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Úvod
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS”),  se začal budovat v České republice

už v roce 1993 a to tehdy, když vláda ČR přijala ve svém usnesení č. 246/1993, 13 zásad pro

budoucí IZS. Jako první předpis, který upravuje celou činnost integrovaného záchranného

sytému, byl zákon č. 239/2000 Sb. a v dnešní době už tento zákon prošel několika

novelizacemi. IZS vznikl z potřeby každodenní činnosti záchranářů, zejména při složitých

haváriích, nehodách a živelních pohromách, kdy je třeba organizovat společnou činnost

všech, kteří mohou svými silami a prostředky, kompetencemi nebo jinými možnostmi přispět

k provedení záchrany osob, zvířat, majetku nebo životního prostředí. [11]

Všechny složky IZS, které se podílejí na záchranných a likvidačních prací při

mimořádných událostech, musejí být vhodně vybaveny jak po technické stránce, tak i po

stránce teoretické. Počet zásahů, při kterých se setkávají jednotlivé složky IZS je v dnešní

době většina. Zásahy s přítomností nebezpečné látky, nebo s podezřením na přítomnost

nebezpečné látky, nepatří z hlediska statistik k nejčetnějším, ale jsou jedny

z nejnebezpečnějších a z hlediska psychiky zasahujících, velmi náročné. Činnost složek IZS,

při které se vyskytují nebezpečné látky, je velmi specifická, ale také riziková. Nebezpečná

látka na místě zásahu představuje pro složky IZS velké riziko, a to s okamžitým účinkem

(požár, nekontrolovaný únik, výbuch, vývin toxických zplodin), ale také rizika u kterých se

nebezpečný účinek dostavuje později (radiace, aj.).

Jednotky požární ochrany se setkávají s únikem nebo havárií s nebezpečnou látkou

často, ale skoro vždy se jedná jen o jeden druh nebezpečné látky. Na tento typ zásahů bylo už

zpracováno mnoho materiálů (metodický list – Bojový řád jednotek požární ochrany,

konspekt odborné přípravy, aj.) Proběhlo mnoho cvičení a to jak taktických, tak i

prověřovacích. Ale jak má postupovat velitel zásahu při nálezu nebezpečné látky, když těchto

látek je na místě událostí několik? Látky mohou mít tyto vlastnosti: oxidační účinky, výbušné,

toxické, radioaktivní, atd. Pokud by došlo ke vzájemné reakci mezi sebou, tak účinky a

následky mohou být velké a nedozírné. Právě proto, se má diplomová práce bude zabývat

taktikou zásahu jednotlivých složek IZS, při kterém se vyskytuje více nebezpečných látek.
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Rešerše

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, P., Nebezpečné látky II. 2.
vyd. Ostrava: EDICE SPBI  36, 2007, 229 s. ISBN 978-80-7385-000-5

Autoři v knize popisují všechny důležité informace o nebezpečných látkách. Jsou zde

popsány jednotlivé identifikace, databáze a bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami.

Kniha také popisuje záchranné a likvidační práce při haváriích s nebezpečnu látkou.

Zákon o integrovaném záchranném systému č. 239/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích. Dále nám stanovuje jednotlivé

složky integrovaného záchranného systému.

KOLEKTIV AUTORŮ. Metodické listy. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1.vyd.
Ostrava: SPBI s přispěním MV-GŘ HZS ČR, 2007. ISBN 978-80-7385-026-5

Bojový řád jednotek požární ochrany je soubor metodických listů rozdělených do

několika kapitol. Zabývá se obecným postupem při dopravních nehodách, zásahem na

nebezpečnou látku, různými druhy požáru, technickými zásahy , řízení zásahu aj.
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1 Historie zásahu s nebezpečnými látkami

Pokud bychom si položili otázku, zda je potřebné se zabývat nebezpečnými látkami (dále

jen „NL”), tak odpověď v dnešní době je velmi jednoduchá a není ani nijak komplikovaná.

Ano, v dnešní době je potřebné se zabývat NL, a to abychom ochránili jak životy a zdraví nás

všech, ale také abychom ochránili životní prostředí pro příští generace. Dnešní společnost si

vyžaduje, ale také ve velké míře používá mnoho NL, jak pro soukromé, tak i pro

podnikatelské účely.

Když se zamyslíme, v jak hojné míře se v dnešní době používají NL, tak je toto číslo

nepředstavitelné. Pokud bychom se měli zamyslet nad používáním a využíváním NL

v minulosti, tak i toto číslo by bylo velké, ale s rozvíjejícím se průmyslem těchto látek jen

přibývá. A právě proto, není zcela možné zabránit únikům či nálezům NL jak do ovzduší, tak

i na vodní hladiny, nebo celkově do životního prostředí.

Během posledních desetiletí, kdy se začaly množit úniky NL, bylo zapotřebí stanovit, kdo

bude tyto úniky a havárie primárně řešit.  V České republice všechna tato činnost spadla do

klína a na vrub hasičům.

V této souvislosti je potřebné připomenout, že již od počátku sedmdesátých let minulého

století se začal měnit podíl zásahové činnosti profesionálních jednotek požární ochrany (dále

jen „PO”) ze zásahů u požáru ve prospěch technických zásahů – likvidace následků živelných

pohrom, technologických havárií, úniku ropných a chemických látek, zásahy u dopravních

nehod a další. [18]

Vzhledem k tomu, že vznikající záchranný sbor měl doposud na starosti hašení požáru,

záchranné a likvidační práce po mimořádných událostech, tak po rozhodnutí vlády byla

přidělena ochrana obyvatelstva do kompetence Hasičskému záchrannému sboru České

republiky. Ochranu obyvatelstva doposud zajišťovalo ministerstvo obrany. Nyní už bylo

zřejmé, že platná legislativa už je nedostatečná a je ji potřeba obměnit. Od 1. ledna 2001 vešel

v účinnost celý komplex právních předpisů, které upravují činnost Hasičského záchranného

sboru České republiky. Tyto právní předpisy jsou zatím dobrou právní oporou, pro velitele

zásahu při záchranných a likvidačních pracích při mimořádných událostech.

Tak jak jsem uvedl výše, tak při přechodu ochrany obyvatelstva z ministerstva obrany do

ministerstva vnitra, došlo také k převodu chemických laboratoří. Chemické laboratoře

v dnešní době hrají velkou roli v únicích a nálezech NL. Provádějí rozbor a identifikaci NL, a

to sice nejen látek chemických, ale i radioaktivních.
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1.1 Statistické údaje

Pro potřeby diplomové práce jsem shromáždil jednotlivá data o únicích NL na území

České republiky od roku 2000 – 2009. Hlavním zdrojem informací pro tato data byly

Statistické ročenky, které vydává Ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského

záchranného sboru České republiky. Graf na obrázku č. 1 znázorňuje jednotlivé počty zásahů

na únik chemických NL. Z grafu je patrné, že po roce 2001 došlo průměrně ke

stoprocentnímu nárůstu počtu zásahu na únik chemických NL.

Obr. č. 1 – Počet zásahů na únik chemických NL

Diplomová práce se bude zabývat nálezem NL a taktikou zásahu složek integrovaného

záchranného systému , ale nesmíme opomenout, že mezi NL řadíme i látky radioaktivní. Pro

přehlednost jsem počet těchto zásahů uvedl v grafu na obrázku č. 2. Z tohoto grafu lze vyčíst,

že takových zásahů je ročně málo. Přesto nesmíme podceňovat jejich přípravu, školení a

potencionální nebezpečí.

Obr. č. 2 – Počet zásahů s radioaktivní látkou



11

Na obrázcích č. 1 a 2 byly zobrazeny grafy, které nám vypovídají o četnosti výjezdů

jedné ze základních složek IZS. Mezi tuto složku řadíme Hasičský záchranný sbor kraje  (dále

jen „HZS”), který se účastnil všech těchto výjezdů k mimořádným událostem (dále jen

„MU”). Velmi důležitou ostatní složkou IZS při těchto MU, se stala chemická laboratoř HZS

kraje. Na obrázku č. 3 je graf, který nám znázorňuje průměrný počet výjezdů chemických

laboratoří HZS kraje k MU, kde se vyskytují NL. Data v grafu mají průměrnou hodnotu všech

výjezdů chemických laboratoří HZS krajů, a to od roku 2005 - 2009. V příloze č. 1 je graf, na

kterém jsou zobrazeny průměrné počty výjezdů jednotlivých chemických laboratoří za

uplynulé období.

Obr. č. 3 – Průměrný počet výjezdů chemických laboratoří HZS kraje k MU

Chemické laboratoře HZS krajů nevyjíždí jen k MU, ale také provádí analýzu vzorků,

jež byly odebrány na místě MU. Na obrázku č. 4 je graf, na kterém jsou zobrazeny průměrné

počty analyzovaných vzorků, které prováděly chemické laboratoře HZS krajů za uplynulých 5

let. V příloze č. 1 je graf, na kterém jsou zobrazeny průměrné počty analyzovaných vzorků

jednotlivých chemických laboratoří HZS krajů za období 5 let.



12

Obr. č. 4 – Průměrný počet analyzovaných vzorků chemických laboratoří HZS krajů

Pro celkovou přehlednost statistických údajů jsem v příloze č. 1 uvedl tabulky

s přesnými počty výjezdů chemických laboratoří HZS krajů k MU, ale také přesný počet

provedených vzorků, které byly v laboratořích analyzované.
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2 Charakteristika NL

V kapitole č. 1 jsem už několikrát zmiňoval pojem nebezpečná látka, ale co si představit

pod pojmem nebezpečná látka?

Nebezpečná látka nebo přípravek je látka nebo přípravek, který za podmínek stanovených

zákonem má jednu nebo více nebezpečných vlastností. [1]

2.1 Rozdělení NL

Zákon o chemických látkách a přípravcích (a o změně některých zákonů) rozděluje

nebezpečné látky podle jednotlivých nebezpečných vlastností. Každá nebezpečná látka může

mít jednu nebo několik nebezpečných vlastností. NL jsou klasifikovány podle těchto

nebezpečných vlastností:

a) výbušné- mohou exotermně reagovat i bez přístupu kyslíku, přičemž rychle uvolňují

plyny, a které, pokud jsou v částečně uzavřeném prostoru, za definovatelných

zkušebních podmínek detonují, rychle shoří nebo po zahřátí vybuchují

b) oxidující – jsou látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku

s jinými látkami, zejména hořlavými

c) extrémně hořlavé – jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod

vzplanutí a nízký bod varu, nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku

se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku

d) vysoce hořlavé – jsou

1. látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve

styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie

2. pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se

zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění

3. kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí

4. látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují

vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

e) hořlavé – jsou kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí

f) vysoce toxické - jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při

průniku kůží ve velmi malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické

nebo chronické poškození zdraví
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g) toxické - jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při průniku kůží

v malých množstvích způsobují smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví

h) zdraví škodlivé - jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí, požití nebo při

průniku kůží mohou způsobit smrt nebo akutní nebo chronické poškození zdraví

i)  žíravé - jsou látky nebo přípravky, které mohou zničit živé tkáně při styku s nimi

j) dráždivé - jsou látky nebo přípravky, které mohou při okamžitém, dlouhodobém nebo

opakovaném styku s kůží nebo sliznicí vyvolat zánět a nemají žíravé účinky

k) senzibilující - jsou látky nebo přípravky, které jsou schopny při vdechování požití

nebo při styku s kůží vyvolat přecitlivělost, takže při další expozici dané látky nebo

přípravku vzniknou charakteristické nepříznivé účinky

l) karcinogenní - jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo

průniku kůží mohou vyvolat rakovinu nebo zvýšit její výskyt

m) mutagenní - jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití nebo průniku

kůží mohou vyvolat dědičné genetické poškození nebo zvýšit jeho výskyt

n) toxické pro reprodukci - jsou látky nebo přípravky, které při vdechnutí nebo požití

nebo průniku kůží mohou vyvolat nebo zvýšit výskyt nedědičných nepříznivých

účinků na potomstvo nebo zhoršení mužských nebo ženských reprodukčních funkcí

nebo schopností

o) nebezpečné pro životní prostředí - jsou látky nebo přípravky, které při vstupu do

životního prostředí představují nebo mohou představovat okamžité nebo pozdější

nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí [1]
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3 Identifikace NL

Při příjezdu na místo události je nezbytné v rámci průzkumu identifikovat všechny NL.

Identifikaci NL je nutné považovat za stěžejní úkol průzkumné skupiny. Pokud je průzkumná

skupina schopna jednoznačně identifikovat všechny NL na místě zásahu, tak je to jeden

z prvních předpokladů pro rychlé a bezpečné zvládnutí mimořádné události. V mnohé většině

MU toto pravidlo neplatí, protože identifikovat NL je mnohem složitější než se zdá.

S nebezpečnými látkami se potkáváme v objektech, kde se nebezpečné látky vyrábějí,

skladují nebo zpracovávají (výrobny, sklady, chemické laboratoře, výzkumné ústavy,

zkušební poloprovozy), v okolí produktovodů, v okolí vozidla, které převáželo NL a tato látka

z vozidla uniká, nebo ve volném prostředí.

Výskyt NL je především doprovázen specifickými charakteristickými znaky. Mezi tyto

znaky patří:

a) označení přepravního obalu nebo prostředku výstražnými tabulemi, výstražnými

identifikačními tabulemi (Identifikační číslo nebezpečnosti, UN kód), bezpečnostními

tabulemi a manipulačními značkami

b) změna barvy nebo odumírání vegetace, úhyn drobných živočichů v blízkém okruhu

havárie

c) technologická zařízení (otevřené technologické provozy, skladovací prostory, atd.)

d) přítomnost zvláštních obalů, skleněných nádob, tlakových lahví nebo mohutných

izolací na nádobách

e) v místě se tvoří mlha, vlní se vzduch, je slyšet sykot unikajícího plynu nebo praskot

konstrukcí

f) zvláštní průvodní jevy při hoření a rozvoji požáru, např. neobvyklá barva plamene,

kouře, zápach, ale také výbuchy, žíhavé plameny a spontánní hoření, rychlé šíření

požáru a to i po nehořlavých materiálech

3.1 Označování přepravních obalů

Nebezpečené látky můžeme v dnešní době identifikovat mnoha způsoby. Mezi hlavní

identifikační prvky patří označování obalů jak chemických látek, tak i přípravků. A to podle

zákona č. 440/2008 Sb., ale také podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě



16

nebezpečných věcí (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

(RID).

Na obalu nebezpečné látky podle zákona č. 440/2008 Sb. musí být čitelně,

jasně, nesmazatelně a v českém jazyce uvedeny tyto údaje:

a) chemický název látky dle seznamu, pokud látka není uvedena v seznamu, musí být

název uveden v souladu s mezinárodním uznávaným názvoslovím

b) jméno, místo podnikání výrobce, dovozce nebo distributora

c) výstražné symboly a písmenné označení nebezpečných vlastností viz. Příloha č. 2

d) standardní věty označující specifickou rizikovost (R- věta)

e) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S- věta)

f) číslo ES podle seznamu Einecs nebo Elincs

g) číslo CAS (Chemical Abstract Servis)

Problematika v označování a identifikaci NL je stále aktuální a nelze ji podceňovat právě

z důvodů možného poškození zdraví a ohrožení životů lidí, majetku, životního prostředí a

také ekonomických ztrát. Dostatek adekvátních informací o NL vytváří předpoklady pro

snížení rizika vzniku havárie či nálezu NL, které vedou k minimalizaci dopadů na životy a

zdraví lidí, zvířat, majetek a životní prostředí. Pro snížení těchto rizik byla zavedena určitá

mezinárodní i vnitrostátní pravidla. Tato pravidla jsou především stanovena pro silniční,

železniční, lodní a leteckou přepravu.

V předpisech pro silniční přepravu (ADR) a železniční přepravu (RID) jsou nebezpečné

látky a předměty rozděleny do 9- ti tříd nebezpečnosti. Každá NL je přiřazena do určité třídy

nebezpečnosti podle převládajících fyzikálně - chemických vlastností a technicko -

bezpečnostních parametrů dané látky. V tabulce č. 1 jsou uvedeny jednotlivé třídy

nebezpečnosti. Každá třída nebezpečnosti má přiřazen grafický symbol. Grafické symboly

tříd nebezpečnosti jsou uvedeny v příloze č. 2
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Tab. 1 Třídy nebezpečnosti látek [2]

Třída Název třídy

Třída 1 Výbušné látky a předměty

Třída 2 Plyny

Třída 3 Hořlavé kapaliny (zápalné kapalné látky)

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky (zápalné pevné látky)

Třída 4.2 Samozápalné látky

Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí

hořlavé (zápalné) plyny

Třída 5.1 Látky podporující hoření

Třída 5.2 Organické peroxidy

Třída 6.1 Jedovaté látky

Třída 6.2 Infekční látky

Třída 7 Radioaktivní látky

Třída 8 Žíravé látky

Třída 9 Jiné (různé) nebezpečné látky a předměty

3.1.1 Identifikační číslo nebezpečnosti

Identifikační číslo nebezpečnosti slouží pro rychlou identifikaci nebezpečí a skládá se

ze dvou nebo tří místné kombinace znaků a číslic. Kód umožňuje rychlé určení nebezpečí

v případě havárie, požáru nebo nálezu nebezpečné látky. První číslo označuje hlavní

(primární) nebezpečí, druhé a třetí číslo označuje vedlejší (sekundární) nebezpečí. Pokud je

před číselnou kombinací písmeno X, tak tato látka nesmí přijít do styku s vodou či vodní

párou. Při styku s vodou či vodní párou může dojít k nežádoucí chemické reakci. Čísla, která

nám označují identifikační číslo nebezpečnosti, jsou uvedena v tab. č. 2
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Tab. 2 Význam identifikačních čísel nebezpečnosti pro posouzení nebezpečnosti látky [2]

Číslo Nebezpečí

2 Vytváření plynů tlakem a nebo chemickou reakci

3 Hořlavost kapalin(par) a plynů nebo kapalin se sklonem k samovznícení

4 Hořlavost tuhých látek a nebo tuhých látek se sklonem k samovznícení

5 Podporuje hoření (oxidační účinek)

6 Jedovatost a nebo nebezpečí infekce

7 Radioaktivita

8 Žíravost (korozívnost)

9 Nebezpeční prudké spontánní reakce

3.1.2 Identifikační číslo látky UN- kód

Nebezpečná látka, jejíž přeprava podléhá dohodám ADR a RID má přiděleno

čtyřmístný číselný kód, který nám jednoznačně identifikuje NL. Seznam NL podle UN- kódů

je uveden v přílohách předpisů ADR a RID.

3.1.3 Diamant

Jedná se o systém pro rychlé posouzení nebezpečí při nehodách či nálezech NL.

Diamant se využívá pro označování obalů a rychlou orientaci o základních vlastnostech

nebezpečné látky. Tento systém označování obalů se používá především v USA. Označování

přepravních obalů je provedeno pomocí nálepky (viz. obrázek č. 5). Ve čtyřech barevných

polích jsou uvedeny číslice 0 až 4 a platí, že čím vyšší číslice, tím je nebezpečí pro dané pole

větší. V posledním bílém poli nejsou číslice, ale tyto číslice jsou nahrazeny specifickými

znaky, které značí specifické nebezpečí.

Obr. č. 5 - Diamant
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3.1.4 Hazchem kód

Hazchem kód (viz. obrázek č. 6) není určen pro identifikaci látky, ale označuje veliteli

zásahu (dále jen „VZ”) jaký druh hasiva a typ ochranných prostředků má použit při zásahu na

danou látku. Tento systém je nejvíce rozšířen ve Velké Británii a je tvořen jednou číslicí a

skupinou písmen. Význam jednotlivých číslic:

1- Vodní proud

2- Vodní mlha

3- Pěna

4- Suchá hasiva (prášek, CO2 ,halon, suchý písek)

Význam jednotlivých písmen, které v Hazchem kódu značí ochranu, je zobrazen

v tabulce č. 3.

Obr. č. 6 - Hazchem kód

Tab. 3 HAZCHEM kód - ochrana [6]

Označení obalu
(vozidla)

Pomocný
význam

Opatření vzhledem k nutnosti použití
ochranných prostředků

Opatření vzhledem k
látce

P V Úplná ochrana

Zředit

zvážit vliv na životní
prostředí

R
S

V
Dýchací přístroje

Dýchací přístroje pouze při požáru nebo
rozkladu

T Dýchací přístroje
Dýchací přístroje pouze při požáru nebo

rozkladu
W V Úplná ochrana

Ohradit

X
Y Dýchací přístroje

V Dýchací přístroje pouze při požáru nebo
rozkladu

Z Dýchací přístroje
Dýchací přístroje pouze při požáru nebo

rozkladu
E Zvážit evakuaci
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3.1.5 Databáze nebezpečných látek

Velitel zásahu má k dispozici další informační podporu k identifikaci NL. Mezi tuto

podporu řadíme databáze nebezpečných látek. Jako nejznámější databázi NL bych uvedl

Nebel, Medis Alarm, dopravní informační systém DOK a databázi Hommel. Databáze Nebel

poskytuje VZ komplexní informační podporu o NL jak z hlediska vybavenosti hasičů do

nebezpečné zóny, tak i o dekontaminaci kontaminovaných osob, technických prostředků a

také techniky. Všechny tyto databáze jsou k dispozici VZ, ale to jen přeneseně, protože jsou

uloženy na operačním informačním středisku, kromě databáze DOK. Databáze DOK je

veřejně přístupná na internetu. Každá z těchto vyjmenovaných databázích má knihovnu NL,

ve které jsou popsané postupy a zásady taktiky u zásahu na danou NL. Také jsou zde vypsány

požárně - technické charakteristiky NL, kde vidím velký dluh nebo nevýhodu, že do dnešního

dne nebyla vytvořena databáze radioaktivních látek. Radioaktivní látky v těchto databázích

nenalezneme.

Vzhledem k tomu, že má diplomová práce se zabývá nálezem nebezpečných látek, tak

výše popsané identifikace NL nemusí platit. Nalezené NL se mohou nalézat v jakémkoliv

obalu, prostředí a s různými označeními, nebo také bez něj. I nyní se musí velitel zásahu

pokusit NL identifikovat, aby snížil dané nebezpečí, jak pro zasahující jednotky, tak i pro

dané okolí. Velitel zásahu použije pro identifikaci NL všechny možné a dostupné detekční

prostředky, kterými je jednotka vybavena, a nebo požádá o spolupráci chemickou laboratoř

Hasičského záchranného sboru kraje, nebo generální ředitelství HZS ČR.

3.2 Detekční prostředky

Detekční prostředky jsou prostředky, které jsou určeny k provádění detekce

chemických látek, bojových chemických látek, radioaktivních látek, zdrojů ionizujícího záření

a přístroje ke zjišťování přítomnosti B-agens. [3]

Jak jsem již výše uvedl, tak do skupiny NL řadíme jak chemické látky a přípravky tak i látky

radioaktivní.

3.2.1 Prostředky pro identifikaci  pevných látek

Detekovat pevnou NL na místě zásahu je velmi složité a také zdlouhavé. U těchto

látek se především odebírají vzorky a tyto vzorky jsou odesílané na analýzu do laboratoře,
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která určí danou NL. Podle mých informací se mimořádné události s pevnými NL moc

nevyskytují. Největší množství NL je ve stavu kapalném či plynném.

Tak jak jsem uvedl v předchozím odstavci, že detekovat pevnou NL je složité a

zdlouhavé, tak doufám v to, že toto už bude jen minulostí. V roce 2009 byly do výbavy HZS

krajů, chemických laboratoří a Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, zakoupeny

nové přístroje pro identifikaci pevných a kapalných látek. Jedná se o Ramanův spektrometr

First Defender od výrobce Ahura Corporation (viz. obrázek č. 7).

 Tento spektrometr je schopen identifikovat pevné, kapalné vzorky, gely, pastovité

hmoty, kaly, bojové chemické látky, široké spektrum organických a anorganických látek,

toxické a průmyslové škodliviny, ale také výbušniny a drogy. Tímto přístrojem lze

identifikovat jednotlivé látky, ale i jednoduché směsi a vzhledem i k velmi nízkému signálu

vody i vodné roztoky látek. Ramanův spektrometr není schopen identifikovat tyto látky:

plyny, černé nebo velmi tmavě zbarvené vzorky, B-agens, kovy, bílkoviny, vodu a vysoce

fluoreskující sloučeniny. Množství látek je omezeno knihovnou NL, která je uložena v tomto

spektrometru. V dnešní době tato knihovna čítá okolo 7500 látek. Jako hlavní přednost tohoto

přístroje je ta, že může identifikovat látku přes sklo nebo plast, aniž by zasahující hasiči nebo

osoba přišla do přímého styku s touto látkou. Spektrometr je schopen identifikovat látky již od

cca 1 minuty od počátku měření. Spektrometrem jsou v současné době vybaveny všechny

krajské centrální stanice HZS ČR a všechny laboratoře HZS ČR. Jako velmi vhodným

identifikačním přístrojem se ukazuje i mobilní FT IR spektrometr (infračervený spektrometr

s fourierovou transformací) Tru Defenderod stejného výrobce jako Ramanův spektrometr.

Tento přístroj je schopen identifikovat i  další látky, které nelze identifikovat Ramanovým

spektrometrem.

Obr. č. 7 – Ramanův spektrometr First Defender [13]
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3.2.2 Prostředky pro identifikaci kapalných látek

S kapalnou NL se setkáváme dnes a denně. Detekovat tuto látku na místě zásahu není

až tak jednoduché. Velitel zásahu není schopen v určitých případech určit přímo o jakou

kapalnou látku se jedná. Je však schopen určit charakteristiku této kapalné látky, tj. zda se

jedná o látku kyselé, či zásadité povahy, případně zda se nejedná o látku s oxidačními

vlastnostmi. Kyselost či zásaditost NL lze zjistit pomocí indikátorových papírků (viz. obrázek

č. 8.), porovnáním s etalonem, případně pomocí jednoduchých digitálních přístrojů - pH

metrů. Oxidační schopnost NL zjišťuje pomocí jodoškrobových papírků. Tuto vlastnost látky

je potřebné znát a z důvodů, že daná NL, může dobře podporovat nežádoucí hoření, případně

přivodit nežádoucí reakce vedoucí až k explozím. Pokud NL má oxidační schopnosti, tak se

jodoškrobové papírky zbarví do modra. Pro přesnou identifikaci stanovení názvu látky se

musí na místě zásahu odebrat vzorek NL a ten je potřeba dále analyzovat v chemické

 laboratoři  a  to  buď mobilní  nebo  stacionární.  Identifikace  této  NL  trvá  několik  hodin  -  až

desítky hodin. Výrazným pomocníkem v této oblasti je Ramanův spektrometr, který se dostal

do výbavy HZS krajů, případně do budoucna i mobilní FT IR spektrometr Tru Defender

(Ahura).

Obr. č. 8 – Indikátorové papírky [13]

3.2.3 Prostředky pro detekci a identifikaci plynů a par

Detekovat plynnou NL v dnešní době není zas až takový velký problém. Na detekci

těchto látek můžeme použít dva detekční způsoby. Mezi první způsob detekce látek patří

použití detekčních trubiček s nasávačem (viz. obrázek č. 9), a nebo trubičkové detektory.
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Použití těchto věcných prostředků je velmi nepřesné a omezující, spíše jen orientační a to

z důvodů toho, že každá detekční trubička je kalibrována jen na jeden daný plyn.

Obr. č. 9 – Detekční trubičky s nasávačem [13]

Jako druhý způsob detekce plynných NL je  použití  měřících (detekčních) přístrojů

založených na fyzikálně chemických metodách. Měřící přístroje, dělíme do tří skupin:

a) Oxymetry - detekční přístroje na stanovení koncentrace kyslíku

b) Toximetry – detekční přístroje na stanovení toxických látek v ovzduší

c) Expozimetry – detekční přístroje na stanovení koncentrace hořlavých par a plynů

Identifikace plynů či toxických par přímo u zásahu vyžaduje použití již složitějších

mobilních přístrojů využívající složitější detekční principy (IMS),  případně kombinace

několika detekčních principů s následným komplikovaným vyhodnocením. Do této skupiny je

možné zařadit přenosný analyzátor toxických plynů GDA 2 (viz. obrázek č. 10) od výrobce

AirSense, který je v současné době ve výbavě na všech krajských stanicích HZS ČR a

laboratořích  HZS  ČR.  Další  možností,  je  ta  již  zdlouhavější,  a  sice  odběr  plynů do

odběrových nádob či vaků a převoz k analýze do laboratoří.

Obr. č. 10 – Detekční přístroj GDA II
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Oxymetry

Jedná se o prostředek, který jednotkám HZS kraje slouží pro zjištění koncentrace

kyslíku v ovzduší. (viz. obrázek č. 11).

Obr. č. 11 - Oxymetr Drager Pac 7000

Toximetry

Pro stanovení toxických látek v ovzduší používáme toximetry. Toximetry obsahují

více čidel na stanovení toxických látek. Množství čidel v přístroji, které nám stanovují toxické

koncentrace látek je různé, protože se odvíjejí od daného typu, ale také od výrobce. Na

obrázku č. 12 vidíme dva typy toximetrů, které jsou nejvíce využívané u HZS ČR.

Obr. č. 12 - Toximetry Drager Multiwarn II a Oldham MX 21
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Explozimetry

Expozimetr nám slouží k měření a detekci hořlavých plynů a par na místě události.

Přístroj je vybaven akustickým nebo optickým alarmem. Alarm je spouštěn již při dosažení

10 % dolní meze výbušnosti látky a ho lze ho vypnout ručně. Při dosažení 20 % dolní meze

výbušnosti látky už tento alarm nelze vypnout ručně. Vypíná se automaticky, a to při poklesu

meze výbušnosti. Na obrázku č. 13 je zobrazen jeden z nejpoužívanějších explozimetrů.

Obr. č. 13 - Explozimetr Drager Pac Ex2

3.2.4 Prostředky pro měření radioaktivních látek a zdrojů ionizujícího záření

Jednotky požární ochrany se obvykle dostavují na místo zásahu (požár, výbuch,

dopravní nehoda, únik nebezepčných látek) jako jedna z prvních složek IZS. Radiační

problematice by se měl velitel zásahu věnovat u většiny zásahu, protože tato problematika má

řadu specifických rysů. Vzhledem k tomu, že tato problematika představuje velké a významé

riziko jak pro zachraňované tak i pro záchranáře, musí být jednotka požární ochrany vybavena

odpovídajícími prostředky, které na toto riziko upozorní nebo jej minimalizují. Zasahující

jednotky požární ochrany jsou vybaveny třemi prostředky na zajištění a měření radioaktivních

látek (dále jen „RaL”). Jedná se o osobní dozimetr a zásahový dozimetr, nebo  zásahový

radiometr.
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Osobní dozimetr

Elektronické osobní dozimetry umožňují měření, ukládání a zobrazení osobních dávek

zasahujících hasičů vystavených působení ionizujícího záření. Umožňují signalizaci

překročení nastavených dávkových příkonů a časového intervalu. Na obrázku č. 14 je

zobrazen osobní dozimetr, který se používá u HZS ČR. Osobní dozimetr se nosí pod

ochranným oděvem a zavěšený na krku na středu hrudníku.

Obr. č. 14 - Osobní dozimetr SOR/R-022

Zásahový dozimetr

Zásahový dozimetr UltraRadiac 115 (viz. obrázek č. 15) slouží při zásahu jako

indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, jako měřič příkonu dávkového ekvivalentu pro

účely stanovení doby pobytu zasahujících, jako prostředek umožňující vytyčování

bezpečnostní a nebezpečné zóny záření gama a jako operativní dozimetr s možností přímého

odečítání dávkového ekvivalentu. Na přístroji lze nastavit dvě úrovně signalizace pro

ekvivalentní dávku a příkon dávkového ekvivalentu, z nichž dolní úroveň se nastavuje jako

výstražná, respektive indikační a horní úroveň jako limitní. [4]
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Obr. č. 15 - Zásahový dozimetr UltraRadiac 115

Zásahový radiometr

Zásahový radiometr DC-3H-08 viz. obrázek č. 16 je nástupcem zásahového

radiometru DC-3E-98 viz. obrázek č. 16, který je už morálně a technicky zastaralý. Nový

radiometr je určen pro měření příkonu dávkového ekvivalentu, měření plošné aktivity,

kontrolu kontaminace osob, měření dávkového ekvivalentu a výpočet dovolené doby pobytu.

[4] Tento radiometr umožňuje provádět radiační průzkum, kontroluje kontaminace osob a

předmětů a  slouží  i  jako  indikátor  pole  ionizujícího  záření  gama.  Je  složen  ze  dvou

samostatných dílů a to detekční a vyhodnocovací jednotky. Při měření je potřeba

vyhodnocovací jednotku vložit do jednotky detekční. Radiometr DC-3H-08 je také vybaven

USB konektorem pro přenos dat z radiometru do počítače.

DC-3E-98 DC-3H-08

Obr. č. 16 - Zásahový radiometr
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Všechny detekční prostředky pro identifikaci radioaktivních látek a zdrojů

inonizujícího záření, které jsou zde uvedeny, jsou dostupné u jednotek požární ochrany, nebo

u chemických laboratořích HZS krajů. Osobními a zásahovými dozimetry je vybavena každá

jednotka HZS kraje. Zásahovými radiometry jsou vybaveny jednotky HZS kraje, které jsou

předurčeny na zásah s NL, a to jednotky střední a opěrné, ale také chemické laboratoře HZS

krajů.
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4 Obecný postup zásahu na NL

V dnešní době nejsou jednotky požární ochrany jenom povolávány k požárům, tak jak

to bylo v minulosti. Činnost jednotek požární ochrany (dále jen „PO”) je různorodá, a to od

požárů, dopravních nehod, technických zásahů a také pomocí, ale velkou částí jejich činnosti

zabírají NL. Jak už únik NL z technologie či zařízení, nebo dopravní nehoda s jednou či více

NL, ale také jsou ve velké míře povolávány k nálezům NL. Každá MU má svá specifika, ale

také i rizika a pokud mluvíme o NL tak toto pravidlo platí především.

Při zásazích na nebezpečné látky se vyžaduje nasazení speciálních prostředků pro

práci s nebezpečnými látkami a vyznačují se potřebou zapojení speciálních sil a dalších složek

IZS ve spolupráci s institucemi a orgány veřejné správy, odborníky a původcem havárie. [5]

Tak jak jsem už uvedl výše, tak zásahy na NL nesou svá specifická rizika a tato rizika nebo

spíše nebezpečí jsou popsané v Bojovém řádě jednotek požární ochrany. Mezi tyto nebezpečí

řadíme: nebezpečí výbuchu, intoxikace, poleptání, popálení, infekce, ionizující záření.

4.1 Rozhodování velitele zásahu při MÚ s výskytem NL

Velitel zásahu se musí rozhodovat systematicky a logicky při vyhodnocování MU a při

dalším stanovování úkolů jednotce PO. Rozhodovací proces v sobě zahrnuje stejně jako

v jiných MU tyto etapy:

a) Zjištění situace – průzkum

b) Volba alternativy pro činnost – posouzení, rozhodnutí, závěry

c) Formulace úkolů jednotce

Při MU s výskytem NL je třeba neustále počítat s těmito nežádoucími vlivy:

1.) Žádnou z informací např. o druhu NL, rizicích apod. brát jako konečnou, naopak je

nutno neustále posuzovat a analyzovat získané informace s reálnou skutečností, tzn.

s chováním látky a s účinky přijatých opatření.

2.) Nelze spoléhat na „standardní situace se standardními opatřeními“. Je nutné za všech

okolností posuzovat svoji činnost z pozice možných alternativ.

3.) Rozhodující kroky pro činnost jednotky PO řešit formou problémových otázek, které

musí velitel zodpovědět a o postupu jednotky musí rozhodnout sám na základě vlastní

analýzy alternativ.[2]
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4.1.1 Průzkum

Průzkum je jedna z nejdůležitějších a také nejnebezpečnějších činností na místě MU.

Průzkum se provádí ihned při příjezdu na místo události, ale také během záchranných a

likvidačních prací až do ukončení zásahu. Cílem průzkumu je identifikace nebezpečí a

posouzení alternativ pro stanovení cílů jednotce PO. Velitel zásahu je zodpovědný za

průzkum. Průzkum na místě zásahu provádí:

1.) velitel zásahu a nejméně 1 hasič, nebo

2.) průzkumná skupina, kterou tvoří min. 2 hasič, kde jeden hasič je velitelem

průzkumné skupiny a podává informace veliteli zásahu, nebo

3.) celá jednotka - „průzkum bojem“ jednotka zároveň provádí průzkum, ale také

záchranné a likvidační práce.

Vzhledem k charakteru nebezpečí, které je na místě zásahu, tak průzkum provádí jen

průzkumná skupina, aby při případné kontaminaci bylo kontaminováno NL co nejmenší počet

hasičů.

4.2 Členění mimořádné události do zón s nebezpečnou látkou

Při každé MU, kde se vyskytují NL, má organizace zásahu svá specifika nesrovnatelná

s ostatními druhy zásahů. Tato specifika vyplývají z možnosti kontaminace osob či techniky

NL a z nutnosti kontrolovaného střídání hasičů pracující v nebezpečné zóně. Specifika

spočívají ve vytvoření jednotlivých zón, prostorů a stanovišť, v přesném dodržování zásad pro

tento druh zásahu a postupů na jednotlivých stanovištích.[6] Místo zásahu je vždy rozděleno

na zónu nebezpečnou, vnější a zónu ohrožení dle obrázku č. 17.

Obr. č. 17 - Rozdělení místa zásahu do zón [7]
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4.3 Organizační schéma místa zásahu

V kapitole 4.2 jsem uvedl, že místo zásahu je rozděleno do tří zón, což bych považoval

za důležité, avšak ne za konečné. Jednotlivé zóny jsou ještě rozděleny na jednotlivá stanoviště

(viz. obrázek č. 18), na kterých se provádějí charakteristické úkoly. Každé stanoviště má na

místě zásahu určitý význam a za celé stanoviště zodpovídá velitel stanoviště (týl,

dekontaminace, nástupní prostor), který je podřízený veliteli zásahu.

Obr. č. 18 - Rozdělení místa zásahu [2]

4.3.1 Týlový prostor

Týlový prostor se nachází na hranici vnější zóny, vždy na návětrné straně místa

události. Umístění týlového prostoru se volí tak, aby tento prostor nemohl být zasažen plyny a
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párou, které jsou těžší než vzduch. Prostor slouží pro soustředění sil a prostředků, které byly

povolány na místo události a k regeneraci fyzických i psychických sil hasičů. Týlový prostor

je rozdělen na další dvě stanoviště, a to seřaďovací a vystrojovací.

4.3.2  Nástupní prostor

Nástupní prostor bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou. Slouží ke kontrole a

soustředění sil a prostředků před přímým nasazením do nebezpečné zóny. Musí být na

návětrné straně. Nástupní prostor tvoří kontrolní bod a nástupní stanoviště. V kontrolním bodě

je prováděna kontrola výstroje hasičů, kteří jsou připraveni vstoupit do nebezpečné zóny.

Nástupní stanoviště se zpravidla spojuje s kontrolním bodem. Hasiči na nástupním stanovišti

čekají na povel velitele zásahu, nebo velitele nástupního a dekontaminačního prostoru, ke

vstupu do nebezpečné zóny. Na tomto stanovišti je také připravena jistící skupina, která má

ochranné prostředky v pohotovostní poloze.

4.3.3 Dekontaminační prostor

Dekontaminační prostor musí být zřízen dřív než zasahující hasiči vstupují do

nebezpečné zóny a zřizuje se na návětrné straně a na hranici nebezpečné a vnější zóny. Při

události s radiačním rizikem se dekontaminační prostor umisťuje na hranici bezpečnostní a

vnější zóny. Při výstupu z nebezpečné zóny hasiči musí projít přes dekontaminační prostor,

kde dochází k očistě od NL. V tomto prostoru se provádí dekontaminace jak zasahujících

hasičů tak i prostředků nebo techniky, které byly v nebezpečné zóně. Dekontaminace

měřících přístrojů se provádí u specializované firmy.

4.4 Záchranné a likvidační práce
Záchranné a likvidační práce se provádějí u každé MU a tyto práce se provádějí za

účelem zabránění ohrožení zdraví, životů, majetku a životního prostředí. Záchranné práce se

musí provést včas a nesnesou odklad jak z hlediska časového, tak i jejich provedení. Mezi

likvidační práce zahrnujeme činnost složek IZS, k odstranění následků způsobených havárií a

snížení nebezpečí, které z havárie vyplývají. Obnovovací práce na místě zásahu provádí

soukromé subjekty. Počet složek IZS, které se podílejí na záchranných a likvidačních pracích,

jsou závislé na třech hlavních faktorech:

1.) Rozsah MU (m, km, m2, m3)
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2.) Druh uniklé nebezpečné látky (pevná, kapalná, plynná)

3.) Prostředí ve kterém došlo k MU (zastavěné území, pole, les, voda, silnice,

podnik, aj.)

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem NL, se podílí na

likvidačních prací, a to buď přímo na místě zásahu, nebo nepřímo, kdy na likvidační a

obnovovací práce si najímá odbornou firmu, jenž má na tuto činnost povolení a oprávnění.

4.5 Obecné shrnutí zásahu na NL

Každý zásah na NL je jiný a každý zásah má svá určitá specifika či rysy. V reálném

životě nikdy nejsou zásahy na NL stejné a to díky tomu, že tyto zásahy mají mnoho okolních

vlivů, ale také mnoho neočekávaných zvláštností. Velitel zásahu má v dnešní době mnoho

podkladů a informací jak zasahovat na NL, ale někdy i tyto podklady nestačí a musí se

rozhodnout  sám  jak  vést  zásah  na  NL.  V  kapitole  č.  4  jsem  zběžně  popsal  jak  by  se  měl

velitel zásahu rozhodovat při zásahu na NL. Pokud bych  vzal v úvahu všechny dostupné

materiály, předpisy, podklady a informace, které se týkají zásahu na NL, jsou dle mého

názoru dostatečné. Ano, jsou dostatečné, ale všechny tyto materiály (právní, odborné) se

vztahují jen na zásah s jednou nebo max. dvěma NL.

V dnešní době není zas až tak nerealistické, že se složky IZS setkají s MU, kde je NL

více, nebo dokonce mohou mít více nebezpečných vlastností, které mohou mít nedozírné

následky. Při MU, kde se vyskytuje více NL, je potřebné těmto MU věnovat větší pozornost

(viz. obrázek č. 19). Větší pozornost je především věnovat jejich obsahu, zejména, aby se tyto

NL nesmíchaly dohromady, protože při takovémto promíchání by mohlo dojít k neočekávané

reakci jako je výbuch, požár a výron plynů, aj.

Obr. č. 19 – Nález nebezpečných látek
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5 Taktika zásahu složek IZS

Při mimořádné události s nálezem nebo výskytem NL zasahují všechny základní

složky IZS (HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do poplachového plánu kraje,

Policie ČR, ZZS), ale i ostatní složky IZS, které jsou nedílnou součástí takovéhoto zásahu.

Velitel zásahu by měl spolupracovat s těmito ostatními složkami IZS: chemická laboratoř

HZS kraje, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB”), pracovníci životního

prostředí nebo vodoprávního úřadu, městská policie, starosta obce popř. starosta obce

s rozšířenou působností (dále jen „ORP”), majitel pozemku a likvidační firma. Na obrázku č.

20 je patrné, že všechny zmiňované složky IZS, mají v našem právním řádu určitá pravidla a

povinnosti při nálezech NL. V následující kapitole navrhnu jednu z variant taktiky zásahu

složek IZS při MU, kde se vyskytuje více NL, ale také taktiku zásahu při nálezech NL, kdy

majitel NL je většinou neznámý.

Obr. č. 20 – Právní předpisy složek IZS ve vztahu k nálezu NL

Mimořádná událost
(nález NL)HZS

CHL HZS
PČR

ZZS

MěÚ - ŽP

SÚJB

SÚJCHBO

Starosta obce
Starosta ORP

Likvidační
firma
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5.1 Hasičský záchranný sbor kraje

Hasičský záchranný sbor kraje je jednou ze základních složek IZS. HZS kraje se podílí

na všech MU, kde se nalézají nebo vyskytují NL. Všechny jednotky HZS kraje jsou vybaveny

technickými a ochrannými prostředky na tento typ MU a také jsou na tento typ MU řádně

vyškoleny a vycvičeny. Vybavenost jednotek HZS kraje technickými a ochrannými

prostředky na zásahy s NL jsou závislé na předurčenosti jednotky HZS kraje na zásah s NL.

Interní předpis HZS ČR rozděluje předurčenost jednotek HZS kraje na záchranné práce při

MU na NL do tří kategorií.

1.) Základní - „Z” do této kategorie jsou zařazeny jednotky HZS kraje typu P0 -

P3

2.) Střední - „S” do této kategorie jsou zařazeny vybrané jednotky HZS kraje typu

P4 a C

3.) Opěrné - „O” do této kategorie jsou zařazeny vybrané jednotky HZS kraje typu

C

Rozdělení jednotek HZS kraje do jednotlivých typů P0-P4 a C1-C3 je uvedeno v příloze č. 3

vyhlášky č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.1.1 Činnost  jednotek HZS kraje

Hlavní činností jednotek HZS kraje při MU s výskytem NL jsou záchranné práce,

mezi které především řadíme záchranu osob, zvířat, dále pak zamezení úniku a činnosti

vedoucí ke snížení bezprostředních rizik, které vedou k omezení havárie. V následujících

bodech vypíši nejzákladnější a nejdůležitější činnosti jednotek HZS kraje, které jsou potřebné

a které vedou ke snížení úniku NL či rizik na místě MU.

1.) Přijetí tísňové zprávy, její vyhodnocení a postoupení informace o MU.

2.) Zahájení průzkumu a podle průzkumu stanovení síly, prostředků a další

činnosti jednotek HZS kraje.

3.) Záchranné práce – záchrana bezprostředně ohrožených osob.

4.) Vyhlášení evakuace pokud je to potřebné.

5.) Stanovení potřebných zón (nebezpečná, bezpečnostní, vnější).

6.) Zamezení úniku NL do okolí, uhašení požáru.

7.) Měření dávkového příkonu v místě zásahu.

8.) Dozimetrická kontrola.
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9.) Dekontaminace postižených osob, hasičů, technických prostředků, techniky.

10.) Spolupráce s dalšími složkami IZS (Policie ČR, ZZS, SÚJB, chemická

laboratoř HZS, aj.).

11.) Předání místa zásahu.

Nyní jsem zde vyjmenoval nejzákladnější seznam činností, které jednotky HZS kraje

musí udělat na místě MU, při které se nacházejí NL. V následujících kapitolách rozeberu

jednotlivé činnosti podrobněji.

5.1.2 Příjezd na místo zásahu

Velitel jednotky při cestě na místo zásahu zjišťuje o jakou NL se jedná, jaké množství

se na místě zásahu nachází a stanovuje první opatření pro jednotku, ze vznikajících nebezpečí

na místě zásahu.

Podle prvotních informací o MU volí velitel jednotky bezpečnou a co nejkratší cestu

na místo zásahu, ale musí přitom splnit min. tyto dvě podmínky:

a) jednotka PO se musí pokusit přijíždět k místu zásahu po směru větru a směr větru

neustále kontrolovat,

b) se zásahovým vozidlem nesmí zajíždět do bezprostřední blízkosti MU.

Vozidlo je vhodné odstavit min. 100 m od místa MU na návětrné straně a to z důvodů toho, že

se zde může vyskytovat nebezpečná výbuchová koncentrace plynů a par NL. Zasahující

technika musí být označena, aby nedošlo k dopravní nehodě a zároveň odstavená vozidla

musí chránit zasahující hasiče na místě MU.

5.1.3 Průzkum

Průzkum je hned další činnost jednotky HZS kraje po příjezdu na místo zásahu. Velitel

zásahu musí provést vyslechnutí oznamovatele ještě před tím, než vydá rozkaz průzkumné

skupině. Vyslechnutí oznamovatele je velmi důležité, protože se může jednat o osobu znalou

(technolog, řidič, spolujezdec), ale i osobu neznalou (náhodný oznamovatel, nebo Policie).

Získávání informací od oznamovatele či nálezce NL má jednu velkou výhodu, a sice, že

nedochází ke zkreslení informací. Velitel zásahu by se měl dozvědět co nejvíce informací od

oznamovatele, resp. nálezce.
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Mezi nejdůležitější otázky, které by měl velitel zásahu položit oznamovateli patří:

a. Co v místě nálezu viděl, popis místa nálezu, - sudy (otevřené, uzavřené), jiné

nádoby – jaké, nebo zda se jedná o rozsypanou či vylitou látku nebo látky,

popř. jaké barvy, kolik toho asi je.

b. Je v místě něco cítit, zda v místě unikají nějaké dýmy (příp. jaké), či zda v

místě nálezu není něco slyšet.

c. Zda  se mezi nálezem NL pohyboval příp. jak dlouho, kde a co tam dělal, jak

daleko byl od místa nálezu NL .

d. Zda viděl další osoby, které se nacházeli v místě nálezu.

e. Zda si v místě nálezu nevšiml nějakých značek, či názvů příp. jakých.

Oznamovatel, resp. nálezce, NL by měl na místa zásahu setrvat do doby, než jednotka

HZS kraje zjistí o jakou látku (popř. látky) se jedná. Setrvání na místě zásahu má jeden a

velký význam a to ten, že oznamovatel či nálezce mohl být kontaminován NL. V tomto

případě je nutné provést dekontaminaci dané osoby, aby nedocházelo k rozšiřování NL na

větší území.

Po vyslechnutí oznamovatele či nálezce může velitel zásahu vydat rozkaz průzkumné

skupině (viz. kapitola 4.1.1), aby provedla průzkum.

Vybavenost průzkumné skupiny ochrannými prostředky

Průzkumná skupina, která provádí průzkum, musí především chránit sebe a svoje

zdraví. Proto musí používat adekvátní ochranné prostředky. Vybavenost průzkumné skupiny

ochrannými prostředky bych rozdělil do dvou kategorií,

Nejvyšší ochrana - přetlakový protichemický oděv, izolační vzduchový dýchací

přístroj.

Nižší ochrana – třívrstvý ochranný oděv (např. Fireman), Tyvec, Sunit, izolační

vzduchový dýchací přístroj.

Použití nejvyšší ochrany  navrhuji při neznámé NL, při známé NL, ale tato látka si vyžaduje

použití nejvyšší ochrany (např. kyselina sírová, čpavek, aj.).

Použití nižší ochrany navrhuji použít u MU, kde se jedná o známou látku se známými

vlastnostmi a z výslechu oznamovatele je patrné, že se jedná o uzavřený obal a v místě
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nedochází k chemickým změnám. Ale také se dá použít nižší ochrana, pokud je prokazatelně

známo, že v ovzduší místě nálezu nehrozí přítomnost NL a že tento vznik je

nepravděpodobný.

O typu ochranných prostředků rozhoduje vždy velitel zásahu. Ochranné prostředky

by se měly také odvíjet od daných klimatických podmínek na místě zásahu. Při nálezu

chemických NL v letním období, lze předpokládat, že těkavost bude velká a kapalné, popř.

pevné látky budou mít dobré schopnosti přecházet do plynného skupenství. Kdežto v zimních

měsících bude tento odpar minimální nebo žádný a velitel zásahu může použít pro prvotní

průzkum i nižší ochranu pro průzkumnou skupinu.

Záchrana osob je prvořadý úkol jednotek HZS kraje, a proto tato záchrana osob bude

probíhat s použitím nižší ochrany, ale za splnění určitých podmínek. Jako první podmínku

bych zařadil, že se nejedná o velký a masivní únik NL (desítky až stovky litrů). Jako druhou

podmínku bych uvedl, že se do okolí neuvolňují nebezpečné plyny a páry, které mohou být

žíravé, toxické, atd.

Vybavenost průzkumné skupiny detekčními prostředky

O vybavenosti průzkumné skupiny detekčními prostředky opět rozhoduje velitel

zásahu. Průzkumná skupina by měla v rámci průzkumu, použít všechny detekční prostředky,

kterými jednotka HZS kraje disponuje v místě zásahu, pro prvotní průzkum např. explozimetr,

toximetr, termokameru, osobní dozimetr, zásahový dozimetr.

Průzkumná skupina, která provádí prvotní průzkum by se měla především zaměřit na

tuto činnost:

1.) V místě průzkumu se chovat opatrně, zbytečně do místa nevcházet a

nemanipulovat s látkami.

2.) Vyprostit osoby, které se nachází v bezprostřední blízkosti látek.

3.) Zjištění rozsahu nálezu, zda se jedná o jednu, či více látek, kolik těchto látek je

a v jakém plošném rozsahu jsou látky rozmístěné.

4.)  Zjištění  zda  dochází  k  úniku  NL,  popř.  v  jakém rozsahu,  nebo  zda  dochází  k

tvorbě par a dýmů.

5.) Zhodnocení místa nálezu a jeho vliv na okolí (terén, vodní zdroje, zastavěné

území, dopravní infrastruktura, aj.).

6.) Uzavření místa nálezu a neustálá kontrola směru větru (směrový rukáv).

7.) Měření nebezpečných koncentrací, ionizujícího záření nebo zvýšené teploty.
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V případě, že některý z detekčních prostředků nebo indikátorů začne signalizovat

určitý druh nebezpečí, průzkumná skupina ihned informuje velitele zásahu o  daném

nebezpečí a jeho hodnotách, které naměřila. A to buď o výbušné koncentraci NL, nebo o

ionizujícím záření. Použití termokamery při průzkumu je velmi vhodné a přínosné a to hlavně

při nálezu chemických NL. Většina chemických reakcí je doprovázena vývinem tepla a právě

termokamera je schopna rozpoznat malé rozdíly teplot. Pomocí termokamery lze zjistit v

místě nálezu místa s odlišnou teplotou, což může znamenat, že zde probíhá, nebo začíná

probíhat chemická reakce. V tomto okamžiku velitel zásahu rozhodne a vydá rozkaz pro

pokračování průzkumu, nebo pro navrácení průzkumné skupiny do nástupního prostoru. Je

vhodné, aby v průzkumné skupině byl technik nebo chemik chemické služby.

Velitel zásahu si na místo události vyzve další složky IZS podle zjištěných informací a

to jak od oznamovatele či nálezce, tak i od průzkumné skupiny či vlastního pozorování.

Jednotlivé složky IZS se mohou lišit v závislosti na druhu NL. Pokud se jedná o chemickou,

radioaktivní nebo biologickou látku. Dle zjištěného druhu NL velitel zásahu přes krajské

operační informační středisko HZS kraje (dále jen „KOPIS”) nebo přímo, povolá další složky

IZS. Seznam dalších složek IZS dle druhu NL je uveden v tabulce č. 4.
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Tab. 4 Seznam dalších složek IZS

Nebezpečná látka Další složky IZS

Chemická látka

- opěrný bod jednotky HZS kraje (pokud síly

a prostředky HZS kraje jsou nedostatečné)

- pracovník ŽP nebo vodoprávního úřadu

- chemická laboratoř HZS

- starosta obce, resp. starosta ORP

- majitel pozemku

Radioaktivní látka

- opěrný bod jednotky HZS kraje

- pracovník ŽP nebo vodoprávního úřadu

- chemická laboratoř HZS

- SÚJB

- starosta obce, resp. starosta ORP

- majitel pozemku

Biologická látka

- opěrný bod jednotky HZS kraje

- pracovník ŽP nebo vodoprávního úřadu

- chemická laboratoř HZS

- SÚJBCHO

- Hygienická služba

- starosta obce, resp. starosta ORP

- majitel pozemku

5.1.4 Vytyčování zón

Při každém zásahu na NL je potřebné stanovit a vytyčit určité zóny. Velikosti zón jsou

rozdílné a jsou závislé na druhu NL, terénu, zástavbě, vodních toků nebo ploch. Zóny jsou

rozdílné pro chemickou NL a pro radioaktivní látku. Samotné vytyčení zón provádí

průzkumná skupina.

Chemické nebezpečné látky

Místo zásahu, kde se vyskytují NL, je rozděleno do několika zón. Při výskytu

chemických NL se místo zásahu rozděluje do těchto zón: nebezpečná, vnější a zóna ohrožení.
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Nebezpečná zóna

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky

mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny. V této zóně platí

z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená

doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny. [2] Hranice nebezpečné zóny se

stanovuje podle druhu a množství NL - viz literatura [2]:

1) Hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny....................................................5 m

2) Jedovaté žíravé plyny, páry, prachy................................................15 m

3) Látky schopné výbuchu (páry, plyny, prachy)................................30 m

4) Radioaktivní látky ..........................................................................50 m

5) Třaskaviny, rozsáhlá oblaka par.......................................100 až 1000 m

Velikost nebezpečné zóny vždy stanovuje velitel zásahu s ohledem na nenadálé

rozšíření NL a tyto vzdálenosti jsou jen informativní. Vstup do nebezpečné zóny je po

vyznačených trasách, na kterých probíhá kontrola výstroje a výzbroje zasahujících hasičů.

Činnost hasičů v nebezpečné zóně je omezena kapacitou dýchacího přístroje, ochrannou

dobou ochranného oděvu, tepelnou pohodou hasiče a náročností práce v nebezpečné zóně.

Hasiči při výstupu z nebezpečné zóny provádějí dekontaminaci.

Vnější zóna

Vnější zóna je prostor vymezený pro vedení zásahu. Prostor vnější zóny je pak

ohraničen stejně jako u nebezpečné zóny a je zde omezen volný pohyb osob a dopravních

prostředků. Jedná se o prostor, který je uzavřený veřejnosti a to proto, že by jejich přítomnost

jen zkomplikovala zásah. Velikost vnější zóny je dána poloměrem 60 až 100 m. Nástupní a

dekontaminační prostor (viz. kapitola 4.3.2 a 4.3.3) je právě umístěn ve vnější zóně.

Zóna ohrožení

Zóna ohrožení je prostor předpokládaného šíření NL s důsledky na obyvatele nebo

objekty. Směr šíření NL je zpravidla po směru větru.
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Radioaktivní látky

Zóny u radioaktivních látek jsou rozdílné než zóny u chemických nebezpečných látek.

Místo zásahu, kde je potvrzen výskyt radioaktivní látky, se rozděluje do těchto zón:

nebezpečná, bezpečnostní, vnější.

Nebezpečná zóna

Nebezpečná zóna je ohraničena hranicí nebezpečné zóny. Tato hranice je vymezena

dávkovým příkonem rovným 1 mGy/h,( 1mSv/h), nebo plošnou aktivitou o hodnotě 1

kBq/cm2 . Pohyb jednotlivých osob na hranici nebezpečné zóny je třeba omezit a to na max.

50 hodin za rok a 100 hodin za 5 let. V nebezpečné zóně smějí pracovat zasahující jednotky

jen v případě nezbytnosti a s nezbytně nutným počtem hasičů při dodržení režimových

opatření a taktiky zásahu na radioaktivní látky. [8] Činnost hasičů v nebezpečné zóně bude

podrobněji popsána v kapitole č. 5.1.5.

Bezpečnostní zóna

Bezpečnostní zóna je ohraničena hranicí bezpečné zóny. Tato hranice je vymezena

dávkovým příkonem rovným 10 µGy/h, (10 µSv/h), nebo plošnou aktivitou o hodnotě 10

Bq/cm2. Bezpečnostní zóna je prostor, kde je potřebné zavést režimová opatření (vstup

nepovolaných osob, omezení doby pobytu, měření obdržených dávek, evidence osob).

Vnější zóna

Vnější zóna je totožná, tak jako zóna u chemických nebezpečných látek (viz.

předchozí kapitola).

5.1.5 Činnost hasičů v nebezpečné zóně

Nebezpečná zóna je nejpravděpodobnější místo kontaminace hasičů nebo osob NL. V

nebezpečné zóně se musí provádět jen ty činnosti, které vedou ke snížení rizika nebo k

omezení MU.
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Mezi tyto činnosti především řadíme:
1.) záchrana bezprostředně ohrožených osob a zvířat,

2.) identifikace NL,

3.) utěsnění trhlin obalů nebo poškozených armatur, utěsnění kanálových

vpustí a propustí,

4.) ohraničení vyteklé a rozšiřující se NL na pevném povrchu a na vodní

hladině,

5.) jímání a odčerpávání vytékající NL do náhradních obalů a přečerpávání

NL,

6.) hašení,

7.) ředění, neutralizace, protivýbušná opatření.[9]

Nyní jsou zde vyjmenované činností hasičů, které jsou potřebné provést v nebezpečné

zóně. V mnoha případech u větších MU je možné s další činností počkat do příjezdu dalších

složek IZS, ale jsou však činnosti, které nesnesou odkladu.

a) záchrana lidského života a zvířat,

b) vyhlášení evakuace,

c) zamezení velkých úniků NL do okolí,

d) odběr vzorků z důvodů nevratného úniku látek.

Jakákoliv činnost v nebezpečné zóně by se měla provádět velice opatrně a s nádobami

ani obaly nemanipulovat. Činnost hasičů v nebezpečné zóně by se měla odvíjet od dvou

faktorů, které se mohou vyskytnout.

Nebezpečné látky nejsou rozsypané, rozlité, nebo z nich neuniká nebezpečný plyn.

NL ponecháme na místě a pouze je zabezpečíme proti případnému úniku a to tím, že je

ohradíme inertními sorbenty, hady, nebo jiným sorpčním materiálem.

Pokud NL jsou v poškozených obalech a látky jsou rozsypané či rozlité, tak je vhodné,

aby hasiči provedli tato opatření:

1.) Okolí NL zasypeme inertním sorbentem (sníží rizika vzniku vzájemných reakcí).

2.) Opatrně zabezpečíme poškozený obal (uzavření otvorů, vložení do druhotných

obalů, přečerpání, apod.). Materiál ponecháme na místě.

3.) Celý nález NL zabezpečíme proti větru a dešti, např. překrytím folií.



44

Zabezpečit celý nález NL je někdy v reálných podmínkách velmi nebezpečné a složité,

protože nález může obsahovat jen několik lahví nebo obalů (viz. obrázek č. 21) s malým nebo

minimálním množstvím v řádech litrů, ale také se může jednat o nález NL s mnohem větším

obalem v řádech stovek litrů (viz. obrázek č. 22). Při některých MU, kde se vyskytuje malý

objem NL (viz. obrázek č. 21) je riziko a nebezpečí mnohem větší než při velkém objemu

(viz. obrázek č. 22). Všechna rizika vyplývají jen z nebezpečnosti dané látky.

Obr. č. 21 – Nález malého množství NL [13]      Obr. č. 22 – Nález velkého množství NL [13]

Jak zabezpečit rozsypané a rozlité chemické NL?

Pevné chemické látky zabezpečíme pouze proti roznesení, či rozpuštění a to pomocí

fólie, kterou natáhneme přes NL.

Rozlité chemické látky zasypeme inertním sorbentem (látky nasáknou do sorbentu a

tím se sníží riziko vzájemných dalších reakcí). Než zasypeme kapalné chemické látky, tak je

vhodné pomocí pH papírků zjistit kyselost nebo zásaditost látky. Pomocí jodoškrobových

papírků zjistíme, zda látka nemá oxidační vlastnosti. Kapalné chemické látky, které nejsou

polární, zasypáváme inertním sorbentem a zachytáváme je pomocí norných stěn na vodní

hladině.

http://www.firebrno.cz/photo_popup/5b16e2e2?back=http%3A%2F%2Fwww.firebrno.cz%2Falbum_popup%2Fsudy-zelesice-hajany-orechov%3Fid_photo%3D5957%26photo_page%3D1
http://www.firebrno.cz/photo_popup/neznama-latka-2?back=http%3A%2F%2Fwww.firebrno.cz%2Falbum_popup%2Fjihlava-1%3Fid_photo%3D726%26photo_page%3D1
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Unikající toxické plyny,  jejich  rozptyl  zamezíme  vodní  clonou.  Vodní  clona  by

neměla zasahovat do místa nálezu. Je zde velké riziko nežádoucích reakcí látek s vodou. VZ

musí dávat větší pozornost na plyny a páry, které jsou těžší než vzduch.

Při nálezech NL je také mnoho činností, které se nesmí dělat v nebezpečné zóně.

Mezi takové to činnosti bych zařadil:

1.) Přemisťování chemických látek a také přemisťování a manipulace s radioaktivními

látkami.

2.) Sesypávání či slévání chemických látek dohromady.

3.) Pokud je chemická látka v nádobě, tak s ní netřepat, ani potřepáním nezjišťovat

přítomnost látky ve tmavých obalech.

4.) Manipulace i s prázdnými obaly - obal může být nasáklý či obalený nebezpečnou

chemickou látkou (exploze prázdných lahví ve Chvaleticích viz. obrázek č. 23).

5.) Při práci v nebezpečné zóně používat nejiskřivé nářadí (vhodné pracovat s plasty).

6.) Identifikace NL pomocí chemické reakce.

Obr. č. 23 - Následky exploze prázdných lahví

Při nálezu radioaktivní látky s ní nemanipulujeme,  necháváme  ji  na  místě nálezu  a

vyčkáme až VZ pozve příslušné složky IZS, které nařídí její odvoz a likvidaci.
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5.1.6 Dozimetrická kontrola

Při nálezu nebo výskytu radioaktivní látky je vždy potřebné provést dozimetrickou

kontrolu u všech osob, které se pohybovaly v bezprostřední blízkosti radioaktivní látky.

Kontrola by se měla provádět u průzkumné skupiny, oznamovatele nálezu, či jiných osob,

které se nacházely na místě události. Oznamovatelem může být kterékoliv osoba a řadíme

mezi ně civilní osoby, majitelé pozemků, sousedy, nebo také policii, buď to státní nebo

městskou.

Dozimetrická kontrola se provádí na hranici vnější zóny (max. při dávkovém příkonu

1 µGy/h, 1 µSv/h). Kontrolu provádí vždy jeden z hasičů pomocí zásahových radiometrů DC-

3E-98 nebo DC-3H-08. Zásahovým radiometrům DC-3E-98 dochází životnost a tyto

radiometry by měly být nahrazeny zásahovými dozimetry URAD115, ke kterým bude přidána

sonda na měření plošné aktivity.

Měření plošné kontaminace se provádí následujícím způsobem: osoba se systematicky

proměří od hlavy až k patě včetně přilby, rukavic a podrážek bot. Jestliže je v nějakém místě

hodnota větší než 3 Bq/cm2 , provede se dekontaminace (viz. kapitola č. 5.1.7).

Velitel zásahu si musí poznamenat všechny osoby, které byly v bezprostřední blízkosti

radioaktivní látky. Od těchto osob je oprávněn požadovat občanský průkaz pro zjištění

identifikace osoby a bydliště. Všechny tyto informace zapíše do zprávy o zásahu, kde také

napíše délku pobytu v nebezpečné zóně a naměřené hodnoty plošné aktivity.

5.1.7 Dekontaminace NL

Dekontaminace se provádí všude tam, kde se tvoří nebezpečí z ohrožení života, zdraví

nebo životního prostředí, vyplývající z povahy dané látky. Dekontaminační prostor je jediným

místem výstupu z nebezpečné zóny. [10] Dekontaminace musí být provedena vždy po

opuštění nebezpečné zóny. Provádění dekontaminace musí být vždy celkové a dle

stanovených postupů. Jednotlivé postupy dekontaminace jsou dopodrobna rozebrány

v metodických listech Bojového řádu jednotek požární ochrany.

Pro účinnou dekontaminaci je potřebné určit vhodné dekontaminační činidlo.

Dekontaminační činidlo je závislé na typu a vlastnostech NL. Přehled dekontaminačních

činidel je uveden v příloze č. 3. Při nálezech NL, kdy není zřejmé o jakou NL se jedná, musí

se použít dekontaminační činidlo na nejnebezpečnější látku, např. chlornan sodný (vápenatý).
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Vhodné dekontaminační činidlo je dobré konzultovat s odborníky, (např. pracovníci chemické

laboratoře), kteří se dostaví na místo zásahu.

Dekontaminace musí být provedena u všech osob (oznamovatel, hasiči, policie, aj.),

které se pohybovaly v nebezpečné zóně bezprostředně po jejich výstupu z této zóny. Pokud

v nebezpečné zóně byly zraněné osoby, tak i tyto osoby musí projít dekontaminací.

Dekontaminace zraněných osob by měla být provedena v souladu s pokyny lékaře.

Při nálezu nebo výskytu radioaktivní látky se provádí dozimetrická kontrola a pokud

měření plošné aktivity je větší než přípustná mez (3 Bq/cm2), tak tyto osoby podstupují

dekontaminaci. Po provedené dekontaminaci je opět osoba změřena a pokud následná

dozimetrická kontrola naměří vyšší plošnou aktivitu než je povolená, tak daná osoba ještě

jednou podstoupí opakovanou dekontaminaci.

Dekontaminace musí být provedena u všech technických prostředků a techniky, které

byly použity u zásahu v nebezpečné zóně. Při dekontaminaci se musí odčerpávat voda

z dekontaminační sprchy, do nerozbitných obalů a tato voda s NL a s dekontaminačním

činidlem musí být odvezena k likvidaci likvidační firmou.

5.1.8 Předání místa zásahu

Hasičský záchranný sbor kraje na místě zásahu provádí záchranné práce, např.

záchrana osob, zvířat, zamezení úniku a rozšiřování úniku NL. Na všechny tyto činnosti má

HZS kraje ze zákona své pravomoci. O následném postupu likvidace už nerozhoduje a místo

zásahu předává ostatním složkám IZS. Místo zásahu musí být předáno zabezpečené a

přebírající musí být seznámen se všemi opatřeními. HZS kraje předává místo zásahu

především těmto ostatním složkám IZS:

1.) Likvidační firma nebo SÚJB

2.) Majiteli pozemku nebo prostoru – zajistí likvidační práce

3.) Majiteli (přepravci) NL - zajistí likvidační práce

4.) Pracovníkovi ŽP, nebo vodoprávnímu úřadu

5.) Policie ČR-  nepřebírá místo zásahu, ale jen zajišťuje jeho hlídání
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5.2 Policie ČR

Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní úkoly ve věcech vnitřního

pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a vnitřními předpisy.

[11] Policisté, kteří se podílejí na vyžádání velitele zásahu na zajišťování záchranných prací

v místě zásahu, nejsou nasazování do míst, kde úroveň radiace překračuje hodnotu 10 Bq/cm2.

Policisté účastnící se na zásahu musí být o nebezpečí spojeném se zásahem prokazatelně

informováni a musí se činnosti v prostoru zásahu účastnit dobrovolně s výjimkou havarijního

ozáření fyzických osob v důsledku provedení prvotních úkolů na místě zásahu v době do

potvrzení překročení stanovených limitů ozáření. [12]

Přítomnost Policie ČR na místě zásahu je velmi žádoucí a adekvátní. Policie ČR

provádí na místě zásahu svou činnost dle svých interních předpisů, ale je také nápomocna

veliteli zásahu v mnoha činnostech. Při nálezu nebo výskytu NL Policie ČR v rámci svojí

služby provádí zejména tyto činnosti:

1.) Uzavření místa zásahu.

2.) Kontrolovaný vjezd a výjezd techniky do vnější zóny.

3.) Evidence osob a vozidel, které se nacházeli v nebezpečné zóně.

4.) Regulace a odklon dopravy.

5.) Ohledání místa zásahu za účelem, zda nebyl spáchán trestní čin.

6.) Zjištění a vyrozumění majitele pozemku nebo objektu.

5.3 Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS”) vyjíždí na místo události v případě

zraněné osoby nebo zasahujících příslušníků. Zdravotnická záchranná služba poskytuje na

místě zásahu neodkladnou přednemocniční péči. Lékař ZZS určuje způsob dekontaminace

zraněné osoby a také převoz do zdravotnického zařízení. Pokud byla zraněná osoba

kontaminována radioaktivní látkou, musí být upozorněn následující personál o této

kontaminaci. V České republice jsou vyhrazena čtyři střediska pro speciální zdravotní péči o

osoby ozářené. Tyto středisky se nacházejí v těchto fakultních nemocnicích:

1.) Všeobecná fakultní nemocnice Praha

2.) Fakultní nemocnice Hradec Králové

3.) Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

4.) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha
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5.4 Chemická laboratoř HZS kraje

S přechodem výkonu státní správy na úseku civilní ochrany z ministerstva obrany na

ministerstvo vnitra od 1. 1. 2001 vzrůstala potřeba širší a rychlejší odezvy na požadavky

zasahujících jednotek (měření, detekce a chemické rozbory, poradenská činnost). Postupně se

zlepšovalo vybavení pro zrychlení analýz a zpřesnění výsledků prováděných nejenom přímo

na místě zásahu, ale i v chemické laboratoři.

V České republice byla vytvořena v roce 2001 celkem čtyři Školicí střediska HZS,

jejichž součástí jsou chemické a radiologické laboratoře (ŠS Třemošná, ŠS Kamenice, ŠS

Tišnov a ŠS ve Frenštátě pod Radhoštěm) a jedno vědeckovýzkumné pracoviště (Institut

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč), které jednotlivé laboratoře metodicky vede (viz.

obrázek č. 24). [13]

Obr. č. 24 – Oblast působení chemických laboratoří [13]

Organizační struktura chemických laboratoří HZS krajů je rozdílná. Chemická

laboratoř Tišnov, Třemošná a Kamenice jsou organizační strukturou krajského ředitelství

HZS kraje. Svojí působností spadají  pod kancelář krajského ředitele (viz. obrázek. č. 25).

Chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm je organizační strukturou krajského ředitelství

HZS kraje, odboru služeb. Tak jako strojní služba, chemická a technická služba a chemická

laboratoř HZS Moravskoslezského kraje. Svojí působností spadají pod vedoucího odboru

služeb. Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč svojí organizační

strukturou patří pod vzdělávací, technická a účelová zařízení ministerstva vnitra generálního

ředitelství HZS ČR.
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Obr. č. 25 – Organizační struktura chemických laboratoří

5.4.1 Činnost chemické laboratoře HZS kraje

Velitel zásahu při nálezu nebo výskytu NL chemické či radioaktivní má další

informační podporu a to v chemické laboratoři HZS kraje. Informační podpora chemické

laboratoře HZS kraje se skládá ze tří částí:

1.) Telefonická podpora - předávání odborných a specifických informací pomocí

telefonu do místa zásahu JPO.

2.) Porada v místě zásahu (MU) - vyslání pracovníků výjezdové skupiny chemické

laboratoře do místa zásahu. Podávání informací,

konzultací nebo odborných rad v místě zásahu.

3.) Odborná činnost v místě zásahu (MU) - vyslání pracovníků výjezdové skupiny

chemické  laboratoře  do  místa  zásahu.  Výkon

odborných činností (odběr vzorků).

Při nálezech nebo výskytech NL, velitel zásahu využívá chemickou laboratoř v místě

zásahu jako poradní orgán. Chemická laboratoř na místě zásahu identifikuje látky a provádí

odběry vzorků pro další identifikaci. HZS kraje pouze spolupracuje při odběrech vzorků.

Při příjezdu odborníků na místo mimořádné události musí velitel zásahu tyto

odborníky informovat o činnostech, které byly provedeny před jejich příjezdem. Velitel

zásahu musí seznámit odborníky, s tím co bylo provedeno v nebezpečné zóně do jejich

příjezdu
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(provedená měření a výsledky měření, použití sorbentů, přečerpání, doposud přijatá opatření,

apod.) a které osoby (hasiči, oznamovatel, Policie ČR) a jak dlouho byly v nebezpečné zóně a

to hlavně u radioaktivních látek.

Chemické laboratoře vyjíždějí na místo MU na vyžádání VZ přes operační a

informační středisko HZS. Všechny chemické laboratoře, kromě chemické laboratoře Frenštát

pod Radhoštěm, vyjíždí na místo MU do 20 minut v pracovní době a mimo pracovní dobu do

120 minut. Chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm nedrží pohotovosti, a tak v pracovní

době vyjíždí také do 20 minut, ale mimo pracovní dobu vyjíždějí v co nejkratším možném

čase.

5.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost  vykonává státní správu a dozor při využívání

jaderné energie a ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a

biologické ochrany [14]. Při nálezu nebo výskytu radioaktivní látky musí velitel zásahu

prostřednictví operačního a informačního střediska HZS vyrozumět SÚJB o dané situaci na

místě MU. SÚJB v rámci svých regionálních středisek vyjíždí na místo MU, kde rozhoduje o

identifikaci a  dalším postupu a likvidaci radioaktivní látky.  Regionální střediska SÚJB

vyjíždí na místo MU až na příkaz krizového štábu SÚJB a po konzultaci s chemickou

laboratoří HZS kraje. HZS kraje spolupracuje s SÚJB při zabezpečení radioaktivní látky.

SÚJB je na místě zásahu jako poradní orgán stejně jako ostatní složky IZS. Vyrozumění a

výjezd regionálního centra SÚJB na místo MU je složité a dlouhé. Následujícím grafickým

zobrazením je zobrazeno, jak je potřebné informovat jednotlivé orgány HZS kraje a SÚJB,

aby regionální centrum SÚJB mohlo být vysláno na místo MU.

Vysvětlivky:

VZ – velitel zásahu

KOPIS – Krajské operační a informační středisko

OPIS GŘ HZS ČR – Operační a informační středisko generálního ředitelství Hasičského

záchranného sboru České republiky

KŠ SÚJB – Krizový štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

VZ KOPIS OPIS GŘ HZS ČR KŠ SÚJB RC SÚJB
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RC SÚJB – Regionální centrum Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Velkou nevýhodu SÚJB vidím v tom, že jednotlivá regionální centra SÚJB nedrží

žádnou pohotovost pro případ MU. Regionální centra SÚJB mají jen denní zaměstnance.

5.6 Životní prostředí – vodoprávní úřad

Odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP”) je podle

zákona o IZS zařazen jako ostatní složka IZS. Při nálezu nebo výskytu NL velitel zásahu

povolává na místo MU pracovníky životního prostředí, kteří organizují další postup a

likvidaci NL. Pracovníci životního prostředí – vodoprávní úřad jsou na místě zásahu jako

poradní orgán stejně jako ostatní složky IZS.

5.7 Městská policie

Městská policie je přivolána jen k nálezům nebo výskytům NL v rámci katastru obce,

ve které je zřízena. Může vyjíždět i do jiných obcí, se kterými má smluvní vztah. Činnost

městské policie je podřízena veliteli zásahu. Městská policie u MU s nálezem nebo výskytem

provádí především tuto činnost:

1.) Uzavření místa zásahu.

2.) Kontrolovaný vjezd a výjezd techniky do vnější zóny.

3.) Evidence osob a vozidel, které se nacházeli v nebezpečné zóně.

4.) Regulace a odklon dopravy.

5.) Zjištění a vyrozumění majitele pozemku nebo objektu.

5.8 Likvidační firma NL

Mezi nejdůležitější činnosti na místě MU je samotná likvidace NL na místě události a

poté následná likvidace NL likvidační firmou. Samotná likvidace neznámých látek je velice

zdlouhavý proces (identifikace, zatřídění, přebalení a zabezpečení, převoz a vlastní likvidace).

Likvidace NL může trvat řádově hodiny, ale také dny nebo týdny (viz. nelegální sklady NL

Libčany, Chvaletice, Nalžovice). HZS kraje nemůže likvidovat NL, protože se jedná o

specifický proces, který se řídí dalšími předpisy a nutnými oprávněními, kterými HZS kraje

nedisponují. Celá likvidace NL vyžaduje speciální techniku, která je pro tyto účely určena a

HZS kraje ji nemá.
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Při nálezu NL, kdy pravděpodobný majitel NL je neznámý, pracovník odboru

životního prostředí, kontaktuje likvidační firmu která bude následně likvidovat NL.

Likvidační firma musí mít platné osvědčení na likvidaci příslušného druhu NL.

V České republice je mnoho likvidačních firem, které se zabývají likvidací NL a

odpadů, ale jen některé likvidační firmy, se zabývají likvidací většiny NL dle předpisů ADR a

RID.

Chemické látky likvidují tyto likvidační firmy:

1.) Dekonta a.s., Dřetovice 109

2.) OZO Ostrava s.r.o., Ostrava

3.) SITA CZ a.s.,Praha- Vinohrady

4.) Safina, a.s., Vestec

Všechny vybrané vyjmenované likvidační firmy disponují havarijní službou, která je

schopna do 30 minut od nahlášení vyjíždět na místo MU. Tyto likvidační firmy likvidují

všechny NL, kromě látek radioaktivních a výbušných. Na likvidaci radioaktivních látek je

potřebné zvláštní povolení, které vydává SÚJB. Seznam likvidačních firem, které se zabývají

likvidací radioaktivních látek, je zveřejněn na internetových stránkách SÚJB. Pro přehlednost

jsem je uvedl níže [14].

Likvidační firmy, které mají v současné době povolení od SÚJB na likvidaci radioaktivních

látek:

1.) DECOMKOV Praha s.r.o., Praha 6

2.) DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, Stráž pod Ralskem

3.) VÚHŽ, Dobrá

Likvidační firma odváží z místa MU zabezpečenou  NL na odbornou likvidaci.  Na

tuto likvidaci také odváží kontejnery, ve kterých je voda z dekontaminační sprchy a

jednorázové ochranné oděvy Tyvec. Celé místo MU dekontaminuje, asanuje a uvádí do

původního stavu. Tento proces může trvat hodiny, dny ale také týdny, což záleží na rozsahu

MU.

Celkové finanční náklady na likvidaci NL hradí likvidační firmě původce MU. Pokud

se jedná o nález NL bez evidentního viníka, tak Policie ČR má za úkol celý nález vyšetřit a

najít viníka nebo majitele těchto NL. V mnoha případech najít majitele NL je nemožné.

V těchto případech, kdy majitele neznáme, celkové náklady na likvidaci NL hradí příslušná
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obec s rozšířenou působností ze svého rozpočtu. Pokud se jedná o větší finanční částky, tak

tuto fakturu hradí příslušný krajský úřad ze svého rozpočtu.

5.9 Celkové shrnutí

V kapitole č. 5 jsem sepsal jednotlivé činnosti složek IZS při nálezech NL. Zde je

uvedeno co má každá složka IZS v případě nálezu NL provádět za činnost na místě MU.

Výčet složek IZS není konečný (jsou zde uvedeny pouze nejdůležitější složky), při každém

nálezu NL by měl být informován také majitel pozemku, starosta obce a starosta obce

s rozšířenou působností, popřípadě další fyzické, fyzické podnikající či právnické osoby touto

MU dotčené.



55

6 Praktická součinnost složek IZS

Integrovaný záchranný systém je označení pro koordinovaný postup těchto složek při

společném zásahu, které provádějí záchranné a likvidační práce při MU. Součinnost

základních složek IZS je prověřována dnes a denně při různém spektru MU. Nález NL není

v dnešní době zatím až tak rozšířený, tak jako jiné MU (požár, dopravní nehoda, technická

pomoc, povodně). V předešlých letech, se vyskytovaly zásahy na nálezy NL, a to především

na jižní Moravě. Podle dostupných informací tyto zásahy byly jen na chemické NL. Myslím

si, že zásahů na NL, při kterých se může vyskytovat i radioaktivní látka, bude přibývat.

V roce 2009 proběhla dvě takticko-prověřovací cvičení a v roce 2010 proběhla již tři

prověřovací cvičení na součinnost složek IZS při nálezech NL. V následujících kapitolách

bych Vás chtěl seznámit s těmito cvičeními, které již proběhly, a kterých jsem se také

zúčastnil. Každé cvičení, které proběhlo, mělo téma skoro shodné s ostatními, ale výsledky

byly rozdílné. Na obrázku č. 26 je znázorněno blokové schéma zásahu, při kterém se

vyskytuje nebezpečná látka. Velitel zásahu by se měl rozhodovat a řídit se pomocí tohoto

schématu u každé MU, kde se vyskytuje, nebo kde je podezření, že se na místě MU může

vyskytovat NL.

Při nálezech NL nejsou známy samotné NL, natož tak charakteristiky látek, právě

proto můžou tyto látky představovat velké nebezpečí pro okolí i pro samotné složky IZS. U

těchto MU, bude za potřebí většího množství sil a prostředků.
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Obr. č. 26 – Blokové schéma – zásah s výskytem nebezpečné látky
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Z hlediska taktiky vedení zásahu nelze postupovat podle předem stanovených

pravidel, ale podle obecných pravidel a postupů upravených na konkrétní situaci vycházející

z průzkumu a stávajícího konkrétního stavu [5]. Velitel zásahu má mnoho informací a

podkladů jak zasahovat na NL, ale všechny tyto podklady jsou stanoveny nebo vypracovány

jen na jeden druh NL (chemické, radioaktivní, biologické). V případě, že druhů NL je více,

musí velitel zásahu dávat daleko větší důraz na průzkum před vlastním zásahem, který bude

daleko více závislý na vlastní pozorování a zkušenostech. Ze statistických ročenek vyplívá, že

zásahů při kterých se vyskytuje více druhů NL není mnoho a tak jako jediný způsob pro

přípravu na tento typ zásahů, jsou taktické nebo prověřovací cvičení. V následujících

kapitolách, jsou popsána taktická, ale také prověřovací cvičení, která proběhla za účelem

zdokonalení odborných znalostí na tento druh zásahu.

6.1 Takticko-prověřovací cvičení Horní Ředice

Takticko-prověřovací cvičení složek IZS bylo provedeno dne 16. září 2009 od 07:00

do 11:00 hod v katastru obce Horní Ředice na Pardubicku.

6.1.1 Popis cvičení

Cvičení bylo simulováno na okraji lesa, kde náhodný chodec najde pohozené

přepravní obaly na pevné a kapalné nebezpečné látky s částečným označením. Radioaktivní

zářič byl uložen v jednom z přepravních obalů a nijak nebyl označen. Náhodný chodec

nahlásil nález na tísňovou linku 158.

6.1.2 Místo provedení cvičení

Místo mimořádné události se nacházelo na katastrálním území ORP Holice, nedaleko

rychlostní komunikace R35. Jednalo se o lesní porost u silnice číslo III/3051 mezi obcemi

Vysoké Chvojno a Horní Ředice cca 1 km za křížením s rychlostní komunikací R35 ve směru

na Horní Ředice (viz. obrázek č. 27).
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Obr. č. 27 – Situační plánek zásahu (zásahu)

6.1.3 Průběh cvičení

Po příjezdu první jednotky (PS Holice) na místo zásahu dostává velitel zásahu

informaci o nálezu NL na okraji lesa od Policie ČR, která již byla na místě zásahu. Policie ČR

před příjezdem jednotky PO uzavřela příjezdovou komunikaci. Průzkumná skupina se

vybavila třívrstvým ochranným oděvem Fireman, autonomním dýchacím přístrojem i

detekčními prostředky (expozimetr a GI-3-H) a provedla průzkum. Průzkumnou skupinu

tvořil velitel družstva a jeden hasič. Při průzkumu bylo zjištěno, že se zde nacházely pohozené

přepravní obaly na pevné a kapalné nebezpečné látky s částečným označením. Některé byly

otevřené a některé už byly prázdné (viz. obrázek č. 28). Při průzkumu nebyl zjištěn žádný

únik toxických ani výbušných směsí, ale ani radioaktivní zářič.

Obr. č. 28 – Nález NL (místo MU)
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Velitel zásahu si po provedeném průzkumu vyžádal přes KOPIS příjezd

protiplynového automobilu (dále jen „PPLA”) z centrální požární stanice Pardubice (dále jen

„CPS”) a chemika také z CPS. Po příjezdu PPLA se průzkumná skupina vybavila

protiplynovým ochranným oděvem a vydala se na vytyčení nebezpečné zóny. Poté začala

s přenášením všech NL na blízkou polní cestu (viz. obrázek č. 29). Dále VZ povolal na místo

výjezdovou skupinu chemické laboratoře z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

(dále jen „IOO LB”) na odběr vzorků z přepravních obalů.

Chemická laboratoř z IOO LB se na místě zásahu vybavila ochrannými prostředky a

také detekčními přístroji (URAD 115, GDA II). Při vstupu do nebezpečné zóny bylo zjištěno,

že indikátor URADU 115 zaznamenal zdroj ionizujícího záření. Tento zdroj byl identifikován

až 2:23 hod od nahlášení MU. Ihned byl informován SÚJB o nálezu radioaktivního zářiče a

také byl vyslán požadavek o přítomnosti pracovníků SÚJB regionálního centra Hradec

Králové. Při výstupu z nebezpečné zóny byli všichni hasiči a pracovníci přeměřeny

dozimetrickou kontrolou. Po příjezdu pracovníků SÚJB byli informováni o činnosti, která

probíhala před jejich příjezdem v nebezpečné zóně. Pracovníci SÚJB lokalizovali radioaktivní

zářič a stanovili bezpečnou a nebezpečnou zónu pro radioaktivní zářič.

Obr. č. 29 – Přenášení NL mimo místo nálezu



60

6.1.4 Vyhodnocení cvičení

Jednalo se o taktické cvičení integrovaného záchranného systému Pardubického kraje

s praktickým prověřením jednotek požární ochrany HZS Pardubického kraje a krajského

operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje.

Cílem cvičení bylo prověření velitelů jednotek PO k řízení sil a prostředků požární

ochrany, techniků chemické služby, prověření KOPIS při zásahu na NL a seznámení cvičících

s problematikou zásahu na NL s nálezem radioaktivní látky.

Po nahlášení nálezu beden a lahví s neznámým obsahem obvodním oddělením PČR,

KOPIS vysílá dle požárního poplachového plánu jednotku PS Holice. KOPIS informuje

příslušné orgány státní správy, služební funkcionáře a složky IZS. Po další dobu zásahu se

KOPIS řídilo pokyny velitele zásahu. V činnosti a prověření KOPISU nebyly shledány

vážnější nedostatky.

Nedostatky byly shledány při činnosti průzkumné a poté zasahujících hasičů

v nebezpečné zóně, kde se průzkumná skupina vybavila starším typem detekčního přístroje

(GI-3-H), který byl v době zásahu nefunkční. Jednotka byla vybavena i novějším typem

detekčního přístroje (URAD115), ale tento přístroj nebyl použit. Nefunkčnost tohoto přístroje

ovlivnila průběh celého cvičení. Jednotka neidentifikovala radioaktivní látku na místě zásahu

a tak velitel zásahu vedl celé cvičení jako na chemické NL. Radioaktivní látku detekovala až

výjezdová skupina IOO LB. Nedostatky zásahové skupiny jsou rozebrány v samostatné

příloze č. 4. Při rozboru postupu činnosti jednotek v nebezpečné zóně byly zjištěny

skutečnosti, které nejsou nikde konkrétně popsány.  V bojovém řádu jednotek jsou uvedeny

činnosti, které lze bez problému aplikovat na jednotlivé nebezpečné látky, ale není možné jen

podle nich postupovat, pokud se jedná o neznámé komplikovanější směsi látek různých

vlastností [15].

6.1.5 Navržená opatření

Při cvičení byly zjištěny určité nedostatky, při některých dílčích činnostech. Aby se

tyto nedostatky už neobjevovaly, tak byla přijata tato opatření:

1. Následné procvičování s tímto typem zásahu.

2. Důslednější kontrola věcných prostředků.

3. Opětovně seznámit jednotky s prostředky radiační ochrany.

4. Vypracování informací jak postupovat při těchto typech zásahu.

5. Seznámit jednotky s modelovými situacemi při zásahu na NL.
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6.2 Taktické cvičení na pozemní komunikaci č. III/31014

Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému proběhlo 22. října 2009 od

09:00 do 12:00 hod. Jenom jednotky požární ochrany HZS Pardubického kraje, jednotky

Územního odboru Ústí nad Orlicí a KOPIS HZS Pardubice měli toto cvičení jako cvičení

prověřovací. Podrobnější popis taktického cvičení je uveden v samostatné příloze č. 5.

6.3 Prověřovací cvičení – Moravskoslezský kraj

Prověřovací cvičení na téma zásah na chemickou a radioaktivní látku proběhlo

v termínu od 15. února do 17. února 2010 a to ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje

a chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje. Další složky IZS (PČR, ZZS, SÚJB,

pracovník Městského úřadu – Životní prostředí, starosta obce, aj.) nebyly v rámci tohoto

cvičení prověřovány.

Hlavním tématem cvičení bylo stanovit odstup od místa s podezřením na NL.

Vytyčení vnější a nebezpečné zóny a určení zóny ohrožení dle aktuálních meteorologických

podmínek. V případě ionizujícího záření vytyčení bezpečnostní zóny a dodržování

režimových opatření při vstupu do bezpečnostní zóny. Prověřovací cvičení bylo naplánováno

pro tři územní odbory a sice Bruntál, Nový Jičín a Frýdek Místek. Podrobnější popis

prověřovacího cvičení je uveden v samostatné příloze č. 6.



62

7 Závěr

Všechny složky IZS se setkávají dnes a denně u MU, kde je jejich součinnost velmi

potřebná a záslužná pro provedení záchranných a likvidačních prací. Cílem diplomové práce

bylo navrhnout taktiku záchranných a likvidačních prací v prostředí, kde se vyskytuje

více nebezpečných látek s různými vlastnostmi.

Mnoho publikací a předpisů se zabývá taktikou zásahu na NL, ale jen taktikou zásahu na

jeden druh NL. Podle mých dostupných informací jsem zatím nezaznamenal, že by byla

vydána nějaká publikace nebo předpis o taktice zásahu, kde se vyskytuje více NL, s různými

vlastnostmi (výbušné, žíravé, karcinogenní, radioaktivní, atd.). V této diplomové práci jsem

rozebral daný problém a také navrhl činnost jednotlivých složek IZS při nálezech NL.

V první části diplomové práce jsem se zabýval historií a četností počtu výjezdů k MU,

při kterých se vyskytují NL. Pokud bychom vzali v úvahu, že od roku 2001 vešla v  České

republice v platnost nová legislativa, která nám upravuje postavení HZS kraje, ale také nám

dává pravomoce a povinnosti v celém IZS. Tato nová legislativa řeší postavení všech složek

IZS, při MU a ze statistik vyplývá, že došlo k nárůstu zásahů, u kterých se vyskytují NL. Ano,

takovýchto zásahů přibylo, ale právě pomocí IZS jsme schopni záchranné a likvidační práce

provést rychle a bezpečně. Abychom mohli provést záchranné a likvidační práce rychle a

bezpečně, tak se tyto dvě činnosti odvíjejí od detekce a poté následné identifikace NL.

Identifikaci NL jsem věnoval následující kapitolu a to díky tomu, že detekovat a

následně identifikovat NL je v mnoha případech složité a zdlouhavé. V dnešní době už jsou

zavedené podmínky na označování obalů NL a na jejich přepravu či identifikaci, ale v mnoha

případech se stává, že název NL nebo jeho označení (dle platných předpisů) je nevyhovující,

nečitelné a nebo není žádné. Pro následnou detekci využíváme detekční přístroje, které jsou

schopny detekovat přítomnost NL a určovat jejich koncentraci. V kapitole č. 3.2 jsem uvedl

nejpoužívanější detekční přístroje, a to jak na chemické, tak i na radioaktivní látky, které

používají HZS kraje a chemické laboratoře HZS. Jsou zde popsány i starší detekční

prostředky, ale i ty nejmodernější prostředky, jež jsou na našem trhu.

V další části jsem se zabýval obecnými postupy při zásahu na NL, a to podle všech

dostupných předpisů, publikací. Zde jsou sepsané zásady, které je potřebné provést u každé

MU, u které se vyskytuje NL. Mimořádných událostí, u kterých se vyskytuje NL, je v dnešní

době mnoho, ale většinou se jedná o MU s výskytem jedné či dvou NL. Taktika zásahu a také

všechny taktické postupy jsou psané a také interpretované na jednu NL. Pokud se však jedná

o výskyt více NL, nebo se jedná o kombinovaný zásah na  NL např. zásah na látky chemické
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a radioaktivní, potom takové předpisy či postupy chybí. Výsledným postupem na tyto typy

zásahů musí být kombinace jednotlivých postupů, přičemž se jednotlivé postupy mohou

vzájemně ovlivňovat. Současně se tento typ zásahů vyznačuje vyšším stupněm nebezpečí.

V kapitole č. 5 se zabývám taktikou zásahu jednotlivých složek IZS při výskytu nebo

nálezu NL. Jsou zde popsány činnosti základních složek ale i ostatních složek IZS, které se

zabývají a mají co do činění s NL. Největší prostor jsem věnoval HZS kraje, který provádí na

místě MU nejvíce činnosti a který také nese za celé místo zásahu odpovědnost. V kapitole č.

5.1.5 jsem navrhl jeden ze způsobů, jak postupovat při nálezu NL. Činnost složek IZS na

místě MU je sepsána postupně, tak jak by měla být provedena na místě MU.

Poslední část diplomové práce jsem věnoval popisu taktickým a prověřovacím

cvičením, která proběhla v uplynulých letech právě na téma nález NL. Pokud bych měl

provést závěry z těchto cvičení, tak je znatelné, jak která jednotka je schopna si s tímto

nelehkým druhem cvičení poradit. Zatím to byla jen cvičení, ale není nikde vyloučeno, že

složky IZS se mohou s takovýmto typem zásahu potkat i v reálné praxi.

Stanovené cíle diplomové práce byly splněny. Závěrem bych chtěl říci, že zpracované

téma je velmi zajímavé i aktuální a bylo by vhodné, abychom se tomuto tématu i nadále

věnovali a rozvíjeli jej.



64

Seznam použité literatury:
[1] Zákon č. 440/2008 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

[2] ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, P., Nebezpečné látky

II. 2. vyd. Ostrava: EDICE SPBI  36, 2007, 229 s. ISBN 978-80-7385-000-5.

[3] Pokyn č. 30 generálního ředitele HZS ČR  ze dne 22. 12. 2006, kterým se vydává Řád

chemické služby Hasičského záchranného sboru České republiky.

[4] URBAN, L., Nové dozimetrické prostředky u HZS ČR. 112: Odborný časopis požární

ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, prosinec 2008,

roč. 7, č. 12, s. 1.

[5] OSVALD, Michal. Zásahy jednotek HZS jihomoravského kraje při výskytu

nebezpečné látky. Brno, 2007. 66 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního

inženýrství VŠB-TUO. Vedoucí práce doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák.

[6] ADAMEC, V., HANUŠKA, Z., Nebezpečné látky – učební texty 1.vyd. Praha: MV ČR

HLAVNÍ SPRÁVA SBORU PO, 1991, 248 s. ISBN 80-90-1121-0-2.

[7] ŽEMLIČKA, Z., Činnost jednotky PO při zásahu s přítomností nebezpečných látek,

SPBI, Ostrava, 2001, ISBN 80-86111-89-X.

[8] KOLEKTIV AUTORŮ. Metodický list 4N – Nebezpečí ionizujícího záření  . Bojový
řád jednotek požární ochrany. 1.vyd. Ostrava: SPBI s přispěním MV-GŘ HZS ČR,
2007. ISBN 978-80-7385-026-5.

[9] KOLEKTIV AUTORŮ. Metodický list 3L – Činnost hasičů v nebezpečné zóně. Bojový
řád jednotek požární ochrany. 1.vyd. Ostrava: SPBI s přispěním MV-GŘ HZS ČR,
2007. ISBN 978-80-7385-026-5.

[10] KOTINSKÝ, P., HEJDOVÁ, J., DEKONTAMINACE v požární ochraně. 1. vyd.
Ostrava: EDICE SPBI  34, 2003, 123 s. ISBN 80-86634-31-0.

[11] ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, A., HANUŠKA, Z., Integrovaný záchranný systém.

1.vyd. Ostrava: EDICE SPBI  40, 2005, 157 s. ISBN 80-86634-65-5.



65

[12] Pokyn č. 8 generálního ředitele HZS ČR  ze dne 3. 2. 2004, kterým se vydává Typová

činnost složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu při

mimořádné události způsobené použitím radiologické zbraně.

[13] Internetový portál Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

URL: <http://www.firebrno.cz/tisnov/zasahy (4.3. 2010)

[14] Internetový portál Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

URL: < http://www.sujb.cz/aplikace/radon/?action=show&table=tab_h&lang=cz

(27.2. 2010)

[15]  Plán taktického cvičení Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Pardubice,

2. 9. 2009.

[16] Plán prověřovacího cvičení jednotek PO Hasičského záchranného sboru

Moravskoslezského kraje, Ostrava,  26. 1. 2010.

[17] Interní materiál České asociace hasičských důstojníků 02/2010

[18] VYKOUKAL, J., Jak se zrodil nový sbor. 112: Odborný časopis požární  ochrany,

integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, březen 2010, roč. 9, č. 3,

s. 1.

[19] Statistické ročenky GŘ HZS ČR (za období 2005-2009).

[20] Kolektiv autorů: Principy a praxe radiační ochrany, AZIN CZ s.r.o. Praha 2000.

[21] JANDL, J., PETR,I. Ionizující záření v životním prostředí. Praha: SNTL, 1998. 200s.



66

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Statistické údaje

Příloha č. 2 - Výstražné symboly

Příloha č. 3 – Přehled dostupných dekontaminačních činidel

Příloha č. 4 - Zjištěné nedostatky při takticko - prověřovacím cvičení Horní Ředice

Příloha č. 5 - Taktické cvičení na pozemní komunikaci č. III/31014

Příloha č. 6 - Prověřovací cvičení – Moravskoslezský kraj



Seznam obrázků:
Obr. č. 1 – Počet zásahů na únik chemických NL

Obr. č. 2 – Počet zásahů s radioaktivní látkou

Obr. č. 3 – Průměrný počet výjezdů chemických laboratoří HZS kraje k MU

Obr. č. 4 – Průměrný počet analyzovaných vzorků chemických laboratoří HZS krajů

Obr. č. 5 – Diamant

Obr. č. 6 - Hazchem kód

Obr. č. 7 – Ramanův spektrometr First Defender

Obr. č. 8 – Indikátorové papírky

Obr. č. 9 – Detekční trubičky s nasávačem

Obr. č. 10 – Detekční přístroj GDA II

Obr. č. 11 - Oxymetr Drager Pac 7000

Obr. č. 12 - Toximetry Drager Multiwarn II a Oldham MX 21

Obr. č. 13 - Explozimetr Drager Pac Ex2

Obr. č. 14 - Osobní dozimetr SOR/R-022

Obr. č. 15 - Zásahový dozimetr UltraRadiac 115

Obr. č. 16 - Zásahový radiometr

Obr. č. 17 - Rozdělení místa zásahu do zón

Obr. č. 18 - Rozdělení místa zásahu

Obr. č. 19 – Nález nebezpečných látek

Obr. č. 20 – Právní předpisy složek IZS ve vztahu k nálezu NL

Obr. č. 21 – Nález malého množství NL

Obr. č. 22 – Nález velkého množství NL

Obr. č. 23 - Následky exploze prázdných lahví

Obr. č. 24 – Oblast působení chemických laboratoří

Obr. č. 25 – Organizační struktura chemických laboratoří

Obr. č. 26 – Blokové schéma – zásah s výskytem nebezpečné látky

Obr. č. 27 – Situační plánek zásahu (zásahu)

Obr. č. 28 – Nález NL (místo MU)

Obr. č. 29 – Přenášení NL mimo místo nálezu



Seznam tabulek:
Tab. 1 Třídy nebezpečnosti látek

Tab. 2 Význam identifikačních čísel nebezpečnosti pro posouzení nebezpečnosti látky

Tab. 3 HAZCHEM kód – ochrana

Tab. 4 Seznam dalších složek IZS



Seznam použitých zkratek
IZS Integrovaný záchranný systém

NL Nebezpečná látka

PO Požární ochrana

HZS Hasičský záchranný sbor

MU Mimořádná událost

VZ Velitel zásahu

ČR Česká republika

RaL Radioaktivní látka

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost

ORP Obec s rozšířenou působností

PČR Policie České republiky

ZZS Zdravotnická záchranná služba

CHL HZS Chemická laboratoř Hasičského záchranného sboru

SÚJCHBO Státní úřad jaderné, chemické a biologické ochrany

KOPIS Krajské operační a informační středisko

ŠS Školící středisko

SaP Síly a prostředky

PS Požární stanice

PPLA Protiplynový automobil

IOO LB Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

CPS Centrální požární stanice



Bc. Stanislav Mizera
Taktika zásahu složek integrovaného záchranného systému při nálezech nebezpečných látek

 Příloha č. 1
1

Příloha č. 1 Statistické údaje

V tabulce č. 1 jsou uvedeny jednotlivé počty zásahů na únik NL, ale také radiační nehody

a  havárie.  Únik  NL  je  rozdělen   na  dvě kategorie  a  sice  únik  chemických  NL  a  na  únik

ropných produktů.

Tab.1 Počet zásahů s únikem NL a s radioaktivními látkami [19]

Druh události Počet událostí
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

únik chemických NL 627 560 1040 979 978 1014 1165 1142 1024 925
únik ropných produktů 3141 3596 4653 4904 4572 4616 4644 5235 5218 4991
únik NL celkem 3768 4156 5693 5883 5550 5630 5809 6377 6242 5916
radiační nehoda a
havárie 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0

Pokud bychom se zaměřili na jednotlivá data z tabulky č. 1, tak je zde patrné, že dochází

k velkému úniku ropných produktů, oproti únikům chemických látek.

Všechny tyto zásahy byly provedeny za účasti základní složky IZS HZS kraje. Ale další

ostatní složkou IZS, jsou chemické laboratoře HZS krajů. V tabulce č. 2 jsou jednotlivé počty

výjezdů chemických laboratořích k MU s výskytem NL.

Tab.2 Počet výjezdů chemických laboratoří k MU [19]

Chemická laboratoř Počet výjezdů k MU
2005 2006 2007 2008 2009 Průměr

Frenštát pod Radhoštěm 22 23 19 13 12 18
Třemošná 32 39 38 37 36 36
Kamenice 40 32 83 28 27 42
IOO LB 21 27 19 13 19 20
Tišnov 12 5 15 43 29 21
Průměr 25 25 35 27 25

Na obrázku č. 1 je zobrazen graf , který nám znázorňuje průměrný počet výjezdů

jednotlivých chemických laboratoří k MU. V grafu jsou zpracována data od roku

2005 – 2009.
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Obr. č. 1 – Průměrný počet výjezdů jednotlivých laboratoří

V tabulce č. 3 jsou zobrazeny počty analyzovaných vzorků, které byly provedeny

v chemických laboratořích HZS krajů a to za období 2005 – 2009.

Tab.3 Počet analyzovaných vzorků chemických laboratoří k MU

Chemická laboratoř Počet analyzovaných vzorků
2005 2006 2007 2008 2009 Průměr

Frenštát pod Radhoštěm 220 146 176 148 106 159
Třemošná 124 133 151 143 204 151
Kamenice 126 126 88 73 66 96
IOO LB 81 110 115 92 98 99
Tišnov 31 84 71 207 162 111
Průměr 116 120 120 133 127



Bc. Stanislav Mizera
Taktika zásahu složek integrovaného záchranného systému při nálezech nebezpečných látek

 Příloha č. 1
3

Pro úplnou přehlednost statistických údajů jsem provedl graf , který je zobrazen na

obrázku č. 2. Graf nám znázorňuje průměrný počet analyzovaných vzorků u jednotlivých

chemických laboratoří HZS krajů za uplynulé období 2005 – 2009.

Obr. č. 2 – Průměrný počet analyzovaných vzorků



Bc. Stanislav Mizera
Taktika zásahu složek integrovaného záchranného systému při nálezech nebezpečných látek

Příloha č. 2
1

Příloha č. 2 Výstražné symboly [17]

Symbol na
obalu Skupina Označení      Předpokládaná charakteristika reakcí látek

výbušné E

· exotermní reakce i bez přístupu kyslíku za rychlého vývinu
plynu

· možnost explozivního hoření nebo detonace
· při zahřátí vybuchují, jsou-li umístěny v částečně uzavřené

nádobě

oxidující O · při styku s jinými látkami (zejména hořlavými) vysoce
exotermní reakce

extrémně
hořlavé F+

· v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 0 °C a bod varu nižší
než 35 °C

· v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální
(pokojové) teploty a při normálním (atmosférickém) tlaku

vysoce
hořlavé F

· možnost samovolného zahřívání a poté vznícení při styku se
vzduchem za normální (pokojové) teploty a při normálním
(atmosférickým) tlaku a bez přívodu energie

· v pevném stavu snadné vznícení po krátkém styku se zápalným
zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo
doutnají

· v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21 °C a nejsou
extrémně hořlavé

· při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce
hořlavé plyny

vysoce
toxické T+

· po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží i ve velmi malém
množství způsobení akutního nebo chronického poškození
zdraví nebo smrt

toxické T
· po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží i v malém množství

způsobení akutního nebo chronického poškození zdraví nebo
smrt

zdraví
škodlivé Xn · po vdechnutí, požití nebo po proniknutí kůží způsobení

akutního nebo chronického poškození zdraví nebo smrt

žíravé C · styk s živou tkání způsobuje její poškození (poleptání)

dráždivé Xi · není žíravá, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném
styku s kůží nebo sliznicí možnost podráždění

nebezpečné
pro životní
prostředí

N · při úniku do životního prostředí představuje okamžité nebo
opožděné nebezpečí
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Výstražné symboly ADR/RID

Výbušné látky a
předměty

Výbušné látky a předměty Výbušné látky a
předměty

Výbušné látky a
předměty

Toxické plyny

Hořlavé plyny Hořlavé plyny Nehořlavé,
netoxické plyny

Nehořlavé,
netoxické plyny Hořlavé kapaliny

Hořlavé kapaliny Hořlavé tuhé látky,
samovolně

se rozkládající látky a
znecitlivěné tuhé výbušné

látky

Samozápalné látky Látky, které ve styku s
vodou vyvíjejí
hořlavé plyny

Látky, které ve styku
s vodou vyvíjejí
hořlavé plyny

Látky podporující hoření Organické peroxidy Organické peroxidy Toxické látky Infekční látky

Radioaktivní látky
kategorie I

Radioaktivní látky
kategorie II

Radioaktivní látky
kategorie III

Štěpné látky Žíravé látky

Jiné nebezpečí a
předměty

Opatrně přesouvat Křehké zboží
opatrně zacházet

Touto stranou nahoru Chránit před
vlhkem
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Příloha č. 3 Přehled dostupných dekontaminačních činidel [17]

Kontaminant Dekonaminační činidlo

Povrchy
Protichemický ochranný

oděv Povrch těla

Nebezpečné
chemické látky

1. voda
2. 0,5 až 3% detergent
3. 10% Hvězda

1. voda
2. 0,5 až 3% detergent
3. 10% Hvězda

1. mýdlo + voda
2. 10% Hvězda

Radioaktivní
látky

1. 0,5 až 3% detergent
2. Neodekont
3. 10% Hvězda

1. 0,5 až 3% detergent
2. Neodekont
3. 10% Hvězda

1. 0,5 až 3% detergent
2. mýdlo + voda
3. Neodekont
4. 10% Hvězda

Bojové
chemické látky

1. 10% Hvězda
2. roztok NaClO +
NaOH
3. roztok "Savo Prim"
(obsahuje již NaOH)
4. roztok Savo
5. roztok Ca(ClO)2

1.  Hvězda  3  :  1,  tj.  75  %
2. roztok NaClO +  NaOH
3. roztok "Savo Prim"
(obsahuje již NaOH)
4. roztok Savo
5. roztok Ca(ClO)2

1. mýdlo + voda (pro
dekontaminaci očí 1 až 2%
NaHCO3)
2. 10% Hvězda

B-agens

1. 2% "Persteril 36%"
(20 min)
2. 4% "Persteril 15%"
(20 min)
3. Hvězda
4. na mokrý povrch
práškové chlorové
vápno posypáním
5. na suchý povrch
suspenzi chlorového
vápna a vody 1 : 2
(doba působení 30 min)
nebo roztok chlorového
vápna 1 : 1 (20 min)
nebo Savo 3% (30 min)

1. 2% "Persteril 36%"
2. 4% "Persteril 15%

expozice 1 minutu při aplikaci
dekontaminační sprchou nebo
2 minuty při ruční aplikaci

3. dekontaminační činidlo
Hvězda

1. 2% "Persteril 36%"
2. 4% "Persteril 15%

expozice 1 minutu při
aplikaci dekontaminační
sprchou nebo 2 minuty při
ruční aplikaci (mytí
pokožky a vlasů provádět
mýdlem s dezinfekčním
účinkem)

3. Hvězda

Kyseliny

1. sorbent
2. soda, mletý vápenec
nebo vápno v pevné
formě
3. 10% NaHCO3 nebo
K2CO3

voda voda

Zásady

1. sorbent
2. voda
3. 5% H2SO4
4. 5% kyselina citrónová
5. 8% kyselina octová
(ocet)

voda voda

Čpavek 8% kyselina octová
(ocet) 8% kyselina octová (ocet) voda
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Chlór

1. sorbent + voda
2. soda, mletý vápenec
nebo vápno v pevné
formě
3. 5 až 10% NaHCO3
nebo K2CO3

5 až 10% NaHCO3 nebo
K2CO3

voda

Kyanidy

1. sorbent + voda
2. soda, mletý vápenec
nebo vápno v pevné
formě
3. 5 až 10% NaHCO3
nebo K2CO3

10% NaHCO3 10% NaHCO3

Ropné látky
1. sorbent, detergent
2. komerční
dekontaminační činidla

1. sorbent, detergent
2. komerční dekontaminační
činidla

1. mýdlo + voda
2. komerční
dekontaminační činidla
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Příloha č. 4
Zjištěné nedostatky při takticko - prověřovacím cvičení Horní Ředice

Při takticko – prověřovacím cvičení ze dne 16. září 2009 bylo odhaleno mnoho

nedostatků v taktice zásahu na nález NL. Nyní tyto nejzávažnější nedostatky vypíši, rozeberu

a určím opatření, aby k těmto nedostatkům už v budoucnosti nedocházelo.

1.) Při příjezdu na místo MU dostal VZ už jen zprostředkovaně informace o nálezu

NL od Policie ČR. Zde je nutné a adekvátní, aby informace o nálezu NL byly

podávány přímo VZ a ne přes další osoby. Při přenosu těchto informací může dojít

ke zkreslování informací o místě zásahu. Také je žádoucí, aby oznamovatel vyčkal

na místě MU nezbytně dlouhou dobu, a to na zapsání totožnosti oznamovatele, ale

také pro případnou dekontaminaci.

2.) Zásadní chybou celého cvičení bylo to, že průzkumná skupina z PS Holice

nenalezla radioaktivní zářič. Na průzkum byla vybavena jen starším typem

detekčního přístroje GI-3H, viz. obrázek č. 1, který byl v době zásahu v poruše

(porucha odhalena až po cvičení). Jednotka z PS Holice byla už na místě MU

vybavena novějším typem detekčního přístroje URAD 115, ale tento přístroj nebyl

použit. VZ dále pokračoval jako při zásahu na chemickou NL.

Obr. č. 1 - Vybavení průzkumné skupiny detekčními přístroji
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3.) Průzkumná skupina, která prováděla prvotní průzkum, byla vybavena ochrannými

prostředky podle platných předpisů, ale tato skupina udělala velkou chybu v tom,

že vstupovala do potencionální nebezpečné zóny a začala zde manipulovat s obaly

od chemických látek (viz. obrázek č. 2). Již v tento okamžik mohlo dojít

k poškození zdraví průzkumné skupiny. Toto jednání by se dalo pochopit v té víře,

že průzkumná skupina chtěla identifikovat NL na místě zásahu, pro předání

informací na KOPIS a pro následné vystrojení hasičů.

 V následujícím případě stačilo provést průzkum z bezpečné vzdálenosti (10m)

při  kterém by  zjistili,  že  se  jedná  o  NL,  jenž  jsou  rozsypané  nebo vylité.   Velitel

zásahu v tomto okamžiku podá zprávu na KOPIS, že se jedná o nález NL, kde je

mnoho obalů  od NL, které jsou rozsypané a vylité. Vyžádá si posilové jednotky a

přítomnost chemické laboratoře HZS kraje.

 Obr. č. 2 - Bezprostřední vstup a manipulace s NL

4.) Po příjezdu posilové jednotky z CPS Pardubic došlo k vystrojení hasičů na

nejvyšší ochranu, což bylo správné, ale zásahová skupina v nebezpečné zóně

začala přenášet chemické látky na polní cestu, která byla poblíž (viz. obrázek č. 3).

Přenášení chemických látek bylo velmi nebezpečné, a to z důvodů těch, že hasiči

nevěděli zda látky, které se nacházejí na místě zásahu nemohou iniciovat výbuch

po vzájemném reakci. Na místě zásahu byly látky, které imitovaly látky žíravé,

prudce jedovaté, výbušné, ale i karcinogenní.
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V následujícím případě stačilo udělat to, že hasiči rozteklé kapaliny zasypou

inertním sorbetem a celé místo události zabezpečí proti povětrnostním vlivům

(překrytí folií) a zavolají odbornou pomoc (chemická laboratoř HZS).

Obr. č. 3 – Přenášení a manipulace s NL

5.) Po příjezdu IOO LB se vydala výjezdová skupina na průzkum a při tomto

průzkumu bylo zjištěno, že se zde nenachází jen chemické NL, ale že je zde i

zvýšené přírodní pozadí, což znamenalo, že na místě zásahu se také vyskytuje

radioaktivní zářič. Tento radioaktivní zářič byl objeven až 2:23 hod. od nahlášení

události na KOPIS. Po tomto průzkumu a nálezu radioaktivního zářiče, byl

přivolán SÚJB. V tento okamžik se začal vést zásah i na radioaktivní látku. Pokud

by měl radioaktivní zářič větší aktivitu, mohlo dojít k ohrožení na zdraví a

životech hasičů, kteří se pohybovali na místě MU.
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Příloha č. 5
Taktické cvičení na pozemní komunikaci č. III/31014

Jednalo se o taktické cvičení integrovaného záchranného systému Pardubického kraje

s praktickým prověřením jednotek požární ochrany HZS Pardubického kraje a KOPIS, ostatní

zúčastněné složky IZS to měli jako taktické cvičení. Cvičení proběhlo 22. října 2009 od 09:00

do 12:00 hod.

Popis cvičení

Cvičení bylo simulováno na okraji lesa v blízkosti silnice III třídy. Náhodný motorista

nalezne v příkopě na okraji lesa nabourané vozidlo (viz. obrázek č.1). Ve vozidle se nenachází

žádná posádka a na zadní části vozidla a na sedadlech jsou uloženy vojenské bedny

s chemickými látkami a radioaktivní zářič. Náhodný motorista celý nález nahlásí na tísňovou

linku 158.

Obr. č. 1 – Nález nabouraného vozidla v příkopě
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Místo provedení

Taktické cvičení proběhlo  na pozemní komunikaci č. III/31014 mezi obcemi

Dlouhoňovice a Písečná viz. obrázek č. 2.

Obr. č. 2 – Situační plánek zásahu (zásahu)

Průběh cvičení

Náhodný motorista ohlásil na tísňovou linku 158 nabourané vozidlo v příkopě a

vyčkal do příjezdu Policie ČR. Poté co přijela PČR místo nehody opustil. PČR si vyžádala na

místo nehody jednotku HZS kraje na zajištění vozidla. KOPIS na místo nehody vyslal

jednotku HZS Pardubického kraje – PS Žamberk. Po příjezdu jednotky PS Žamberk vydal VZ

rozkaz průzkumné skupině v DT a ochranných oděvech Fireman k předběžnému průzkumu.

Průzkumná skupina byla vybavena detekčními prostředky, kterými disponovala. Na základě

průzkumu dostává VZ informaci, že v místě zásahu se nachází radioaktivní látka a obaly od

neznámých chemických látek s částečným obsahem. VZ dává rozkaz k okamžitému stažení

průzkumné skupiny a přes KOPIS žádá o posilové jednotky z CPS Ústí nad Orlicí. KOPIS

přijímá zprávu o radioaktivní látce a chemických NL a informuje SÚJB RC Hradec Králové,

řídícího důstojníka HZS kraje, OPIS GŘ, IOO LB, starostu obce, oddělení životního prostředí

MÚ Vamberk. V tomto okamžiku vedoucí cvičení dává rozkaz k zastavení a ukončení

cvičení.
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Vyhodnocení cvičení

Cílem cvičení bylo prověření velitelů jednotek PO k řízení sil a prostředků požární

ochrany, techniků chemické služby při zásahu na NL a seznámení cvičících s problematikou

zásahu na NL s nálezem radioaktivní látky. A také prověření používání věcných prostředků

nutných pro zásah NL.

Jednotka PS - Žamberk postupovala dle platných taktických postupů a nebyly

shledány žádné závažné nedostatky. Splnila všechny zásadní cíle cvičení (nález

radioaktivního zářiče) a proto vedoucí cvičení ukončil celé taktické cvičení. Ostatní složky

IZS byly ihned o tomto kroku informováni přes KOPIS.
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Příloha č. 6
Prověřovací cvičení – Moravskoslezský kraj

Prověřovací cvičení na téma zásah na chemickou a radioaktivní látku proběhlo

v termínu od 15. února do 17. února 2010 ve spolupráci HZS Moravskoslezského kraje a

chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje. Hlavním tématem cvičení bylo stanovit

odstup od místa s podezřením na NL. Vytyčení vnější a nebezpečné zóny a určení zóny

ohrožení dle aktuálních meteorologických podmínek. V případě ionizujícího záření vytyčení

bezpečnostní zóny a dodržování režimových opatření při vstupu do bezpečnostní zóny.

Úkolem jednotek při zásahu na NL budou činnosti vedoucí ke snížení bezprostředních

rizik a omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci [16]. Prověřovací cvičení bylo

naplánováno pro tři územní odbory, a sice Bruntál, Nový Jičín a Frýdek Místek.

Popis cvičení

Prověřovací cvičení bylo simulováno vždy na odlehlém místě, kde se nacházely sudy,

krabice s nálepkami a čísly, skleněné a plastové láhve s částečným obsahem. Radioaktivní

zářič byl vždy umístěn mezi těmito láhvemi a sudy (viz. obrázek č. 1). Místo nálezu bylo vždy

hlášeno náhodným kolemjdoucím (nálezcem) na tísňovou linku 150.

Hranické Loučky Staříč

Obr. č. 1 – Nález NL
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Místo provedení

Dne 15. února 2010 proběhlo prověřovací cvičení v katastru obce Horní Moravice

místní část obce Nová Ves (viz. obrázek č. 2).

Obr. č. 2 – Místo nálezu NL Nová Ves

Dne 16. února 2010 proběhlo prověřovací cvičení na spojnici mezi Hustopečemi nad

Bečvou a Hranickými Loučkami. Dle místního názvu U Háje – bývalý kravín u vodoteče -

retenční nádrž (viz. obrázek č. 3).

Obr. č. 3 – Místo nálezu NL Hranické Loučky
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Dne 17. února 2010 proběhlo prověřovací cvičení v katastru obce Staříč místní část

Malý Staříč. Nález NL se nacházel ve stavební buňce na stavební parcele pod vysílačem vedle

obecního rybníka (viz. obrázek č. 4).

Obr. č. 4 – Místo nálezu NL Staříč

Průběh cvičení

Horní Moravice – Nová Ves

Oznamovatel ohlásil na tísňovou linku 150, že v obci Horní Moravice místní část

Nová Ves poblíž autobusové točny, vidí nějaké sudy a krabice s nálepkami a čísly, je možné

že se jedná o nějaké chemikálie.

Sektorové operační a informační středisko (dále jen „SOPIS”) vyslalo na místo nálezu

jednotku z PS Bruntál. Po příjezdu jednotky proběhlo vytěžení oznamovatele o nálezu NL

(kde to je, co tam je, jak dlouho ho to tam je, jak daleko byl od místa nálezu, zda nemá

zdravotní komplikace). Velitel zásahu poté vydal rozkaz průzkumné skupině, aby provedla

prvotní průzkum v dýchací technice a s detekčními přístroji. Při průzkumu bylo zjištěno, že se

jedná o radioaktivní látku a velitel zásahu povolal posilovou jednotku z PS Rýmařov.

Po příjezdu jednotky PS Rýmařov byli hasiči vystrojeni do ochranných

protichemických oděvů a zahájili průzkum. Při tomto průzkumu hned stanovovali

bezpečnostní a nebezpečnou zónu. Velitel zásahu informoval SOPIS Bruntál o radioaktivní

látce a o hodnotách dávkového příkonu a požádal o spolupráci chemickou laboratoř HZS

kraje a RC SÚJB. Při výstupu průzkumné skupiny z nebezpečné zóny bylo cvičení ukončeno.
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Hranické Loučky

Oznamovatel ohlásil na tísňovou linku 150, že se nachází na polní cestě mezi

Hustopečemi nad Bečvou a Hranickými Loučkami u bývalého kravína poblíž vodoteče

(retenční nádrž), že vidí nějaké sudy, krabice a láhve s nálepkami a čísly

SOPIS vyslalo na místo nálezu jednotku z PS Nový Jičín. Oznamovatel vyčkal

příjezdu jednotky uprostřed obce Hranické Loučky, aby jim popsal cestu k místu nálezu.

Jednotka zastavila v bezpečné vzdálenosti od předpokládaného místa nálezu a vydala rozkaz

na uzavření místa zásahu a vytyčení bezpečnostní zóny. Bezpečnostní zóna byla vytyčena ve

velkém rozsahu, a to o poloměru cca 150 m.

Velitel zásahu rozhodl provést prvotní průzkum v protichemických oděvech

s detekčními přístroji. Při provádění průzkumu bylo zjištěno, že se na místě události nachází

radioaktivní látka. Průzkumná skupina ihned informuje VZ o nálezu radioaktivní látky a také

hned vytyčují nebezpečnou a bezpečnou zónu. VZ informuje SOPIS a požádal o vyslání na

místo události chemickou laboratoř HZS a SÚJB. Při výstupu průzkumné skupiny

z nebezpečné zóny bylo cvičení ukončeno a krátce vyhodnoceno.

Staříč

Oznamovatel ohlásil na tísňovou linku 150, že se nachází v katastru obce Staříč v

místní části Malý Staříč u obecního rybníka pod vysílačem a že vidí nějaké sudy, krabice a

láhve s nálepkami a čísly.

SOPIS vyslalo na místo nálezu jednotku z PS Frýdek Místek. Oznamovatel vyčkal

příjezdu jednotky v obci Staříč, aby jim popsal cestu k místu nálezu. Po příjezdu jednotky

proběhlo vytěžení oznamovatele o nálezu NL (kde to je, co tam je, jak dlouho ho to tam je,

jak daleko byl od místa nálezu). Velitel zásahu poté vydal rozkaz průzkumné skupině, aby

provedla prvotní průzkum v dýchací technice a s detekčními přístroji. Při průzkumu bylo

zjištěno, že se jedná o radioaktivní látku. Průzkumná skupina se ihned vrátila do nástupního

prostoru a vybavila se ochrannými protichemickými oděvy. Než došlo k vybavení této

skupiny ochrannými oděvy, byl v nástupním prostoru změřen oznamovatel pomocí přístroje

DC-3E-98, jestli nebyl kontaminován radioaktivní látkou. Tato kontaminace byla negativní a

právě proto se nepřistupovalo k dekontaminaci oznamovatele. Průzkumná skupina vytyčila

bezpečnostní a nebezpečnou zónu a informovala VZ o naměřených dávkových příkonech a o

vzdálenosti od místa nálezu. Velitel zásahu informoval SOPIS o nálezu radioaktivní látky a

požádal o příjezd na místo události chemickou laboratoř HZS kraje a RC SÚJB.
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Vyhodnocení cvičení

Cílem cvičení byl praktický nácvik taktiky zásahu u MU spojené s chemickým a

radiačním rizikem s důrazem na ochranu životů, zdraví a životního prostředí před nebezpečím

kontaminace chemickými a radioaktivními látkami.

Horní Moravice – Nová Ves

Velitel zásahu správně vytěžil oznamovatele a poté rozhodl o rychlém průzkumu

s izolačním dýchacím přístrojem a detekčními přístroji. Průzkumná skupina určila přítomnost

ionizujícího záření a naměřené hodnoty hlásila VZ. Velitel zásahu i jeho celá jednotka má

konkrétní představy o zásahu na radioaktivní a chemickou látku. VZ se rozhodoval dle

konkrétní situace, při které dbal na ochranu hasičů. Po ukončení cvičení proběhlo jeho

vyhodnocení.

Hranické Loučky

Jednotka z PS Nový Jičín splnila všechny cíle tohoto cvičení. VZ postupoval správně

podle platných předpisů i postupů a vždy šel na bezpečnou stranu. Celý průzkum byl

proveden v protichemických ochranných oděvech, což nelze považovat za chybu, protože se

jednalo o zásah na neznámou NL.

Staříč

Jednotka z PS Frýdek Místek provedla rychlý průzkum v dýchací technice a

s detekčními přístroji. Po zjištění, že se jedná o ionizující záření proběhlo do vybavení

průzkumné skupiny ochrannými prostředky a po přípravě jistící skupiny a dekontaminačního

prostoru se průzkumná skupina vydala na podrobnější průzkum. Velitel zásahu dostal také

kladné hodnocení za to, že jednotka provedla dozimetrickou kontrolu u oznamovatele.

Pokud bych měl provést celkové zhodnocení všech těchto tří cvičení, tak bych řekl, že

všechna cvičení byla provedena profesionálně a všechny jednotky postupovaly dle platných

předpisů a postupů až na malé výjimky.
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