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Přílohy 
 

Příloha 1: Únik vysokopecního plynu 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

ÚZEMNÍ ODBOR Frýdek - Místek 

Frýdek - Místek, Palkovická 2264, 738 02 

___________________________________________________________________________ 

HSOS-6558-1/2012 

         Počet listů:  6 

         Přílohy: 1 

 

 

 

 

Plán prověřovacího cvičení složek IZS  

k prověření Vnějšího havarijního plánu  

ENERGETIKY TŘINEC, a.s. a TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.  
 

 

 

 

 

TÉMA: Únik vysokopecního plynu 

MÍSTO: Areál  ENERGETIKY TŘINEC, a.s.; TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. 

a přilehlé okolí 

 

ADRESA: 
Průmyslová 1024, 739 65 Třinec – Staré Město, Průmyslová 1000, 739 65 

Třinec – Staré Město 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:   

  

Předkládá:   

 

Schválil:   
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I. 

Cíl cvičení 

 

Hlavním cílem cvičení je prověření Vnějšího havarijního plánu TŘINECKÝCH 

ŽELEZÁREN, a.s. a ENERGETIKY TŘINEC, a.s. (dále jen „VHP TŽ a ET“). 

Dílčí cíle: 

1. Prověření stavu havarijní připravenosti provozovatele ENERGETIKA TŘINEC, a.s. 

            a TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. (dále jen ET, a.s. a TŽ, a.s.) 

 činnost při ohlášení události na vedoucího provozu a následně na dispečink podniku, 

 akceschopnost firmy KOHUT Třinec, s.r.o.,  

 akceschopnost firmy ENVIFORM, 

 činnost při oznámení havárie a vyžádání zásahu složek IZS, 

 komunikace mezi jednotlivými dispečinky společnosti, 

 prvotní zásah JPO TŽ, a.s. a součinnost s JPO HZS MSK, 

 funkčnost systému Varování a Vyrozumění v areálu podniků – využití místního 

rozhlasu, 

 komunikace se složkami IZS. 

2. Prověření součinnosti složek IZS na operační a taktické úrovni: 

 aktivace složek IZS podílejících se na záchranných a likvidačních pracích, 

 ověření reálných dojezdových časů složek IZS na požadovaná stanoviště, 

 ověření komunikace mezi KOPIS a Dispečinkem HZS TŽ, 

 koordinace složek IZS KOPISem, 

 zásah JPO v ohrožené oblasti (monitoring koncentrace nebezpečné látky, v případě 

potřeby provedení dekontaminace), 

 ověření reálného času dojezdu pracovníka MěÚ Třinec (tajemník BR MěÚ Třinec) 

s mobilní sirénou na kontaktní stanoviště, 

 zásah PČR k zajištění uzávěry prostoru, regulace dopravy a pohybu osob,  

 zásah Městské policie Třinec k zajištění uzávěry prostoru, regulace dopravy a pohybu 

osob. 

 

II. 

Téma cvičení 

Únik vysokopecního plynu z VP 6. 

 

III. 

Místo provedení cvičení 

Okolí plánovaného úniku, ET, a.s., TŽ, a.s. a Staré město Třinec. 

IV. 

Námět cvičení 

Vlivem opotřebení matriálu dojde k ruptuře vlnovcového kompenzátoru, na základě čehož 

dojde k masívnímu úniku vysokopecního plynu (toxického a extrémně hořlavého) do okolí. 

 

 

 

V. 
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Termín cvičení 

20. června 2012, 22:00 

 

VI. 

Způsob provedení cvičení 

Na velíně VP6 obsluha zjistí, že dochází k úniku plynu. Bez prodlení vyšle pracovníky do 

terénu, kteří provedou kontrolu zařízení. Pracovníci obsluhy VP6 při obchůzce zařízení objeví 

poškození - velkou prasklinu vlnovcového kompenzátoru potrubí vysokopecního plynu DN 

1200 mezi pračkou plynu a odlučovačem kapek. Z této praskliny uniká značné množství 

vysokopecního plynu, jelikož přetlak v potrubí se pohybuje na úrovni 0,11 MPa. Obsluha toto 

zjištění neprodleně nahlásí směnovému mistrovi VP6 a okamžitě provádí činnosti vedoucí 

k zastavení úniku (mistr VP6 urychleně rozhodne o odstavení VP6 z provozu a celou událost 

nahlásí na dispečink výroby železa a oceli). Dispečink výroby železa a oceli bezprostředně 

předá informaci hlavnímu dispečinku TŽ. 

 Po rozhodnutí mistra VP6 o odstávce, obsluha VP6 odstávku okamžitě nahlásí na plynový 

dispečink ET a zahájí celý proces odstávky, na jehož konci je provedení manipulace s 

brylovým uzávěrem DN 2000, na potrubí s přetlakem 3,5 kPa. Ta se bohužel nezdaří dálkově 

z velínu VP6, proto jsou vysláni pracovníci k brýlovému uzávěru, aby jej zavřeli mechanicky, 

i tento pokus selže.  Po zjištění, že nelze brylový uzávěr uzavřít, je tato věc informačním 

tokem oznámena na Hlavní dispečink Třineckých železáren, a.s. Dispečer dispečinku TŽ, 

předá informaci na dispečink HZS TŽ a povolá speciální plynovou skupinu KOHUT Třinec, 

s.r.o. a pracovníky firmy ENVIFORM. Dispečer HZS TŽ vyhlásí poplach JPO HZS TŽ a 

informuje KOPIS. 

 Zodpovědný vedoucí pracovník Vysokých pecí rozhodne o dalším postupu odstraňování 

netěsnosti a v rámci snížení množství unikajícího VP plynu do volné atmosféry požádá 

plynový dispečink ET o spolupráci a o snížení přetlaku v potrubí VP plynu. Plynový dispečer 

ET toto požadované snížení přetlaku plynu v potrubí realizuje snížením najímaného množství 

VP plynu v plynojemu. Veškeré úkony provede po předchozím upozornění všech odběratelů 

vysokopecního a směsného plynu na mimořádný pokles tlaku. 

JPO HZS TŽ se dostaví na stanovené místo a začne provádět průzkum a měření koncentrace. 

Velitel zásahu zažádá dispečink TŽ o vyrozumění subjektů v areálu komplexu TŽ a přímo 

potenciálně dotčených subjektů mimo areál, včetně varování zaměstnanců. 

Velitel zásahu JPO HZS TŽ požádá přes dispečink HZS TŽ KOPIS o posilu. KOPIS na místo 

události vyšle jednotky JPO HZS Třinec, JPO HZS Frýdek-Místek. KOPIS dále informuje o 

úniku plynu řídícího důstojníka HZS, Městskou policii Třinec (dále jen MěP) a Policii České 

republiky (dále jen PČR). Dále pak informuje pomocí sms zprávy starostku města Třinec, BR 

města Třinec a SPS (1. Sled) města Třinec. 

JPO HZS Třinec se dostaví na kontaktní stanoviště. Započne provádět průzkum a měření 

koncentrace. Po naměření zvýšených hodnot kontaktuje Velitel JPO HZS Třinec Velitele 

JPO HZS TŽ, od kterého převezme velení zásahu. Následně požaduje informace o události a 

zároveň velitele JPO HSZ TŽ pověří řídit zásah uvnitř areálu TŽ, a.s. 
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VZ žádá KOPIS zjistit informace o stavu úniku a naměřených hodnotách koncentrace na 

vstupních branách do podniku. VZ rozdělí místa zásahu na zóny a nařídí uzavřít hlavní trasy. 

Žádá KOPIS o vyslání dalších SaP (JPO HZS Český-Těšín a JPO SDH Třinec-Guty), které 

provádět měření koncentrace a případně uzavřou ohrožený prostor z další strany. 

VZ požádá KOPIS o informování dopravců o vzniklé situaci. 

PČR a MěP provedou přípravy na uzavření ohroženého prostoru, regulaci dopravy a osob.  

Na kontaktní stanoviště se dostaví ŘD ÚO FM a informuje se od VZ o situaci. 

Na místo události se dostaví speciální plynová skupina KOHUT Třinec, s.r.o. a provádějí 

opatření k zamezení úniku vysokopecního plynu a minimalizaci následků. Na místo se rovněž 

dostaví pracovníci firmy ENVIFORM a podílí se na dílčích úkolech odstranění příčin havárie. 

Vyžádané jednotky provádí monitoring, vymezení prostoru a činnosti dle rozhodnutí VZ. 

Po oznámení o zvládnutí havárie a zamezení dalšího úniku, nařídí VZ ukončení zásahu. 

Cvičení bude ukončeno. 

Cvičení bude provedeno dle všeobecných zásad zásahu na nebezpečnou látku. 

 

VII. 

Materiální a organizační zabezpečení cvičení 

HZS MSK, ÚO FM pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení, zajistí rozmístění 

cedulí s informacemi o průběhu šíření toxického mraku vysokopecního plynu. 

Standardní vybavení zásahových vozidel. 

 

VIII. 

Zúčastněné JPO, technika, jednotky IZS, provozovatel a další 

 

Složka Technika Počet cvičících 

JPO HZS Třinecké železárny, 

a.s. 

HS TŽ – CAS 24 T815 

HS TŽ – sanitní vůz 

1+3 

1+1 

JPO HZS MSK HS Třinec – CAS 20 T815 

HS Třinec – CAS 32 T815 

HS Český Těšín – CAS 20 MB Atego 

HS Frýdek-Místek – CHA MB 

1+3 

1+1 

1+3 

1+1 

JPO SDH Třinec-Guty – CAS 24 T815 1+3 

Příslušníci HZS MSK Pozorovatelé 11 

PČR Třinec Škoda Octavia 1+1 

MěP Třinec Škoda Octavia 1+1 

firma ENVIFORM  1 

KOHUT Třinec, s.r.o. Zásahové vozidlo Avia  
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IX. 

Meteorologická situace 

Dle aktuálního stavu. 

 

 

 

 

X. 

Časový harmonogram 
Minuty Činnost 

T+0:00 Únik vysokopecního plynu je signalizován na velíně VP6.  Pracovník velínu vyšle skupinu na 

průzkum.  

T+0:02 Po prvotním průzkumu je identifikována ruptura kompenzátoru. Pracovník velínu se snaží pomocí 

automatického systému uzavřít brýlový uzávěr, který by zaslepil část potrubního vedení. 
Automatika selže, proto vyšle skupinu, aby se pokusila uzávěr zavřít mechanicky. I tento pokus 

selže. Pracovník velínu VP6 informuje o situaci Dispečink TŽ. 

T+0:05 Dispečink TŽ povolává speciální plynovou skupinu KOHUT Třinec, s.r.o, informuje Dispečink 
HZS TŽ, který vyhlašuje poplach JPO HZS TŽ, informuje KOPIS, Moravia Security, a.s., 

Dispečink ET. 

T+0:10 Příjezd JPO HZS TŽ na místo události, zahájení průzkumu 

T+0:11 Dispečer ET informuje vedoucího střediska Plynové hospodářství ET a vedoucího provozu 
Tepelná energetika ET, s.r.o., informuje předsedu havarijní komise. 

T+0:15 Velitel zásahu JPO HZS TŽ žádá Dispečink TŽ o povolání SaP a proměření koncentrace na 

autobusovém nádraží v Třinci. Nařídí varování zaměstnanců a firem v areálu TŽ. 

T+0:17 KOPIS vyhlašuje poplach JPO HZS Třinec, JPO HZS Frýdek-Místek. Dále JPO SDH Třinec-Guty 
= pohotovost na stanici. KOPIS informuje řídícího důstojníka HZS, MěP Třinec, PČR Třinec. 

Informuje starostku města Třinec. 

T+0:18 Dispečink HZS TŽ informuje o průběhu situace KOPIS. 

T+0:19 Dispečink TŽ svolá havarijní komisi ET a začne realizovat opatření ET a TŽ k ochraně svých 
zaměstnanců v souladu s vnitřním havarijním plánem. 

T+0:19 Příjezd JPO HZS Třinec na autobusové nádraží. 

T+0:19 Povolání  MěP, PČR VS na autobusové nádraží. 

T+0:20 JPO HZS Třinec naměří zvýšenou koncentraci. 

T+0:21 Záchrana případně ohrožených osob, ukrytím v budově. 

T+0:21 Velitel JPO HZS Třinec přebírá velení zásahu a žádá od velitele JPO HZS TŽ poskytnutí 

informací. 

T+0:22 Rozdělení místa zásahu na zóny, způsob ochrany SaP. 

T+0:22 VZ nařizuje uzavřít hlavní trasy (ul. Frýdeckou, ul. Průmyslovou a ul. 1. Máje) 

T+0:23 VZ žádá KOPIS o povolání JPO HZS Český Těšín k monitoringu a případnému uzavření – ul. 

Nádražní a JPO SDH Guty k monitoringu a případnému uzavření – městské části Kanada. 

T+0:24 VZ žádá KOPIS informovat dopravce (autobusové nádraží Veolia Transport Morava a.s. a nádraží 

ČD). 

T+0:25 JPO HZS Třinec, PČR a MěP provádí přípravy na uzavření ohroženého prostoru, reguluje dopravu 

a pohyb osob. 

 T+0:32 VZ žádá KOPIS zjistit informace o stavu úniku a naměřených hodnotách koncentrace na 

vstupních branách do podniku. 

T+0:33 Příjezd JPO HZS Český Těšín, měření koncentrace a případné uzavření ohroženého prostoru, 

regulace dopravy a pohybu osob. 

T+0:33 Příjezd JPO SDH Třinec-Guty, měření koncentrace a případné uzavření ohroženého prostoru, 

regulace dopravy a pohybu osob. 
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T+0:52 Příjezd JPO HZS Frýdek – Místek, příjezd na určené místo, monitoring 

T+0:52 Příjezd ŘD ÚO FM na kontaktní stanoviště 

T+0:53 JPO HZS MSK a JPO SDH provádí monitoring koncentrace CO v přilehlé zástavbě. 

T+1:00 Příjezd speciální plynové skupiny KOHUT Třinec, s.r.o. k místu události. 

T+1:00 Příjezd pracovníka firmy ENVIFORM. 

T+1:01 JPO HZS TŽ a speciální plynová skupina KOHUT Třinec, s.r.o. provádějí opatření k zamezení 

úniku vysokopecního plynu a minimalizaci následků. 

T+1:20 Zamezení úniku vysokopecního plynu. 

T+1:25 Ukončení cvičení. 

 

 

 

XI. 

Úkoly pro KOPIS 

 

- nevyrozumívat ČIŽP, KHS, KÚ, pracoviště ŽP, 

- neprovádět varování obyvatelstva (nespouštět sirény), 

- poslat sms o cvičení na SPS města Třinec a BR (bez svolání členů SPS a BR) 

- zavolat na dopravce (ČD, Veolia Transport) a zjistit tyto informace: 

o kolik spojů v daném čase projede zájmovým územím 

o zda jsou schopni případné spoje odklonit 

 pokud lze provézt odklon dopravy, za jaký čas 

- povolat na kontaktní stanoviště tajemníka BR MěÚ Třinec, obsluhujícího mobilní 

sirénu 

 

 

XII. 

Vedoucí cvičení 
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Příloha 2: Únik čpavku ze strojovny chlazení zimního stadiónu se záchranou osob 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

ÚZEMNÍ ODBOR FRÝDEK - MÍSTEK  

STANICE č.2 TŘINEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN PROVĚŘOVACÍHO CVIČENÍ SLOŽEK IZS 
 

 

 

 

Únik čpavku ze strojovny chlazení zimního stadiónu se 

záchranou osob 

 

 
 

TÉMA: Únik čpavku ze zimního stadiónu 

MÍSTO: Zimní stadión – strojovna chlazení 

ADRESA: HC Oceláři Třinec a.s., ul. Lesní 60, Třinec 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Předkládá:  

 

Zpracoval:             

 

Schválil :                                                                                                                        
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I.  

Cíl cvičení  

1. Prověření aktuálnosti havarijních karet 

2. Ověření rozsahu a úrovně spolupráce mezi jednotkami PO a dalšími složkami IZS 

3. Ověřit postup a taktiku JPO při zásahu na únik nebezpečné látky 

4. Prověření znalostí a dovedností příslušníků HZS a členů JSDH obcí při zásahu na 

    nebezpečnou látku 

 

II. 

Místo a termín cvičení 
 

Areál a strojovna chlazení zimního stadiónu, ul. Lesní 60, Třinec. 

Termín je 23. května 2012 v 10:00 hodin. 

 

III. 

Námět a rozsah cvičení 
 

Při blíže neurčené havárii dojde v potrubním systému k úniku čpavku 

z technologického zařízení, přičemž dojde k úniku par plynů do strojovny a okolí zimního 

stadiónu. Při této události dojde ke zranění – intoxikaci dvou osob. Zásah bude směřován 

k nalezení a záchraně osob, zamezení úniku NL z potrubí a zkrápění par vodou. Součástí bude 

vymezení nebezpečného prostoru, monitorování okolního ovzduší měřícími prostředky a 

komunikace se zasahujícími složkami IZS. Jednotka SDH bude provádět uzavření ohroženého 

prostoru a monitoring ovzduší v předpokládaném směru šíření oblaka par. 

Úkolem Policie ČR a Městské policie bude uzavření ohroženého prostoru, regulace 

pohybu osob a dopravy a varování obyvatel pomocí VRZ na vozech. Úkolem ÚSZS bude 

poskytnutí zdravotnické pomoci dle aktuální potřeby. 

Směr větru bude jihozápadní, mírný. 

 

IV. 

Způsob provedení cvičení 

 
Cvičení bude provedeno podle havarijní karty ZSTR1 a dle všeobecných zásad zásahu 

na nebezpečnou látku a to prakticky s použitím zásahových protichemických obleků a 

těsnících prostředků ve výbavě jednotky až do dekontaminace zasahujících hasičů. Únik 

čpavku bude imitován použitím vyvíječe kouře umístěného na předpokládaném místě úniku.  

Oznamovatel (vedoucí cvičení) telefonicky upřesní na tísňovou linku 112, že při 

havárii došlo k většímu úniku čpavku a ke zranění dvou osob a jejich pohřešování. 

  

V. 

Materiálně-technické zabezpečení 

 
Standardní vybavení zásahových vozidel, vyvíječ kouře, 2 figuranti. 
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VI. 

Zúčastněné JPO a složky IZS 
 

Složka Technika Počet cvičících 

HZS MSK HS Třinec – CAS 20 T815 

HS Třinec – CAS 32 T815 

HS Třinec – RZA Mitsubishi 

HS Frýdek-Místek – CHA MB 

1+4 

1+2 

1+1 

1+1 

JSDH Třinec-Guty – CAS 24 T815 1+3 

Příslušníci HZS MSK a SDH Figuranti 2 

ÚSZS MSK pracoviště Třinec VW Transporter 1+1 

PČR Třinec Škoda Octavia 1+1 

MP Třinec Škoda Octavia 1+1 

 

VII. 

Časový harmonogram 
 

T+00:00 ohlášení události s únikem čpavku z technologického zařízení, předpokládaný 

zásah podle havarijní karty ZSTR1, vyhlášení poplachu jednotce HS Třinec, 

T+00:02  výjezd jednotky, 

T+00:05  příjezd jednotky, 

T+00:06  prvotní průzkum, uzavření místa zásahu – vnější zóna, měření koncentrací 

v okolí, identifikace události podle havarijní karty ZSTR1, vytvoření 

protipožárních opatření, vytvoření nástupního a dekontaminačního stanoviště, 

T+00:07 průzkumná skupina provádí vyhledání zraněných osob v okolí úniku a zjištění 

rozsahu havárie, 

T+00:08 příjezd PČR a MP na kontaktní místo – uzavření ohroženého prostoru, regulace 

pohybu osob a dopravy, varování obyvatel, 

T+00:09 příjezd ÚSZS, 

T+00:10 příjezd SDH – provádění monitoringu ve směru šíření a uzavření ohroženého 

prostoru, 

T+00:10 nalezení a evakuace jedné zraněné osoby, 

T+00:12 oznámení od PČR a MP o uzavření ohroženého prostoru,  

T+00:13 vyslání zásahové skupiny v ochranných oblecích na průzkum,  

T+00:14 nalezení druhé raněné osoby a její evakuace, 

T+00:15 zjištění úniku na potrubí technologického zařízení, vytýčení nebezpečné zóny, 

příprava potřebných technických prostředků pro zamezení úniku, 

T+00:17 provádění zkrápění čpavkových par vodní mlhou, 

T+00:18 oznámení od SDH o nenaměření nebezpečných koncentrací ve směru šíření 

toxického oblaka par, 

T+00:22  utěsnění úniku zásahovou skupinou, 

T+00:23 příjezd CHA ze stanice FM – vytvoření dekontaminačního prostoru, 

T+00:25  provádění dekontaminace, 

T+00:35 ukončení dekontaminace, opětovné vystrojení zasahujících hasičů, 

T+00:40 závěrečný průzkum, měření koncentrací v ovzduší, 

T+00:45 ukončení cvičení, zhodnocení cvičení, 

T+01:00 návrat jednotky na základnu. 
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VIII.  

Bezpečnostní opatření 

 

Veškerá činnost v průběhu cvičení bude provedena za důsledného dodržování 

bezpečnostních zásad a opatření stanovených příslušnými předpisy. Řídící skupina zodpovídá 

za dodržování bezpečnosti při cvičení. Řídící skupinu tvoří vedoucí cvičení a pomocník 

vedoucího cvičení. 

 

IX. 

Zodpovědná osoba za organizaci cvičení a vedoucí cvičení 
 

 

X. 

Grafická část 
 

Mapový podklad 
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Schéma nasazení sil a prostředků složek IZS 

 
 


