registru 

nebezpečných látek jsou zařazeny do skupiny číslo 33. Obecná charakteristika této skupiny 

je:  

- snadno hořlavé, teplota vzplanutí pod 21 °C, převáţně bezbarvá se zápachem, 

- nemísitelné nebo omezeně mísitelné s vodou, 

- snadno těkavé nebo těkavé, teplota varu pod 65 °C, popř. 65-100 °C, 

- páry bezbarvé, těţší neţ vzduch a šíří se při zemi, se vzduchem tvoří výbušné směsi, 

- zahřátí přepravníku vede ke zvýšení tlaku – nebezpečí roztrţení a výbuchu, 

- kapalina a její páry mohou dráţdit oči, kůţi nebo dýchací cesty. 
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5.3.1.1 Výsledná zóna ohroţení stanovená pomocí Registru nebezpečných látek 

 

Doporučená opatření v případě nehody jsou: uzavření místa nehody s vnější zónou 

minimálně 60-100 m, nebezpečná zóna stanovena na 5 m.  

 

Obrázek č. 22 - Stanovení zóny ohrožení pomocí registru nebezpečných látek – nebezpečná 

zóna: 5 m, vnější zóna: 60 m, zóna ohrožení: 100m 

 

Doporučená opatření v případě poţáru látky podle Registru nebezpečných látek: 

Doporučené ochranné vybavení pro hasiče je poţární ochranný oblek (mimo 

nebezpečnou zónu), oblek proti sálavému teplu nebo tepelně ochranný oblek (v nebezpečné 

zóně), izolační dýchací přístroj, explozimetr, přístroj pro detekci plynu, přístroj pro měření 

kyslíku. Hlavními hasící prostředky jsou voda, prášek a těţká nebo střední pěna. Je 

doporučeno vyloučení zápalných zdrojů, vypnutí motorů, zákaz kouření, přizpůsobení 

uzavřené oblasti směru větru, provedení zásahu z návětrné strany, pouţití osvětlovacích a 

elektrických přístrojů pro výbušné prostředí, varování všech osob o hrozícím nebezpečí 
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výbuchu, v případě potřeby nařízení evakuace, nařízení uzavření všech oken a dveří, 

především ve směru větru a šíření par, v nebezpečné zóně utěsnění všech vpustí do 

kanalizace.  

V případě havárie bez poţáru mimo nebezpečnou zónu je doporučeno vybudovat 

trojnásobnou poţární ochranu – voda, prášek, pěna; uzavřít popř. utěsnit místo úniku, event. 

vyčerpat; v oblecích zajišťujících tepelnou ochranu a s ochranou dýchacích cest zasypat 

vytékající kapalinu odpovídajícími vázacími prostředky (sorbenty) nebo ji ohradit, odebrat, 

odčerpat nebo přečerpat; o dalších rozhodnutích rozhoduje odpovědná osoba s chemickým 

vzděláním.  

V případě havárie s poţárem je doporučeno nasadit trojitý poţární útok, který je 

nutno přizpůsobit tepelnému sálání hasící prostředky nasadit jednotlivě nebo kombinovaně 

hasiče u proudnic vybavit oblekem proti sálavému teplu a ochranou dýchacích cest kovové 

části a přepravník chladit vodou a po uhašení postupovat stejně jako při havárii bez poţáru. 

Lékařská pomoc je nutná při příznacích, které se zjevně vztahují k vdechnutí nebo působení 

látky na pokoţku nebo oči, v případě zasaţení očí je nutné neprodleně a co nejdéle 

proplachovat velkým mnoţstvím vody. Kapalinou prosáklé části oděvu je nezbytné opatrně 

odloţit a zasaţenou pokoţku umýt ihned mýdlem a velkým mnoţstvím vody. Při 

popáleninách je nutné zasaţenou pokoţku ihned chladit studenou vodou tak dlouho, jak je 

to moţné a přivolat lékaře a pokud moţno sdělit ošetřujícímu lékaři název látky, aby mohl 

provést nezbytné odborné ošetření [31]. 
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5.4 VÝSLEDKY STANOVENÍ ZÓNY OHROŢENÍ 

Porovnání zón ohroţení jednotlivých metod je shrnuto v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 5 - Výsledky stanovení zóny ohrožení jednotlivými metodami: 

Porovnání výsledků zón ohroţení 

Látka 

Metoda 

ALOHA TerEx Registr NL 

Ethanol 1 000 l  54 m 48 m 60-100 m 

Toluen - poţár 1 500 l 63 m 24 m 60-100 m 

Toluen - únik 1 500 l 144 m 68 m 60-100 m 

Technický benzín -* 101 m 60-100 m 

Stanovení výsledné zóny ohroţení 100 m 

* Program ALOHA nemá technický benzín ve své databázi a při nahrávání databáze 

CAMEO do programu ALOHA, která technický benzín obsahuje, se vyskytly technické 

potíže, které se bohužel nepodařilo odstranit.   

 

Na základě výsledků stanovení zóny ohroţení u jednotlivých metod jsem určila 

výslednou zónu, pro kterou bude zpracován plán opatření na 100 m v okolí podniku VUES 

Brno.  
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6  VLASTNÍ PLÁN OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ VZNIKU MU 

V OBJEKTU VUES BRNO 

Obsah: 

A Informační část 

 A 1 Charakteristika zdroje ohroţení 

 A 2 Charakteristika nebezpečných látek 

 A 3 Geografická a demografická charakteristika, klimatické podmínky 

a infrastruktura 

 

B Operativní část 

 B 1 Vyrozumění 

 B 2 Varování 

 B 3 Individuální ochrana 

 B 4 Ukrytí 

 B 5 Evakuace 

 B 6 Zdravotnické zabezpečení 

 B 7 Pořádkové zabezpečení 

 B 8 Průzkum, detekce, monitorování a označení nebezpečné oblasti 

 B 9 Dekontaminace 

 B 10 Telefonní seznam 

 

C Grafická část 

 C 1 Výřez mapy s vyznačením zóny ohroţení 

C 2 Zóna ohroţení - převládající vítr  

 C 3 Nejhorší varianta ohroţení 

 C 4 Evakuační trasy, evakuační středisko 
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Přílohy 

P1 Postup krizového štábu při řešení MU – únik NL ze stacionárního zařízení. 

P 2 Postup provozovatele při řešení MU – únik NL ze stacionárního zařízení. 

P 3 Sloţení krizového štábu 
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A INFORMAČNÍ ČÁST 

 

A 1 Charakteristika zdroje ohroţení 

Ohroţujícím objektem je výrobní podnik VUES Brno s.r.o. (dále jen VUES Brno), 

zabývající se projektováním, výrobou a zkoušením speciálních a nestandardních 

elektrických točivých strojů, elektrických pohonů a zkušebních pracovišť s dynamometry. 

Společnost má zaveden systém kvality ČSN EN ISO 9001 a systém environmentálního 

managementu dle normy ČSN EN ISO 14001.  

Provoz společnosti je umístěn ve třech lokalitách. Hlavní výrobní část se nachází na adrese 

Mostecká 26, v Brně - Husovicích v původní historické zástavbě, kde je také umístěno 

vedení firmy (viz mapa). Strojní výroba byla převedena do nové výrobní haly na Jarní ulici 

vzdálené od původního závodu jen 2 km. Třetí část firmy zaměřená na výrobu lineárních 

motorů je umístěna ve výrobním závodě ve Slavkově u Brna. V současnosti má firma 460 

zaměstnanců, z toho asi 200 technických pracovníků a 260 pracovníků ve výrobě [32]. 

 Nebezpečné chemické látky jsou umístěny v hlavní části podniku a to v areálu na 

ulici Mostecká. Kvůli zachování výrobního tajemství jdou uvedeny pouze některé chemické 

látky a přípravky, s jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi je však počítáno. 

 

Obrázek č. 23 - Umístění podniku VUES Brno
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A 2 Charakteristika nebezpečných látek  

Tabulka č. 6 - Množství látek v objektu: 

Druh Mnoţství (l) 

Barvy, laky, ředidla, tmely, tuţidla a tvrdidla 1 500 

Čističe 1 000 

Oleje, mazací a chladící emulze  1 000 

Ostatní (nemrznoucí směs) 1 000 

Nebezpečné odpady 1 800 

 

Tabulka č. 7 - Počet látek v objektu klasifikovaných jako nebezpečné: 

Skupina Obsah 

Počet 

Nebezpečné 

ANO NE 

1 Barvy, laky, ředidla, tmely, tuţidla a tvrdidla 19 --- 

2 Čističe 2 --- 

3 Oleje, mazací a chladící emulze 7 6 

4 Ostatní (nemrznoucí směs) 1   

5 Nebezpečné odpady 6 --- 

CELKEM 35 6 

 

Vlastnosti nebezpečných chemických látek v objektu  

V objektu se nachází 41 látek, z toho 35 je klasifikovaných jako nebezpečné 

chemické látky.  Jedná se o kapaliny a viskózní kapaliny, jejichţ hlavní nebezpečí 

v souvislosti s rizikem pro obyvatelstvo spočívá v jejich hořlavosti.  
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Celkově lze látky charakterizovat takto: 

 jsou hořlavé (hořlaviny I. a II. a III. třídy), 

 jejich páry jsou zpravidla těţší neţ vzduch a tvoří se vzduchem výbušnou směs, 

 při hoření se můţe uvolňovat oxid uhelnatý a uhličitý, oxidy dusíku, oxidy síry a 

fosforu, 

 vdechování nebezpečných produktů rozkladu můţe způsobit váţné poškození 

zdraví, 

 při dlouhodobé, resp. často opakované expozici můţe dojít k podráţdění očí a kůţe, 

 prodlouţený přímý kontakt s kůţí můţe vést k odmaštění pokoţky a moţnému 

dráţdění, 

 inhalace par nebo mlhy můţe dráţdit dýchací cesty, 

 jsou nebezpečné pro ţivotní prostředí, dráţdivé a škodí zdraví.  

 

Hasiva: 

 vhodným hasivem ve většině případů je hasicí prášek, hasicí pěna a oxid 

uhličitý,  

 nevhodným hasivem je proud vody. 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti: 

 jedná se o kapaliny nebo viskózní kapaliny, 

 jsou nerozpustné nebo jen omezeně rozpustné ve vodě, 

 bod vzplanutí se pohybuje od -11 °C do 220 °C. 
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Symboly nebezpečnosti: 

     

Obrázek č. 24 – Výstražné symboly nebezpečnosti 

 

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty): 

R10           – hořlavý 

R11           – vysoce hořlavý 

R12           – extrémně hořlavý 

R20/21/22 – zdravý škodlivý při vdechování, styku s kůţí a při poţití 

R23/24/25 – toxický při vdechování, styku s kůţí a při poţití 

R34           – způsobuje poleptání 

R36           – dráţdí oči 

R37           – dráţdí dýchací cesty 

R38           – dráţdí kůţi 

R40           – moţné nebezpečí nevratných účinků 

R41           – nebezpečí váţného poškození očí 

R65           – zdraví škodlivý 

R67           – vdechování par můţe způsobit ospalost a závratě. 

 

http://www.safetyshop.cz/p601-vysoce-horlavy
http://www.safetyshop.cz/p601-vysoce-horlavy
http://www.safetyshop.cz/p213-nebezpecny-pro-zivotni-prostredi
http://www.safetyshop.cz/p680-zdravi-skodlivy
http://www.safetyshop.cz/p66-drazdivy
http://www.safetyshop.cz/p544-toxicky
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Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):  

S23 – nevdechovat páry nebo aerosoly 

S24 – zamezit styku s kůţí 

S25 – zamezit styku s očima 

S26 – při zasaţení očí vyplachovat vodou a vyhledat lékařskou pomoc 

S45 – v případě nehody vyhledat lékařskou pomoc 

S61 – zabránit uvolnění do ţivotního prostředí 

 

První pomoc při zasaţení: 

- vynesení nebo vyvedení postiţeného do čistého prostředí, odstranění 

kontaminovaného oděvu a důkladné omytí pokoţky vodou a mýdlem 

- výplach očí nezávadnou vodou nejméně po dobu 15 minut  

- při zástavě dechu zahájení umělého dýchání  

- při bezvědomí - uloţení do stabilizované polohy na boku a přivolání lékařské 

pomoci 

- nepodávání tekutin ani jiné potraviny. 

 

Neodkladná opatření: 

- varování ohroţeného obyvatelstva 

- opuštění nebezpečného prostoru 

- zastavení (omezení) dalšího úniku nebezpečné látky. 
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Vlastnosti látek v případě úniku 

Vzhledem ke skupenství látek pouţívaných v objektu (hořlavé kapaliny) je jejich 

únik za hranicí objektu téměř nepravděpodobný. V případě úniku látky je moţnost jejich 

vznícení od zdroje plamene. Bod vzplanutí jednotlivých látek je poměrně nízký v rozmezí 

od -11 °C do 220 °C. V případě úniku je proto doporučeno okamţitě lokalizovat materiál 

nehořlavým nasákavým prostředkem a zamezit vdechování výparů vhodnými ochrannými 

prostředky. V případě vniknutí do kanalizace či vodních toků je nutné kontaktovat příslušné 

orgány. Hlavní riziko je v tomto případě kontaminace nedaleko leţící řeky Svratky. Toto 

riziko je analyzováno a zpracováno v povodňovém plánu městské části a tato práce se jím 

nebude zabývat.  

 

Vlastnosti látek v případě poţáru 

Při poţáru vzniká hustý, černý kouř, který můţe obsahovat nebezpečné rozkladné 

produkty jako oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, oxidy síry a fosforu. Vdechování 

produktů spalování můţe způsobit váţné poškození zdraví. Při hašení je nutné pouţít 

vhodný dýchací přístroj. Uzavřené nádoby v okolí chladit vodou. Hasící vodu nepouštět do 

kanalizace. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. 

 

A 3 Geografická a demografická charakteristika  

Výrobní závod VUES Brno je situován ve východní části k.ú. Husovice v těsné 

blízkosti řeky Svitavy mezi ulicemi Mostecká a Svitavským nábřeţím v blízkosti obytných 

vícepodlaţních domů.  

Husovice jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 132,04 ha a počtu 

obyvatel 5 500, hustotě zalidnění 3 346 obyvatel/km
2
 rozkládající se na východě brněnské 

městské části Brno-sever. Zástavba Husovic se rozkládá na pravém břehu řeky Svitavy. 

Husovice mají převáţně městský charakter s přízemní i patrovou zástavbou, reliéf 

katastrálního území mírně stoupá od jihu (204 m.n.m.) na sever (250 m.n.m.). Terén okolí 

podniku je rovinatý s velmi mírným klesáním na jih. V blízkosti podniku se nachází řeka 

Svitava. Podnik má vypracován povodňový plán s konkrétními úkoly nakládání s NCHL při 

vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity pro zabránění jejich úniku do řeky 

[33]. 
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Klimatické podmínky 

Průměrná roční teplota k.ú. Husovice je 9,4 aţ 9,5 
0
C. Souhrnný sráţkový průměr 

v oblasti činí 580 mm. Převládající směr větru je severozápadní o rychlosti 2 aţ 4 m.s
-1

. 

V zimním období jsou příznivé podmínky pro vznik místních inverzí.  

 

Infrastruktura  

V blízkosti výrobního závodu se nachází místní komunikace Sekaninova, Mostecká 

a Svitavské nábřeţí. Městská hromadná doprava v blízkosti objektu je zajištěna tramvají č. 

4 a autobusem č. 57. V blízkosti objektu se nenachází ţelezniční síť, plynovody ani 

ropovody. Při havárii lze předpokládat vniknutí nebezpečných chemických látek do 

místního vodovodu.  
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B OPERATIVNÍ ČÁST 

Informování ohroţeného obyvatelstva o moţnosti vzniku mimořádné události v jejich 

blízkosti 

Z důvodu lepší informovanosti a připravenosti občanů na moţnost vzniku 

mimořádné události v jejich blízkosti je vhodné poskytnout občanům potřebné materiály. 

Na stránkách městské části Brno-sever jsou všechny potřebné informace občanům 

k dispozici. Ne kaţdý občan si však z vlastní iniciativy tyto informace vyhledává. Jako 

opatření pro lepší informovanost občanů, navrhuji poskytnout kaţdé domácnosti v zóně 

ohroţení letáček či informační broţuru s údaji o ohroţujícím objektu, moţných rizicích 

a událostech, které budou následovat v případě, ţe k mimořádné události dojde. Občané pak 

lépe pochopí počínání úřadů a sloţek IZS a budou pohotovější ve spolupráci, coţ můţe 

zúčastněním sloţkám velmi zjednodušit a ulehčit práci. Náklady na vydání informační 

broţury se tak mohou vrátit v podobě ušetřených peněz na likvidační, záchranné 

a organizační práce. Návrh na podobu informační broţury je v příloze práce. 

 

B 1 Vyrozumění 

Provozovatel je povinen v případě vzniku mimořádné události tuto skutečnost 

neprodleně ohlásit na: 

 KOPIS JmK  IZS – tel. číslo 112, které podle přehledu vyrozumí další organizace 

 orgány a starostu ohroţené Městské části Brno-sever  
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Schéma vyrozumění: 

 

Obrázek č. 25 - Schéma vyrozumění při vzniku MU v podniku VUES Brno 
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B 2 Varování 

 Varování obyvatelstva je prováděno poplachovými sirénami. Jejich umístění je 

zobrazeno na následující mapě: 

 

 

Obrázek č. 26 - Mapa sirén v blízkosti podniku VUES Brno 

 

Varování po převzetí a zpracování informace provádí:  

 KOPIS IZS aktivací elektronických sirén s varovným signálem „VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA“ v dosahu MU (kolísavý tón po dobu 140 sec. doplněný verbální informací 

„Chemická havárie“). Signál můţe být vyhlašován aţ 3x za sebou v cca 3 minutových 

intervalech, 

 při výpadku elektrické energie varuje Policie ČR – Městské ředitelství Brno nebo 

Integrované operační středisko prostřednictvím megafonů, motospojek a rozhlasových 

vozů v ulicích: Husovická, Svitavská, Mostecká, Nováčkova a Svitavské nábřeží.  

 po varování je vydána obyvatelstvu tísňová informace o vzniklém nebo hrozícím 

nebezpečí s vyuţitím místních a hromadných sdělovacích prostředků. 
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Návrh textu varovného hlášení: 

 

Obrázek č. 27 - Vzor tísňové informace pro obyvatelstvo 

 

 Náhradní způsob varování se pouţívá v místech, která nejsou pokryta varovným 

signálem, nebo v případě poruchy koncových prvků varování. 

 Zajištění celostátní působnosti varování v případě většího rozsahu havárie je 

zajištěna veřejnoprávním rozhlasem - stanice Radioţurnál, regionálními rádii, 

veřejnoprávní televizí - programy ČT1 a ČT2, regionální kabelovou televizí a 

pomocí internetu.  

 Místní prostředky varování především pomocí regionální rozhlasové a televizní 

stanice, místní tisk, sirény a další zvukové signály, vyhlášky pro obyvatelstvo, 

světelné informační panely, reklamní poutače, letáky z letadel, radiové sítě 

dispečinků dopravních podniků. 

 

Pozor, pozor, varovné hlášení, pozor, pozor! 

Občané, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto hlášení. 

Z důvodů vzniku havárie ve výrobním závodu VUES Brno vás vyzýváme: 

 pokud jste doma, nikam nevycházejte, uzavřete okna a dveře, vypněte ventilaci  

 nacházíte-li se venku nebo v autě, urychleně vstupte do nejbližšího domu 

 k ukrytí využijte prostory v domech na odvrácené straně od výrobního závodu a nad 

úrovní terénu (vyšší patro) 

 připravte si prostředky improvizované ochrany  

  vyčkejte dalších pokynů 

Opakujeme hlášení! 
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B 3 Individuální ochrana 

Základním principem improvizované ochrany je vyuţití vhodných součástí oděvu, 

které má občan v době vyhlášení MU k dispozici a pomocí kterých je moţné chránit jak 

dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při pouţití této ochrany je třeba dbát na dostatečné 

utěsnění ochranných prostředků a zakrytí celého těla, k dosaţení lepších ochranných účinků 

je doporučeno kombinovat více ochranných prostředků nebo pouţít oděv v několika 

vrstvách.  

V případě vzniku MU v podniku VUES je z důvodu vzniku nebezpečných zplodin 

hoření zapotřebí chránit dýchací cesty prostředky improvizované individuální ochrany. 

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je pro případy přesunu osob 

do stálých nebo improvizovaných úkrytů, úniku osob z kontaminovaného (zamořeného) 

území, překonání kontaminovaného (zamořeného) území, ochraně v ochranném prostoru 

jednoduchého typu (improvizované ukrytí), evakuaci obyvatelstva [34, 35]. 

 

B 4 Ukrytí 

Určujícím faktorem pro realizaci ukrytí osob je především stanovení reakční doby 

od času varování, vzdálenost subjektu od místa havárie při (odhadnuté) rychlosti a 

stanoveném směru přízemního větru. 

 1 m.s
-1 
 1 minuta =   60 m  2 m.s

-1 
 1 minuta = 120 m  

 3 m.s
-1 
 1 minuta = 180 m  4 m.s

-1 
 1 minuta = 240 m 

K ukrytí osob v zóně ohroţení před toxickými účinky zplodin hoření se vyuţijí 

přirozené ochranné vlastnosti budov. 

 

Pro ukrytí platí následující: 

 neopouštět budovy, 

 osoby nacházející se na ulicích vyuţijí úkrytu v nejbliţší přístupné budově a vyuţijí 

jejich přirozených ochranných vlastností,  v budovách je nutné k ukrytí vyhledat prostory na 

odvrácené straně od zdroje nebezpečí a neprodleně uzavřít okna a dveře a vypnout ventilaci. 
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B 5 Evakuace  

Provedení evakuace lze předpokládat pouze v předúnikové fázi havárie. Evakuační 

opatření by byla jen krátkodobá (max. do 24 hod.). 

Samotná evakuace by v případě vzniku havárie (poţár s únikem toxické látky ve 

zplodinách hoření) nebyla nutná. Jednalo by se zejména o vyvedení osob z prostoru 

ohroţujícího objektu a jeho bezprostředního okolí mimo zónu ohroţení na odvrácenou 

stranu od směru větru, a to pěšky směrem severním do prostoru kulturního střediska (KS) 

Omega, Musilova 2a. Po případném zdravotnickém vyšetření by občané s vyuţitím městské 

hromadné dopravy opustili zónu ohroţení nebo by vyuţili místo nouzového ubytování 

MNU 1 KS Omega, Musilova 2a. Viz obrázek č. 33 Mapa evakuační tras v grafické části 

plánu. 

 

Tabulka č. 8 - Plánované evakuační trasy: 

Evakuační 

středisko 
Evakuační trasy 

Počty 

evakuovaných 

KS OMEGA, 

Musilova 2a 

E1 Nováčkova, Musilova 85 

E2 Svitavská, Svitavské nábř., 

Dačického, Musilova 
142 

E 3 Husovická, Mostecká, Vranovská, 

Musilova 
98 

 

Informační místa: 

 Městská policie Brno, Revír sever, Nováčkova 16 

 Oddělení ochrany obyvatelstva 

 KS Omega, Musilova 2a (jen v případě vyhlášení evakuace) 
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Tabulka č. 9 - Přehled ohrožených objektů v zóně ohrožení (bez ohledu na vítr): 

Ohroţené 

subjekty 
Adresa Počet osob ve špičce 

Obytné domy, 

nájemní domy 

Husovická 13, 15, 17, 19, 21 133 

Svitavská 2, 4 42 

Svitavské nábřeţí 49, 51, 53 100 

Nováčkova 1, 3, 5, 7, 9 28 

Celkem   303 

Zdroj: Oddělení ochrany obyvatelstva Brno-Sever 

 

Dopravní zabezpečení evakuace  

Vzhledem k velikosti zóny ohroţení lze provést evakuaci pěšky. V případě potřeby 

pro imobilní občany bude doprava zabezpečena DPMB a.s. na základě vyţádání krizového 

štábu MČ Brno-sever nebo KOPIS IZS. 

 

Text výzvy pro obyvatelstvo k provedení evakuace:  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28 – Text výzvy obyvatelstvu k provedení evakuace 

 

Pozor, pozor, varovné hlášení, pozor, pozor! 

Občané, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto hlášení! 

Z důvodů nebezpečí vzniku havárie v prostoru výrobního závodu VUES Brno vám 

nařizujeme okamţitě opustit prostory ulice Husovická, Svitavská, Nováčkova, Svitavské 

nábřeţí a to pěšky směrem severním do prostoru kulturního střediska Omega Musilova 2a. 

Tam vám budou poskytnuty další informace. 

Opakujeme hlášení! 
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B 6 Zdravotnické zabezpečení 

V případě závaţných zdravotnických potíţí (zvracení, dušnost, poleptání) 

neprodleně volat zdravotnickou záchrannou sluţbu na číslo 155. 

Další lékařské ošetření bude povedeno ve zdravotnických zařízeních dle 

traumatologických plánů podle poţadavků zdravotnické záchranné sluţby. 

 

B 7 Pořádkové zabezpečení  

Bude zajišťováno silami a prostředky Policie ČR – MŘ Brno a Městské policie 

Brno. Celý prostor předpokládané zóny ohroţení bude uzavřen pro veškerou dopravu 

a nepovolané osoby. Uzávěry viz mapa: 

 

Obrázek č. 29 - Pořádkové zabezpečení – mapa uzávěr 
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Zabezpečení uzavírek: 

1. Sekaninova/Svitavské nábřeţí  - Městská Policie Revír sever, 

2. Jana Svobody/Sekaninova – Policie ČR Obvodní oddělení Brno-sever, 

3. Vranovská/Mostecká - Policie ČR Obvodní oddělení Brno-sever, 

4. Vranovská/Svitavská - Policie ČR Obvodní oddělení Brno-sever, 

5. Jilemnického/Nováčkova – Městská Policie Revír sever, 

6. Svitavské nábřeţí/Dačického - Městská Policie Revír sever. 

 

B 8 Průzkum, detekce, monitorování a označování nebezpečné oblasti  

Bude provedeno silami a prostředky HZS JmK. Kontrolní měření mimo zónu ohroţení 

provede Krajská hygienická stanice Brno.  

 

B 9 Dekontaminace 

Dekontaminaci osob provede HZS JmK. Dekontaminaci komunikací a zeminy 

provedou Technické sluţby města Brna a HZS JmK. 

Likvidační a následné práce převezmou a zabezpečí smluvně vázané specializované 

dekontaminační firmy uvedené v Havarijním plánu JmK. 

 

B 10 Telefonní seznam 

Telefonní seznam obsahuje kontakt na osoby zodpovědné za vyrozumění a varování 

osob, likvidační a záchranné práce, ředitele výrobního ústavu, kde k MU došlo, starostu 

MČ, primátora města, členy KŠ městské části či obce, vedoucího Ochrany obyvatelstva, 

právnické osoby a organizace ohroţené vznikem MU, IZS, případně ZZS, HZS JmK, Policii 

ČR, krajskou hygienickou stanici,  při vzniku MU, na členy krizového štábu: 
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Tabulka č. 10 – Telefonní seznam: 

Osoby a organizace Telefon Mobil Poznámka 

Primátor 542 xxx xxx 721 xxx xxx  

Odbor obrany MMB 542 xxx xxx 602 xxx xxx vedoucí odboru 

Policie ČR   158 

Policie ČR MŘ Brno 974 xxx xxx  operační dozorčí 

Policie ČR OO Brno-sever 974 xxx xxx  dozorčí sluţba 

MP Brno – spojovatelka 541 xxx xxx  156 

MP – ředitelství 541 xxx xxx 602 xxx xxx ředitel 

MP Revír – sever 545 xxx xxx  dozorčí sluţba 

HZS JmK   150, 112 

HZS JmK  724 xxx xxx velitel zásahu 

Operační důstojník  KOPIS 950 xxx xxx 724 xxx xxx  

Velitel PS Lidická 950 xxx xxx 724 xxx xxx  

ZZS   155 

KOS  ZZS 545 xxx xxx 602 xxx xxx vedoucí lékař 

KOS ZZS 545 xxx xxx 602 xxx xxx vrchní sestra 

Krajská hygienická stanice 545 xxx xxx 724 xxx xxx ředitel  

BKOM – dispečink 543 xxx xxx   

BVK – dispečink 543 xxx xxx   

DPMB – dispečink 543 xxx xxx   

E. ON – poruchy 800 xxx xxx   

JMP – poruchy 123x   

Technické sítě – dispečink 545 xxx xxx   

Technické sítě Brno - dispečink   603 xxx xxx 800 xxx xxx 
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Osoby a organizace Telefon Mobil Poznámka 

Teplárny Brno – dispečink 545 xxx xxx   

Tepelné zásobování 543 xxx xxx   

 

SAKO Brno 

  

602 xxx xxx 

odpad 

znečisťující 

ţivotní prostředí 

Panel NNO JmK (humanitární a 

psychosociální pomoc, dodávka 

stravy a nápojů při MU) 

vyţádat 

prostřednictvím 

velitele zásahu 

nebo KOPIS 

JmK 
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C GRAFICKÁ ČÁST 

C 1 Výřez mapy s vyznačením zóny ohroţení 

 

Obrázek č. 30 – Mapa s vyznačením zóny ohrožení 
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C 2 Zóna ohroţení – převládající vítr SZ 2-4 m.s-1 

 

Obrázek č. 31 - Zóna ohrožení – převládající směr větru – SZ 
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C 3 Zóna ohroţení – nejhorší varianta 

 

Obrázek č. 32 - Zóna ohrožení – nejhorší možná varianta 
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C 4 Mapa evakuačních tras 

 

Obrázek č. 33 - Mapa evakuačních tras 

 

Tabulka č. 11 - Evakuační trasy a počty evakuovaných obyvatel: 

Evakuační středisko Evakuační trasy 
Počty 

evakuovaných 

KS OMEGA, 

Musilova 2a 

E1 Nováčkova, Musilova 85 

E2 Svitavská, Svitavské nábř., Dačického, Musilova 142 

E 3 Husovická, Mostecká, Vranovská, Musilova 98 

Zdroj: Oddělení ochrany obyvatelstva Brno-Sever 
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PŘÍLOHY PLÁNU OPATŘENÍ 

P 1 Postup krizového štábu při řešení MU – únik NL ze stacionárního zařízení 

Tabulka č. 12 – Postup krizového štábu při řešení MU: 

Opatření Fáze Činnost Kdo? Jak? 

Vyrozumění 1 Příjem zprávy o vzniku MU starosta telefonicky 

Varování 2 

Ověřit vznik MU na KOPISu 

a poţádat o spuštění sirén 

(nám. Republiky 10, 

Merhautova 75, Cejl 111) 

pokud jiţ KOPIS nespustil 

starosta 
telefonicky 

na lince 150 

Informování 

3 

Informovat obyvatele v zóně 

ohroţení o MU a dát 

instrukce k dalšímu jednání 

určený člen KŠ 

verbální 

informací 

prostřednictvím 

elektronických 

sirén 

MP Revír sever RZ 

PČR OO 

Brno-sever 
RZ 

4 Svolat krizový štáb 
starosta, 

tajemník KŠ 
telefonicky 

5 Poslech rádia a TV určený člen KŠ  

Příprava na 

moţnou 

evakuaci 

6 

Zpohotovit evakuační 

středisko KS OMEGA, 

Musilova 2a 

určený člen KŠ 

a obsluha ES 

informovat 

obyvatelstva 

v zóně ohroţení 

V případě 

nařízení 

evakuace 

7 Povolat PANEL přes KOPIS starosta telefon 150 

8 Příjem evakuovaných obsluha ES 
s pomocí 

PANELu 

9 Evidence evakuovaných obsluha ES 
s pomocí 

PANELu 

10 
Místa nouzového ubytování 

KS Omega, Musilova 2a 
ubytovatelé 

s pomocí 

zástupce školy 

Průběţné informování občanů o vývoji situace – viz Fáze 3 
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P 2 Postup provozovatele při řešení MU – únik NL ze stacionárního zařízení 

Tabulka č. 13 – Postup podniku VUES Brno při řešení MU: 

Opatření Fáze Činnost Kdo? Jak? 

Vyrozumění 1 
Nahlášení MU na KOPIS 

IZS 

ten, kdo MU 

zjistil 
telefon 150 

Informování 2 
Vyrozumění zaměstnanců 

a případných zákazníků 

ten, kdo MU 

zjistil nebo 

odpovědná 

osoba 

Místní rozhlas, 

osobně, telefon 

Improvizovaná 

ochrana 
3 

Informování zaměstnanců 

(zákazníků) o způsobu 

improvizované ochrany 

dýchat přes navlhčený kapesník, 

přikrýt veškeré odhalené části těla 

Evakuace 

4 

Nařídit evakuaci mimo 

objekt a organizovat její 

průběh 

Odpovědná 

osoba 

Dle evakuačního 

plánu 

5 
Ověřit, ţe jsou všichni 

evakuovaní 

Odpovědná 

osoba 

Dle evidence 

docházky, fyzická 

kontrola objektu 

se záchranáři 

Zabezpečení 

evakuovaných 
6 

Zajistit evakuovaným 

krátkodobé přístřeší 

případně občerstvení 

odpovědná 

osoba 

Spolupráce s MČ 

Brno-sever 

Likvidace 

dopadů MU 
7 

Spolupracovat s velitelem 

zásahu při likvidaci MU 

všechny síly a prostředky 

provozovatele dle poţadavků 

velitele zásahu 
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P 3 Sloţení krizového štábu  

Tabulka č. 14 – Složení krizového štábu a funkce jeho členů na pracovišti: 

Funkce v KŠ Funkce na pracovišti 

Předseda KŠ starostka MČ 

Tajemník KŠ místostarosta MČ 

Sekretariát KŠ 

asistentka starosty 

asistentka místostarosty 

právnička úřadu 

řidička 

Vedoucí stálé pracovní skupiny 
vedoucí oddělení ochrany 

obyvatelstva 

Vedoucí skupiny pro informační podporu Pracovník vztahů s veřejností 

Člen oddělení informatiky 

Člen elektronická podatelna 

Vedoucí skupiny pro bezpečnost a pořádek vedoucí OO PČR 

Člen vedoucí MP Revír sever 

Člen oddělení přestupků 

Vedoucí skupiny pro logistické 

zabezpečení 
vedoucí odboru vnitřních věcí 

Člen hospodářské oddělení 

Člen řidič 

Vedoucí skupiny pro záchranné a 

likvidační práce 
oddělení ochrany obyvatelstva 

Člen JPO Husovice 

Člen JPO Soběšice 

Člen PET group, a.s. 
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7  DISKUZE 

Cílem práce bylo vytvoření pojednání o zabezpečení daného objektu s přihlédnutím 

k reálné situaci. Na základě získaných informací o objektu a nebezpečných chemických 

látkách, které jsou v objektu skladovány a pouţívány, jsem provedla analýzu rizik, z níţ 

vyplynulo, ţe nejpravděpodobnější krizovou situací, která můţe v objektu nastat je poţár. 

Díky nemoţnosti nahlédnutí do výrobního procesu firmy jsem bohuţel nemohla blíţe 

specifikovat události, které ke vzniku poţáru mohou vést. V objektu se mohou nacházet 

i další nebezpečné chemické látky, jejichţ nekontrolovaný únik do okolí by mohl způsobit 

zamoření okolí a mít dopad na ţivoty a zdraví obyvatel. Analýza rizik - FTA vznikla na 

základě konzultace s vedoucím práce a lidmi pracujícími v příbuzném odvětví. Analýzu 

FTA jsem vybrala z důvodu, ţe se jedná o analýzu deduktivní, tudíţ postupujeme od 

výsledného negativního důsledku a snaţíme se nalézt všechny moţné příčiny vedoucí k jeho 

vzniku. Stěţejní částí práce, od které se odvíjelo následné vypracování plánu opatření, bylo 

stanovení zóny ohroţení. Tato část analýzy je vţdy spíše odhadem, protoţe pracuje s mnoha 

parametry, někdy i desítkami parametrů, které není vţdy moţno přesně identifikovat. 

V případě vzniku reálné mimořádné události je potřeba přihlíţet k momentálním 

meteorologickým podmínkám, směru větru, vlastnostem uniklých látek ale i charakteru 

okolní zástavby. Vţdy je nutné počítat, především v případě poţáru, s moţnými domino 

efekty a snaţit se jim předejít. V této práci byla zóna ohroţení stanovena porovnáním 

výsledků z programů pro modelování úniku nebezpečných chemických látek – ALOHA 

a TerEx a stanovením zóny ohroţení pomocí Registru nebezpečných látek. Porovnání 

výsledků z více podobných programů umoţňuje co moţná nejpřesnější výsledek. Pro 

modelování byl vţdy vybrán přípravek s nejhoršími fyzikálními a chemickými vlastnostmi 

z pěti hlavních skupin látek – a to oleje, barvy a ředidla, čističe, ostatní a nebezpečné 

odpady. V programech byla namodelována látka, která se s největším podílem nacházela 

v daném přípravku, protoţe programy neumoţňují modelování směsí látek. Program 

ALOHA stanovil zónu ohroţení při poţáru ethanolu na 54 m, při poţáru toluenu na 63 m 

a při úniku toluenu na 144 m. Výsledky z programu TerEx jsou: pro poţár ethanolu 48 m, 

pro pořár toluenu 24 m, pro únik toluenu 68 m a pro poţár technického benzínu 101 m. 

Registr nebezpečných látek stanovil zónu ohroţení pro všechny látky na 60 – 100 m.  



79 

S přihlédnutím ke všem výsledkům a faktu, ţe programy modelují vţdy nejhorší 

moţnou variantu událost,i byla zóna ohroţení stanovena na 100 m v okolí podniku. Plán 

opatření byl tedy vypracován na okruh 100 m od podniku s přihlédnutím k reálné situaci 

v podmínkách městské části. Počet ohroţených obyvatel při převládajícím směru větru a 

v případě nejhorší varianty směru větru byl vypočítán na základě údaji o počtu obyvatel 

s trvalým bydlištěm v okolí podniku. Výpočtem bylo zjištěno, ţe při převládajícím 

severozápadním směru větru nehrozí obyvatelům ţádné nebezpečí a v případě nejhorší 

varianty směru větru je ohroţeno 303 obyvatel. Údaje o zasaţených počtech obyvatel je 

nutno brát s rezervou, protoţe vychází z počtu lidí, kteří mají v okolí podniku uvedeno 

trvalé bydliště. Nepočítá s lidmi vyskytujícími se na ulici v okolí podniku a s faktem, ţe lidé 

se zrovna v místě svého bydliště nacházet nemusí.  

Struktura a náleţitosti plánu opatření jsou zpracovány ve vyhláškách 103/2006 Sb., 

o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu 

vypracování vnějšího havarijního plánu a 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se 

závadnými látkami a náleţitostech havarijního plánu. Tato struktura vychází z praxe 

a obsahuje všechny potřebné kroky a informace potřebné při řešení mimořádné události. Pro 

zvýšení bezpečnosti obyvatel ţijících v blízkosti objektu, kteří většinou nejsou seznámeni 

s potencionálními riziky v jejich okolí, je jako součást plánu opatření navrţena informační 

broţura, která bude zajišťovat jejich lepší informovanost o moţnosti vzniku a eliminaci 

negativních následků mimořádné události. 



80 

8  ZÁVĚR 

Výsledkem práce je aplikace plánu opatření pro případ vzniku mimořádné události 

ve vybraném podniku VUES Brno s.r.o. Tento plán opatření bude slouţit jako návod 

organizace činností pro odpovědné orgány v případě vzniku mimořádné události. Obsahuje 

všechny potřebné informace pro včasnou koordinaci záchranných prací vedoucí 

k minimalizaci následků mimořádné události. Primárním cílem plánu je ochrana lidského 

zdraví a ţivotů.  

Při vypracování plánu opatření byla pouţita legislativa týkající se jak ochrany 

obyvatelstva, tak prevence závaţných havárií a vymezení havarijního plánování. 

Nejvýznamnějším je v tomto případě zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií, 

podle kterého byly identifikovány objekty, pro něţ musí být vnější havarijní plán 

vypracován. Zákon a na něj navazující vyhlášky také stanovují jednotlivé kroky 

a náleţitosti plánu opatření.  

Prvním krokem při vytváření plánu opatření pro účely této práce bylo tedy 

analyzovat rizika, která by mohla nastat v souvislosti s činností v podniku VUES Brno 

a určit zónu ohroţení v okolí objektu. Při analýze byl podle zákona podnik klasifikován 

jako nezařazený – podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií, pro který není 

nutné zpracovávat vnější ani vnitřní havarijní plán. Pro účely úřadu Ochrany obyvatelstva 

MČ Brno – sever, do jehoţ území podnik spadá, je však zpracování plánu ţádoucí. Moţná 

rizika, v tomto případě vznik poţáru, byla stanovena na základě fyzikálních a chemických 

vlastností látek skladovaných a pouţívaných v objektu. Zóna ohroţení – neboli rozsah 

území, pro které je plán zpracováván, byla stanovena na základě porovnání výsledků 

z programů určených k modelování úniků chemických látek – ALOHA a TerEx a zóny 

určené pomocí registru chemických látek. Nebezpečná zóna byla stanovena na 100 m 

v okolí podniku.  

V plánu opatření byl navrţen systém varování odpovědných orgánů v rámci MČ 

Brno - sever, vyrozumění zasaţeného obyvatelstva, způsob vyuţití improvizované 

individuální ochrany, ukrytí a evakuace a organizace zdravotnického a pořádkového 

zabezpečení. Součástí plánu opatření jsou mapy s vyznačenými zónami ohroţení v případě 

převládajícího směru větru a pro nejhorší moţnou variantu směru větru. Dále mapa umístění 

koncových vyrozumívacích prvků (sirén) v okolí objektu, mapa silničních uzávěr a mapa 

evakuačních tras.  
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Plán opatření je prioritně určen zodpovědným orgánům a zasahujícím sloţkám pro 

sníţení moţných důsledků mimořádné události. Pro zvýšení informovanosti občanů v okolí 

objektu a minimalizaci jejich ohroţení byl plán opatření doplněn návrhem informačního 

letáku pro obyvatelstvo nacházející se ve stanovené zóně ohroţení.  
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11  PŘÍLOHA 

Návrh na podobu informační broţury: 

 

Váţení občané, 

 

tento informační leták Vám má poskytnout informace o případném nebezpečí 

hrozícím v případě vzniku mimořádné události v podniku VUES Brno s.r.o. 

nacházejícím se na adrese Mostecká 26. Protoţe se nacházíte v bezprostřední zóně 

ohroţení, je vhodné, abyste následujícím řádkům věnovali pozornost.  

V objektu se nachází několik látek, klasifikovaných jako vysoce hořlavé 

a zplodiny jejich hoření jsou nebezpečné pro lidský organismus. V případě vzniku 

mimořádné události v podniku budete včas varování poplachovými sirénami či 

rozhlasovými vozy. O konkrétních nařízeních a rozsahu havárie, pokud nebudou sděleny 

elektronickými sirénami, je vhodné se informovat pomocí rozhlasu, televize či internetu. 

V případě, ţe nebude vyhlášena evakuace, je vhodné ukrýt se v budovách a místnostech 

na odvrácené straně od místa havárie, utěsnit okna a dveře a vypnout ventilaci: 

 

Obrázek B1: Ukrytí v místnosti na odvrácené straně havárie 

 

V případě, ţe se budete nacházet na ulici či jiném nechráněném prostranství, je 

vhodné vyuţít prostředků improvizované ochrany dýchacích cest, tzn. zakrýt si ústa a 

nos textilií, kterou budete mít k dispozici, dětem pomoci aplikovat improvizovanou 

ochranu.  
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Obrázek B2: Ukázka improvizované ochrany obličeje, dýchacích cest,  

očí a horní části těla  

V případě nařízené evakuace se řídit pokyny jednotek IZS. Evakuační středisko 

se pro tento případ nachází v Kulturním středisku Omega na adrese Musilova 2a. Cesty 

evakuačních tras jsou vyznačeny v následující mapě. 

 

Evakuační středisko 

Musilova 2a

E 2

E 1E 3

 

Obrázek B3: Mapa evakuačních tras 


