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Definice pojmů 

Významné objekty - jsou budovy úřadů a organizací, ve kterých se předpokládá zvýšená 

koncentrace osob, nebo jinak významných organizací jako jsou školská, zdravotnická 

a sociální zařízení, správní úřady, ubytovací zařízení apod. [6] 

 

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo 

frekvencí výskytu). [22] 

 

Toxicita - schopnost chemické látky způsobit poškození živé tkáně, narušení centrálního 

nervového systému, závažné zranění, nebo smrt po požití, inhalaci nebo absorpcí kůží. 

Toxicita se často dělí na akutní a chronickou. [2] 

 

Expozice - působení nebezpečné látky na lidský organismus. Může být jednorázová, 

opakovaná, akutní, při působení většího množství látky po krátkou dobu a chronická při 

dlouhodobém působení menšího množství látky. [18] 
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1  Úvod 

Mimořádné události provází člověka odedávna. Kromě živelních pohrom jako jsou 

požáry, vichřice, sesuvy půdy, povodně, které se u nás vyskytují téměř v každém ročním 

období, mohou nastat také havárie s únikem nebezpečných chemických látek. S rozvojem 

průmyslu, který je v našem kraji zastoupen ve velké míře a bez kterého si už dnešní život 

nedovedeme představit, k tomu dochází stále častěji. 

Ať je havárie způsobena chemickými reakcemi, vadami nebo únavou materiálů, 

vnějšími vlivy stejně jako způsobená lidskou chybou, má dopad na člověka, ať už 

zaměstnance nebo obyvatele okolí daného místa, poškodí životní prostředí formou 

kontaminace půdy nebo vody a zasáhne i ekonomiku podniku. Riziko těchto havárií je 

možné minimalizovat pokud je provedena podrobná analýza rizik, kdy se stanoví možné 

následky, příčiny havárie a pravděpodobnost, s jakou může nebezpečná událost nastat. 

Na základě zákona o prevenci závažných havárií jsou riziková místa podchycena 

a zanalyzována, jsou připraveny havarijní plány nebo tzv. havarijní karty, které umožní 

rychlou orientaci zásahovým jednotkám v místě a pomáhají snížit dopady havárií. Je také 

velké množství objektů, které nespadají pod dikci zákona, ale přesto mohou ohrozit 

závažnou havárií. Na základě analýzy rizika metodou REHRA je i pro tyto objekty 

stanovena zóna ohrožení nebezpečnou látkou a pro snížení rizika dopadu havárie jsou 

v této oblasti  vytypovány významné objekty. Ty jsou zahrnuty do havarijního plánu kraje 

nebo do vnějšího havarijního plánu. Zahrnutím do těchto plánů vyplývají provozovatelům 

významných objektů povinnosti k zajištění ochrany osazenstva. 

Cílem diplomové práce je stanovit typový postup k zajištění ochrany osazenstva 

významného objektu ohroženého účinkem nebezpečné látky z ohrožujícího zdroje 

a zpracovat přehledné grafické karty, které by pomohly osobám ve významném objektu 

rychle a správně reagovat v krizové situaci. V diplomové práci je zpracován postup 

a specifika při zajištění ochrany osazenstva základní školy a mateřské školy v případě 

úniku amoniaku ze zimního stadionu SAREZA v Ostravě - Porubě. 
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2  Právní úprava 

V současné době je v platnosti zákon č. 59/2006 Sb. ve znění zákona č. 488/2009 

Sb. s platností od 1. března 2010, o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Podle literatury [22] 

tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná 

nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost 

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

životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Zákon stanovuje povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, které 

vlastní nebo užívají objekt nebo zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka či chemický přípravek. Stanovuje působnost orgánů veřejné správy na 

úseku prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky. Objekty nebo zařízení se dle množství nebezpečné 

látky umístěné v objektu zařazují do skupiny A (menší množství nebezpečných látek) 

nebo B (větší množství nebezpečných látek). Návrh provozovatel předkládá krajskému 

úřadu. Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A je povinen zpracovat 

bezpečnostní program prevence závažných havárií, plán fyzické ochrany a je povinen 

hlásit a podávat zprávy o haváriích. Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B musí 

zpracovat bezpečnostní zprávu, plán fyzické ochrany, vnitřní havarijní plán, dodat 

podklady pro vnější havarijní plán a pro stanovení zóny havarijního plánování a účastnit 

se při zpracování informací pro veřejnost. 

Vyhláška č. 256/2006 ze dne 1. června 2006 o některých podrobnostech systému 

prevence závažných havárií stanovuje rozsah a způsob informace určené veřejnosti 

a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování. Informace 

o možném ohrožení obyvatelstva zajišťuje krajský úřad písemnou formou. Informace je 

určena pro občany České republiky, ale i pro cizince a právnické osoby, které podnikají  

v zóně havarijního plánování. Krajský úřad zasílá návrh bezpečnostního programu, 

bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu nebo jejich aktualizaci k vyjádření 
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dotčeným orgánům veřejné správy a dotčeným obcím. Informace se týká zdroje rizik 

a možných následků havárie. Týká se také informování obyvatelstva o způsobu varování 

a o žádoucím chování lidí v případě havárie. [20] 

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách upravuje práva a povinnosti 

právnických osob a podnikajících fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných 

vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu 

chemických látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, 

a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního 

prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků. [21] 

Z hlediska řešení problematiky nebezpečných chemických látek je významná 

vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Je v ní uveden postup při zřizování zařízení civilní ochrany k eliminaci 

následků při úniku nebezpečné chemické látky. Tato vyhláška stanovuje tvar a význam 

signálu, který se používá k varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. [5] 

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

zákonů vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu 

a válečného stavu. [25] 

Vyhláška 328/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů řeší zásady koordinace složek 

IZS. Účelem koordinace je stanovení priorit v místě mimořádné události a návaznost 

záchranných a likvidačních prací. Jejich úkolem je vyhodnocení situace a zhodnocení 

rozsahu mimořádné události. Zajišťují uzavření místa zásahu, přijímají veškerá opatření 

pro záchranu osob. Poskytnutí první pomoc a dalších nezbytná opatření. Učiní veškerá 

opatření na odstranění  nebo omezení příčiny havárie. Zajistí informování nebo varování 

obyvatelstva, v případě nutnosti evakuaci, ošetření nebo první pomoc. Provádí regulaci 

pohybu a střežení evakuovaného místa. Součástí je také dokumentování skutečností 

a organizování záchranných a likvidačních prací. Pro eliminaci následků havárií 
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nebezpečné chemické látky je významné stanovení zásad a způsob zpracování, 

schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu. [19] 

Vyhláška č. 103/2006 Sb., ze dne 31. března 2006, stanovuje zásady pro vymezení 

zóny havarijního plánování a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu. Vnější 

havarijní plán se zpracovává pro území zóny havarijního plánování. Zónu havarijního 

plánování stanovují krajské úřady. Vnější havarijní plán je přípravou na možná ohrožení. 

Slouží k vyhledávání možných rizik, stanovuje dosahy havarijních účinků a plánuje 

opatření k zamezení nebo snížení účinků havárií. Zabývá se také způsobem odstranění 

následků havárií. Použije se v oblasti ochrany obyvatelstva, životního prostředí a zvířat, 

majetkových a kulturních hodnot. Tato opatření jsou realizována v tzv. Plány konkrétních 

činností. V případě vzniku závažné havárie se krizový štáb podle nich rozhoduje. 

V jednoduché formě jsou sestaveny do tzv. havarijních karet pro snadnější orientaci. [3] 
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3  Ohrožení obyvatel účinkem nebezpečných látek 

3.1  Prevence závažných havárií 

Mimořádné události jsou situace, kterým se nelze vyhnout, ale je možné se na ně 

připravit. Živelné pohromy se u nás vyskytují téměř v každém ročním období a rok od 

roku jich přibývá. S rozvojem a nárůstem průmyslu se zvyšuje také nebezpečí závažných 

havárií, které ohrožují obyvatelstvo účinkem nebezpečných chemických látek. Na obr. 

č. 1 je rozčlenění mimořádných událostí. S rozvojem průmyslu, který je v našem kraji 

zastoupen ve velké míře a bez kterého si už dnešní život nedovedeme představit, k tomu 

dochází stále častěji. Ať je havárie způsobena chemickými reakcemi, vadami nebo 

únavou materiálů, vnějšími vlivy stejně jako způsobená lidskou chybou, má dopad na 

člověka, ať už zaměstnance nebo obyvatele okolí daného místa, poškodí životní prostředí 

formou kontaminace půdy nebo vody a zasáhne i ekonomiku podniku. Prevence 

závažných havárií spočívá ve vyhledávání rizik, jejich analýze, přijímání opatření na 

snížení jejich dopadů, ale také ve včasné a dostačující informovanosti o žádoucím chování 

ohrožených obyvatel v případě havárie. 

 

 

 

Obr. č. 1  - Rozčlenění mimořádných událostí. [1] 
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U nebezpečných průmyslových činností je potřeba věnovat pozornost ochraně 

veřejnosti, majetkovým i kulturním hodnotám a také životnímu prostředí. Je povinností 

učinit veškerá opatření pro předcházení nehodám, poskytnout kompetentním orgánům  

podrobné  informace  o  látkách,   procesu  a  zařízeních  a  o  krocích  směřujících ke 

snížení rizika a následků. V případě závažné havárie všechny osoby mimo objekt musí 

být vhodným způsobem informovány o bezpečnostních opatřeních a členské státy si 

navzájem poskytují informace o závažných nehodách. 

Je však velké množství ohrožujících objektů, které nespadají pod zákon o prevenci 

závažných havárií a bezpečnostní rizika spojená s jejich provozováním nejsou 

zanedbatelná. Navíc jsou často umístěna v obytných zástavbách a tím se riziko ještě 

zvyšuje. Při znázornění celkového počtu podniků v Moravskoslezském kraji na kruhovém 

grafu (graf č. 1) je patrné, jak velkou část z celku zaujímají ohrožující objekty, které 

nespadají pod zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. 

 

Graf č. 1 – Rozdělení podniků v Moravskoslezském kraji do skupin A, B 

a nezařazených. [15] 

Velkým rizikem je v dnešní době také chemický terorismus. Toxické látky jako jsou 

amoniak a chlor jsou hojně přepravovány, používány a skladovány nejen v průmyslu, ale 

i v menších objektech v blízkosti osídlených oblastí. V České republice je přes sto padesát 

zimních stadionů a kolem šesti set chladicích zařízení v potravinářském průmyslu, kde se 

amoniak používá. V těchto objektech je tato toxická látka skladována v množství menším 

než stanovuje zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií pro zařazení do skupiny 

A nebo B, ale v množství dostatečném pro způsobení závažné havárie a ohrožení 

obyvatelstva. [17] 
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3.2  Nebezpečné chemické látky 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky, které za podmínek 

stanovených zákonem č. 356/2003 Sb. mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro 

které jsou klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, 

hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, 

karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [21] 

Nebezpečné látky s sebou nesou riziko vzniku havárie, při které jsou ohroženy 

lidské životy a zdraví, životní prostředí nebo majetkové hodnoty. K ohrožení může dojít 

událostmi jako je výbuch, požár nebo toxicita. Důsledkem jsou havarijní dopady, kterými 

jsou tepelné záření, tlaková vlna, letící fragmenty nebo jedovatost. Toxické látky ohrožují 

osoby, zvířata, životní prostředí. I když materiální škody jsou malé, tak toxické látky 

svým dosahem představují největší nebezpečí. Výčet možných rizik průmyslových 

havárií, které jsou charakteristické pro Moravskoslezský kraj je uveden v příloze č. 3. [26] 

 

3.2  Druhy ohrožujících látek 

V bakalářské práci jsem se zabývala ohrožujícími zdroji a jejich analýzou pomocí 

metody REHRA na území Moravskoslezského kraje. Z výsledků analýzy vyplývá, že 

z hlediska druhu ohrožujících látek na území bývalého ostravského okresu mají největší 

zastoupení látky jako technické plyny a hutní produkty. Podniky skladující, nakládající 

a produkující tyto nebezpečné látky jsou zařazeny převážně do skupiny B (viz příloha č. 1 

a č. 2) dle zákona č. 59/2006 Sb. a mají zpracovány vnější havarijní plány. Další velmi 

početnou skupinu ze všech nebezpečných látek tvoří zkapalněné toxické plyny. Výsledky 

jsou znázorněny na následujícím sloupcovém grafu č. 2. [15] 
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Graf č. 2 – Rozdělení rizik dle druhu nebezpečných látek 

na území bývalého Ostravského okresu. [15] 

 

Na stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je uveden 

seznam zařízení, která nakládají nebo skladují ohrožující toxické látky na území 

Moravskoslezského kraje (příloha č. 4). Z přílohy č. 4 je patrno, že ze zkapalněných 

toxických plynů má největší zastoupení amoniak. Vyskytuje se na zimních stadionech, 

v masokombinátech, pivovarech, mlékárnách apod. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nezanedbatelným rizikem vzniku havárie 

a ohrožení obyvatelstva jsou objekty a zařízení, která jsou mimo dikci zákona. Z hlediska 

havarijní události má požár časové a prostorové omezení, jehož následkem je tepelné 

záření. Výbuch má rychlý průběh a hrozí při něm kromě tepelného záření i tlaková vlna 

a rozlet trosek a fragmentů. Z hlediska největšího ohrožení představují toxické látky. Únik 

jedovatého plynu může mít velký dosah co se týče rozlohy i z hlediska ohrožení osob, 

zvířat nebo životního prostředí. Pro zpracování typového postupu k zajištění osazenstva 

významného objektu jsem zvolila únik toxické látky amoniak. Je to látka, která je 

dostupná, levná a má největší hmotnostní i objemovou chladivost. V našem kraji, co se 

četnosti týká, je nejvíce zastoupená a její účinek na lidský organismus může mít až fatální 

následky.  
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3.3  Amoniak 

Amoniak podle literatury [28, 32] je anorganická sloučenina dusíku. Triviální název 

má čpavek a sumární vzorec NH3. Za normálních atmosférických podmínek je toxický, 

bezbarvý, velmi dráždivý plyn, silně čpavého zápachu. Ten je zjistitelný už při 5 ppm.  

Zkapalněný se vyrábí komprimací a zchlazováním plynného amoniaku. Na vzduchu se 

odpařuje za ochlazování okolí až na –33 st.C. Se vzduchem tvoří studené mlhy těžší než 

vzduch, vznikají leptavé a výbušné směsi. Ke vznícení dochází až působením vysoké 

teploty. Prudce reaguje se silnými oxidačními činidly, prudká je neutralizace 

s kyselinami. Napadá barevné kovy. Je snadno rozpustný ve vodě. 

Amoniak se používá zejména pro výrobu dusíkatých hnojiv, při výrobě textilních 

prostředků, syntetických vláken, barviv, plastických hmot, farmaceutických přípravků, ale 

také v chladírenském průmyslu a v hutnictví k nitridování ocelí. 

 

3.3.1  Klasifikace amoniaku 

Amoniak je hodnocen jako látka s více nebezpečnými vlastnostmi. Je toxický 

a nebezpečný pro životní prostředí (obr. č. 2). 

 

                 
 

Obr. č. 2 – Označení nebezpečných vlastností amoniaku. 
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Vzhledem k rozsáhlému celosvětovému obchodu s chemickými látkami je třeba  

zajistit jejich bezpečné použití, dopravu i likvidaci tak, aby jejich nebezpečnost byla 

jednoznačně pochopena. K tomu slouží Globálně harmonizovaný systém klasifikace. Ten 

poskytuje základ pro harmonizaci pravidel a předpisů o chemických látkách na regionální 

i celosvětové úrovni. Podle GHS je amoniak označován těmito značkami (obr. č. 3). 

 

       

 

Obr. č. 3 – Označení nebezpečných vlastností amoniaku podle GHS. [29] 

 

Má také nebezpečné vlastnosti spojené s užíváním chemické látky, tj. rizikovost, 

která se označuje R-větami. Písmeno R a příslušný číselný kód označují specifickou 

rizikovost. Seznam R-vět amoniaku je popsána v tabulce č. 1. 

 

Tab. č. 1 – Specifická rizikovost amoniaku. 

R 10 Hořlavý 

R 23 Toxický při vdechování 

R 34 Způsobuje poleptání 

R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
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Základní pokyny pro bezpečnou manipulaci a zacházení vyjadřují S-věty rozepsané 

v tabulce č. 2. 

 

Tab. č. 2 – Standardní pokyny pro bezpečné zacházení amoniaku. 

S ½ Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 

S 26 
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a 
vyhledejte lékařskou pomoc 

S 36/37/39 
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a 
ochranné brýle nebo obličejový štít 

S 45 
V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte 
lékařskou pomoc 

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí 
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3.3.2  Technické údaje 

Technické údaje o amoniaku jsou popsány v tabulce č. 3. 

 

Tab. č. 3 – Technické údaje. 

Bod tání -77,75 °C 

Bod varu -33,4 °C 

Teplota vznícení 650 °C  

Těkavost 92 % objemových při 20 °C    

Mez výbušnosti (vzd.) dolní mez 15 % obj. – horní mez 28 % obj.     

Rozpustnost ve vodě 32,2 % hmotnostních 

Rozpustnost alkoholy, diethyléter, chloroform 

Mezní exp. bezpečná spára 3,17 mm 

Výhřevnost 18,631 MJ.kg-1 

teplotní třída T1 

skupina výbušnosti II A 

kritická teplota 132,4 °C 

kritický tlak 11270 kPa 

 

Amoniak je plyn, který má střední molekulovou hmotnost M = 17. V porovnání se 

vzduchem, který má M = 28,9,  by se měl čpavek chovat jako plyn lehčí než vzduch 

(M/Mvzd). Je ale známo, že tento plyn reaguje ve vzduchu s vodní parou, vytvoří se 

hydroxid amonný, který má M = 35 a je tedy těžší než vzduch a drží se při zemi. [27] 
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3.3.3  Toxikologické vlastnosti 

Amoniak má dráždivé účinky, hlavně na horní cesty dýchací. Může způsobit 

podráždění nervového systému a může vést až ke křeči. Mohou být zasaženy ledviny, 

u žen může dojít ke krvácení z rodidel, u těhotných k potratu. Amoniak má dobré varovné 

vlastnosti. Je cítit od koncentrace asi 5 ppm. Pobyt v kontaminovaném místě je přijatelný 

i při koncentraci 20 až 100 ppm. Na charakteristický zápach si lze přivyknout a je možné 

zvládnout i koncentraci 300 až 500 ppm. Koncentrace 2 500 ppm po dobu půl hodiny je 

již životu nebezpečná. Extrémně vysoká koncentrace přes 5 000 ppm rychle usmrcuje. 

Koncentrace vyšší než 10 000 ppm poškozuje kůži a je nebezpečná i když jsou chráněny 

dýchací orgány. Dlouhodobé působení nižších koncentrací způsobuje podráždění 

spojivek, dráždění sliznic nosohltanu a průdušek, kašel a dokonce i poškození sluchu. 

Může být způsobena rozedma plic. Vysoké koncentrace amoniaku způsobují zástavu 

dechu, kde nebezpečí spočívá ve vzniku edému plic. Vysoké koncentrace amoniaku 

mohou také způsobit poškození oka a mohou vést až ke slepotě. Rohovka se po expozici 

stane necitlivou, ale zůstává průhledná a po 7 až 10 dnech se může zakalit. [16] 

Sloučením amoniaku s vodou vzniká hydroxid amonný. Značka NH4OH. 

V koncentraci 3 % může poškodit kůži, při koncentraci 10 % se projevují na kůži 

puchýře. Při požití dochází k poleptání zažívacího traktu. Akutní i chronická 

nebezpečnost amoniaku v porovnání s dalšími látkami je uvedena v příloze č. 6. 

 

3.3.4  Účinek na organismus 

Podle literatury [24, 26] poškození organismu účinkem toxické látky závisí na 

mnoha faktorech. Především na  koncentraci látky a na době expozice, ale také na věku, 

pohlaví a psychice. Důležitým faktorem je skupenství a rozpustnost látky i způsob 

pronikání chemické látky do organismu. Ta může pronikat několika způsoby. Nejčastěji 

proniká chemická látka dýchacími cestami ve formě par a aerosolů – inhalačně. Dále 

může pronikat parenterálně, poraněnou pokožkou. Při požití nebezpečné látky se do 

organismu dostává perorálně a přes pokožku, která není porušená, ale je nechráněna – 

perkutánně. 
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Mechanismus otravy se vysvětluje vysokou rozpustností amoniaku ve vodě, čímž 

vzniká hydroxid amonný, který současně se značným místním tepelným účinkem (vlivem 

uvedené chemické reakce) působí destrukci sliznic a poleptání. Kontakt s pokožkou může 

působit popáleniny, podráždění očí, zánět spojivek a hrtanu. 

Tekutina i plyn velmi silně dráždí. Mohou zasáhnout horní cesty dýchací a plíce. 

Způsobí velmi dráždivý kašel až dušnost. Křeč nebo edém může vést až k udušení. 

Nadýchání vysoké koncentrace plynu může vést k náhlé smrti. Při zasažení kůže mohou 

vznikat těžké omrzliny. Omrzlé části těla mají bílou barvu. 

Účinek působení toxické látky je závislý na koncentraci a délce působení. Mírný 

účinek se projevuje symptomy lehkého podráždění horních cest dýchacích. Způsobuje 

kašel, dušnost, mírný bronchospazmus, překrvení spojivek apod. Středně těžké postižením 

má za následek kašel, svíráním hrudníku, sípot a hypoxémií vyžadující dodání kyslíku. 

Silný dráždivý účinek působí na sliznice očí a dýchací cesty. Může způsobit poškození 

plicních tkání. Při vysokých koncentracích dochází k poruchám centrálního nervového 

systému, pneumonii, závažným popáleninám očí a pokožky. Mohl by se rozvinout i otok 

v hrudní části, který může způsobit srdeční selhání. Při vysokých koncentracích nastává 

akutní dechová nedostatečnosti. 

Obecný přístup k léčbě pacientů s otravou amoniakem spočívá v podpoře 

průchodnosti dýchacích cest a další podpůrné terapii. Také se provádí kortikosteroidová 

terapie zaměřená na redukci zánětlivé odezvy organismu. Při zasažení očí se provádějí 

výplachy. 

 

3.3.5  První pomoc při zasažení amoniakem 

První pomoc při zasažení amoniakem je vynesení nebo vyvedení postiženého do 

čistého prostředí, odstranění kontaminovaného oděvu, výplach očí nezávadnou vodou 

nebo vodou borovou, inhalace par octa.  

Při bezvědomí je nutné zajistit životně důležité funkce. V případě zástavy dechu 

provádět umělé dýchání příp. inhalace kyslíku, v případě zástavy srdce masáž srdce. 

A neprodleně zajistit dopravu postiženého k lékaři ve stabilizované poloze. Při nadýchání 
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par dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit teplo a klid a zajistit lékařské ošetření. 

Při styku amoniaku s kůží opláchnout místo velkým množstvím vody, odstranit 

kontaminovaný oděv a obuv. Omrzliny nikdy netřít, pouze překrýt sterilním obvazem 

nebo tkaninou a zajistit lékařské ošetření. Při zasažení očí vyplachovat proudem čisté 

vlažné vody až do příchodu lékaře. 

 

3.3.6  Chování amoniaku při havárii 

Amoniak je skladován v kapalné fázi pod tlakem. Únik může být jednorázový nebo 

kontinuální. V případě havárie zkapalněný čpavek uniká, rychle se odpaří, a tím, že 

odebírá teplo svému okolí vytvoří bílou studenou mlhu. Ta je těžší než okolní teplejší 

vzduch a drží se při zemi. Unikající plyn v závislosti na mechanismu úniku a na množství 

tvoří toxický mrak, který se šíří v závislosti na směru a rychlosti větru a v závislosti na 

členitosti terénu. Pokud by došlo ke kontinuálnímu úniku většího množství látky, 

vytvořila by se louže, která ihned vře a součastně se odpařuje za ochlazování okolí. 

Amoniak zapálí jen silné iniciační zdroje. V případě iniciace výbušné směsi dojde 

k výbuchu doprovázenému tepelným sáláním, tlakovou vlnou, případně letícími 

fragmenty a k vytvoření toxického mraku. K likvidaci nehod s unikajícím amoniakem se 

používá voda ve formě vodních clon. [17, 32] 

 

3.3.7  Havárie v minulosti 

Zajištění bezpečnosti při zpracování, transportu i skladování nebezpečných látek 

jako je amoniak, se provádí na základě zákona o prevenci závažných havárií, pomocí 

analýz rizik, ale vychází se také ze zkušeností a poznatků při podobných havárií. 

Ve vojenských zdravotnických listech jsou popsány některé závažné havárie ve světě a na 

Slovensku. [30] 

V roce 1980 došlo k úniku vysoce koncentrovaného plynného amoniaku z lodního 

chladícího systému v Novém Skotsku. Evakuace postižených trvala přes deset hodin. 

Bylo zasaženo čtrnáct rybářů. Postižení trpěli zánětem hrtanu a spojivek. U dvou osob se 

sekundárně rozvinula bakteriální pneumonie. 
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Závažná havárie se stala v Litvě v roce 1989. Zásobník amoniaku v továrně na 

umělá hnojiva, který obsahoval sedm tisíc tun kapalného plynu, explodoval. Sedm osob 

zahynulo, padesát sedm bylo poraněno a dalších třicet dva tisíc bylo nutno evakuovat. 

Většina postižených utrpěla poranění při výbuchu a popáleniny. 

K výbuchu cisterny s pěti tunami amoniaku došlo na bělehradském předměstí Borca 

v roce 1998. Oblak čpavku se rozšířil po velké ploše a způsobil hromadnou otravu 

místních obyvatel. Při výbuchu byla zabita jedna osoba. Ošetřeno bylo kolem sto padesáti 

osob s různým stupněm otravy. 

K úniku amoniaku došlo také v Bratislavě v roce 2000 na zimním stadionu Ondreje 

Nepely. V té době byl objekt v rekonstrukci. Bylo zjištěno, že k úniku čpavku došlo 

z potrubí, které bylo porušeno při zemních pracích v prostoru hrací plochy stadionu. Dva 

pracovníci, kteří se na rekonstrukci podíleli byli intoxikováni. 

O závažných haváriích, při kterých unikl amoniaku, v České republice nebyly 

nalezeny podrobnější informace. Ale nepochybně na našem území k různým menším 

haváriím chladícího systému došlo. Například na zimním stadionu v Havířově v roce 

1972 a v roce 1976 unikla chemikálie do říčky Stružník a do říčky Lučiny. Také na 

zimním stadionu SAREZA byl zaznamenán únik amoniaku v devadesátých letech 

minulého století. 
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4  Zajištění sebeochrany obyvatel  

Ochrana obyvatel vychází ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému, který se použije při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Ochrana obyvatel je 

také realizována bez vyhlášení krizových stavů a to v případě úniku nebezpečných látek. 

Opírá se také o vyhlášku č. 256/2006 Sb. týkající se některých podrobností systému 

prevence závažných havárií, která stanovuje rozsah a způsob informace určené veřejnosti 

a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování. Důležitá je 

také vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Podle literatury [8] v oblasti ochrany obyvatelstva, zvířectva, životního prostředí, 

majetkových a kulturních hodnot se použije vnější havarijní plán, který je přípravou na 

možná ohrožení. Slouží k vyhledávání možných rizik, stanovuje dosahy havarijních 

účinků a plánuje opatření k zamezení nebo snížení účinků havárií. Zabývá se také 

způsobem odstranění následků havárií. Součástí je popis vzniku události, 

pravděpodobnost s jakou může nastat, rozsah možné mimořádné události, specifikace 

ohrožení obyvatelstva. 

Tato opatření jsou realizována v tzv. Plánech konkrétních činností: 

• Plán vyrozumění 

• Plán varování obyvatelstva 

• Plán ukrytí obyvatelstva 

• Plán záchranných a likvidačních prací 

• Plán evakuace osob 

• Plán individuální ochrany obyvatelstva 

• Plán dekontaminace 

• Plán monitorování 
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• Plán regulace pohybu osob a vozidel 

• Traumatologický plán 

• Plán veterinárních opatření 

• Plán zamezení distribuce a požívání potravin, krmiv a vody 

kontaminovaných nebezpečnou látkou 

• Plán preventivní opatření k zabránění nebo omezení domino efektu havárie 

• Opatření při hromadném úmrtí osob 

• Opatření k minimalizaci dopadů na kvalitu životného prostředí 

• Plán zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

• Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky 

• Plán nakládání s odpady vzniklými při závažné havárii 

Z hlediska ochrany obyvatelstva jsou důležité Plán varování obyvatelstva, Plán 

individuální ochrany obyvatelstva a Plán ukrytí obyvatelstva.  

Plán varování obyvatelstva obsahuje zvolený způsob varování obyvatelstva, včetně 

popisu činnosti, kterou má obyvatelstvo po varování vykonat, zabezpečení realizace 

zvoleného způsobu organizačními a technickými mechanismy, náhradní způsob varování 

obyvatelstva jinými prostředky při selhání zvoleného způsobu varování. Řeší ukončení 

mimořádné události a rozdělení odpovědnosti. Varování obyvatelstva je zabezpečováno 

především pomocí sirén za použití signálu "všeobecná výstraha". Pokud v daném místě 

není zajištěn dosah těchto sirén je zapotřebí zajistit jinou formu varování obyvatelstva. 

Může to být přímé varování příslužníky IZS, místní nebo podnikový rozhlas. Varování se 

provádí také mobilními sirénami, které jsou po příjezdu na místo předány Městské policie 

nebo technickému oddílu.  

Plán individuální ochrany obyvatelstva zahrnuje improvizovanou ochranu dýchacích 

cest, očí a povrchu těla. Plán ukrytí obyvatelstva stanovuje zásady pro ukrytí osob, způsob 

využití ochranných vlastností budov v zóně havarijního plánování a chování při ukrytí. 

V případě průmyslových havárií je doba trvání nebezpečí krátká a vyžaduje rychlé 

jednání. Ochrana obyvatel v tomto případě je zaměřena na ukrytí obyvatelstva v budovách 
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a použití improvizovaných prostředků individuální ochrany. Pro tento případ je nutné 

zajistit žádoucí chování obyvatel. Včasné varování je důležitou součástí, ale pokud 

obyvatelstvo nebude umět reagovat a správně se chovat, pak není dostatečně chráněno 

před účinky nebezpečných látek. Prioritou je tedy znalost a dovednost v oblasti 

sebeochrany obyvatelstva, což zajistí jen dobrá informovanost. 

Jak vyplývá z řady průzkumů, většina osob by se v případě průmyslové havárie 

ukryla ve sklepních prostorech. To je nežádoucí chování, protože mnoho běžných 

průmyslových látek jako např. amoniak nebo chlór je po úniku těžší než vzduch a právě 

v těchto prostorech se mohou vyskytovat. Je proto nutné zajistit informovanost 

a vzdělanost v této oblasti nejen v zónách havarijního plánování. Informování obyvatel 

v zóně havarijního plánování spadá pod krajský úřad, zabezpečení organizuje obecní úřad, 

případně zaměstnavatel. To se provádí hromadnými sdělovacími prostředky, letáky 

a informačními brožurami, besedami apod. Informace se týkají zdroje rizik vzniku 

mimořádné události, přípravných opatřeních IZS, opatřeních k ochraně obyvatelstva, 

varování, evakuace, ukrytí, sebeochrany a poskytování vzájemné pomoci apod.  

Způsobů informování je mnoho. Nejčastější forma zajištění informovanosti 

obyvatelstva je pomocí brožur nebo letáků, které poskytují informace o rizicích v okolí 

a připravují na správné chování v případě havárie. U tohoto typu předávání informací 

však není zajištěna zpětná vazba. Není zaručeno, že jsou tyto informace přečteny 

a pochopeny.  Další možností je informovat pomocí tisku, rozhlasu nebo televize. Pomocí 

populárně naučných seriálů mohou být tyto formy prevence účinnou formou, ale není zde 

zaručena dostupnost pro potřebné cílové skupiny. Důležitou roli ve vzdělávání 

obyvatelstva hrají besedy s občany. Zajímavým způsobem osvěty jsou dny otevřených 

dveří a cvičení havarijní připravenosti. Odpovědnost za informování obyvatelstva v zóně 

havarijního plánování má v rámci zákona krajský úřad. Jak jsou možnosti informování 

obyvatelstva využívány, záleží na konkrétních osobách obecních a krajských úřadů, které 

získávají informace a spolupracují s HZS. 
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5  Případová studie – únik amoniaku ze zimního stadionu 

Vzhledem k tomu, že amoniak je jedna z nejrozšířenějších toxických látek, jsem 

jako modelovou situaci zvolila únik této nebezpečné chemické látky ze zimního stadionu. 

Zimní stadióny a ledové plochy používají amoniak jako chladící médium. V těchto 

zařízeních nedosahují nebezpečné látky hodnot pro zařazení dle zákona č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií, a přesto jsou bezpečnostní rizika spojená s jejich 

provozováním významná. V zřízeních, která používají tzv. přímé chlazení je zásoba 

amoniaku od čtyř do osmi tun, v případě zimního stadionu SAREZA (obr. č. 3) je to 

dvanáct tun. Tyto objekty jsou často situovány do center měst s vysokou hustotou osídlení 

a v jejich blízkosti se nacházejí významné komunikace, uzly hromadné dopravy, hřiště, 

školy a jiné veřejné budovy. Na obrázku č. 4 je plánek místa, kde je vidět, že v okolí 

zimního stadionu se nachází množství obytných domů, školy, školka, zdravotnické 

zařízení, restaurace a další veřejné budovy. 

 

 

Obr. č. 3 – Zimní stadion SAREZA v Ostravě – Porubě. 
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Obr. č. 4 – Mapa ohrožujícího objektu a přilehlých významných objektů. 

Legenda:  1 – ohrožující objekt, zimní stadion SAREZA,                                                     

2 – základní škola na ul. Dětské, 3 – mateřská škola na ul. Dětské,              

4 – pošta, 5 – škola na ul. Porubské, 6 - zdravotnické zařízení 
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5.1  Zimní stadion jako ohrožující objekt 

Zimní stadion SAREZA v Ostravě - Porubě je víceúčelová hala s dvěmi 

zastřešenými ledovými plochami. Jedna plocha má rozměry 30 x 60 m a dva chladící 

kompresory s výkony 645 kW a 364 kW. Také má záložní kompresor s výkonem 560 kW. 

Výška haly je 10 - 13 m a strop má čtyři otevírací pole. Druhá ledová plocha má rozměry 

30 x 59 m a výšku devět metrů. Využívá se celoročně pro sportovní i kulturní akce. 

Kapacita hlediště je pro 6 tisíc diváků. V prostorách objektu jsou šatny, klubovny, sauny, 

posilovny, ale také obchody se sportovními potřebami, hotel, restaurace a banka. 

Zimní stadion byl rekonstruován v roce 1998, zastřešení druhé haly proběhlo v roce 

2003 a úpravy vzduchotechniky v roce 2005. Na zimním stadionu SAREZA se používá 

dvanáct tun amoniaku. Ten je umístěn ve strojovně a rozváděn čpavkovými kanály pod 

ledové plochy. Chladící zařízení pracuje na principu přímého vypařování amoniaku 

v trubkovém systému. Největším rizikem v objektu je místo strojovny. Zařízení pracuje 

pod tlakem do 1 MPa. 

K úniku amoniaku může dojít při poruchách na zařízení, při odchylkách od 

normálních provozních podmínek nebo chybou člověka. Příčinou havárie může být 

koroze, přetlak, poruchy kompresorů, čerpadel, svárů nebo špatná údržba.[2] 

Amoniak se může dostat do vnitřních prostor zimního stadionu. V tomto případě by 

byli ohroženi hlavně návštěvníci sportovních nebo kulturních akcí. Nepříznivá situace 

může nastat při úniku látky z chladicí věže kondenzátoru. Ten je umístěn na venkovním 

prostranství vedle strojovny. Pak by se uniklá látka rozptylovala dle klimatických 

a meteorologických podmínek. 
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5.1.1  Analýza zimního stadionu metodou REHRA 

Analýzu objektu jsem provedla metodou REHRA, kterou jsem podrobně 

zpracovávala v bakalářské práci. Tato metoda se používá pro hodnocení společenských 

a environmentálních rizik závažných havárií v technologických zařízeních na území 

Moravskoslezského kraje. REHRA (Rapid Environment And Health Risk Assessment) je 

indexová metoda vyvíjená týmem expertů vybraných z Ministerstva životního prostředí 

Itálie (Ministry of the Environment, Italy) a ze světové zdravotnické organizace (World 

Health Organization). Cílem je identifikovat, klasifikovat a ohodnotit nebezpečí ve 

vybrané oblasti. Principem je ohodnocení nebezpečných lokalit z hlediska ohrožení 

přírodními vlivy jako jsou povodně, sesuvy půdy nebo seismická činnost. Dále zařazení 

z hlediska fyzikálně chemického a toxického charakteru látky a jeho množství a také 

z hlediska technické úrovně zařízení a vlivu bezpečnostních opatření. [15] 

Zjednodušené schéma, jak dospět k indexu místního rizika metody REHRA je 

znázorněno na obrázku č. 5. 

 

 

 

Obr. č. 5 – Schéma pro získání indexu místního rizika metody REHRA. [31] 
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Metoda řeší zranitelnost trvale i přechodně žijících obyvatel i větší skupiny lidí, 

nacházející se ve významných objektech jako jsou školy, nemocnice, kulturní zařízení 

a sportoviště. Bere v úvahu i zranitelnost životního prostředí, kde může dojít ke 

kontaminaci povrchových vod, půdy, zničení flory a zahubení fauny. Zabývá se 

ekonomickou zranitelností a projevy účinků havárií ve dvou zónách, v zóně smrtelné 

a zóně zraňující. V zasažené oblasti se předpokládá 100% úmrtnost. Výsledkem je index 

míry rizika, který závisí na celkové zranitelnosti a nebezpečí v dané lokalitě. Metoda 

REHRA používá čtyři stupně rizika. Riziko nízké, střední, vysoké a extrémní. V rámci 

Moravskoslezského kraje se extrémní riziko nevyskytuje. Proto odborníci krizového 

řízení z HZS MSK pro své účely hodnocení upravili a používají pouze tři stupně (tab. 

č. 5). Analýza zimního stadionu SAREZA v Ostravě – Porubě je zpracována v přehledné 

tabulce č. 6. [15] 

 

Tab. č. 5 – Index místního rizika, hodnocení metody REHRA. [15] 

index Riziko 

0 – 1.6 NÍZKÉ 

1.6 – 3.6 STŘEDNÍ 

3.6 – 6.4 VYSOKÉ 
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Do tabulky jsou dosazeny hodnoty vybrané z variant daných metodou dle aktuálního 

stavu a vypočtené na základě vzorců podrobně popsaných v bakalářské práci. [15] 

 

Tab. č. 6 – Analýza zimního stadionu SAREZA metodou REHRA. 

Zimní stadion SAREZA, Ostrava - Poruba, amoniak 
Riziko povodně  Ne 0 
Riziko seismicity  Ne 0 
Riziko sesuvu půdy  Ne 0 

Index přírodních hrozeb (IPH) 0   
 
Množství nebezpečné látky 12 t 
Limit dle přílohy č.1 zákona č. 59/2006 Sb. 50 t 
Index škodlivosti látky A 0,048   
Index škodlivosti látky B -1,2   
Index škodlivost látky(IŠL) 0,048   

 
Stáří zařízení > 20 let let 

Technická úroveň 
Technologie renovována do 10 let, 

částečně pod kontrolou   
Typ procesu 24 hodin /den po 7 dní/týden   
Tlak a teplota Tlak ≤ 1 MPa a současně teplota ≤ 200°C   
Manipulace/nakládka Manipulace/nakládka < 50 krát/rok   

Organizační úroveň 
Environm. nebo bezp. pracovníků je 
méně než 3 % ze stavu zaměstnanců   

Index nebezpečnosti zařízení (ISZ) 6   

Index škodlivosti místa (ISM) 0,47   

Míra I   
 
Toxická látka znečišťující ovzduší     
Referenční číslo látky 31   
Minimální zasažené vzdálenost 100 m 
Maximální zasažená vzdálenost 200 m 
Množství uniklé látky do ovzduší 12 t 
Maximální hodnocené množství 50 t 
Minimální hodnocené množství 10 t 
Poloměr ohrožené oblasti, zóny I 105 m 

LC50 (inhalační, člověk, 30 minut) 1500 ppm 
Koncentrace IDLH 300 ppm 
Poloměr ohrožené oblasti, zóny II 189 m 
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Hořlavá nebo výbušná látka     
Referenční číslo látky 7   
Minimální zasažené vzdálenost 50 m 
Maximální zasažená vzdálenost 100 m 
Množství uniklé látky do ovzduší 12 t 
Maximální hodnocené množství 50 t 
Minimální hodnocené množství 10 t 
Poloměr ohrožené oblasti, zóny I 53 m 
Poloměr ohrožené oblasti, zóny II 106 m 

 

Látka toxická pro vodní prostředí 
Množství látky uniklé do vodního toku   G 

LC50 (ryby, 96 hodin) 0,3 mg/l 
Poločas rozpadu řádově v letech Řádově v měsících   

Objem kontaminované vody 0 m3 
 

Látka toxická pro půdní prostředí 

Max množství uniklé do půdy 0,67 m3 

Keoficient C 100 m2/m3 

Kontaminováno půdy 67 m2 
 
Zranitelnost populace v oblasti zóny I     

Počet zasaženého obyvatelstva (přechodně, 
zaměstnáni) >50 6 

Počet zasaženého obyvatelstva trvale 
žíjícího v oblasti >50 6 
Počet škol v oblasti zóny I 0 0 
Počet nemocnic v oblasti zóny I 0 0 

Počet dalších významných objektů v 
oblasti zóny I 1 3 

Parametr Cp 5   
 

Zranitelnost prostředí v oblasti zóny I     
Množství kontaminované vody ve 
vodotečích 0 m3 
Plocha kontaminovaných vodních ploch 0 ha 

Plocha kontaminované půdy 0,000067 km2 

Plocha kontaminované volné přírody 0,0001 km2 

Parametr Ce 1,7   
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Zranitelnost ekonomická v oblasti zóny I     
Počet chovů hospodářských zvířat 0 0 
Počet polí 0 0 
Počet vodních kultur 0 0 
Počet objektů průmyslu a obchodu 1 3 
Parametr Cec 1,3   

 

EPGI 4,5   

Index místního rizika 1,6   
Kategorie rizika II   

 

Z analýzy vyplývá, že Zimní stadion SAREZA v Ostravě – Porubě spadá do 

kategorie nebezpečnosti II, což je střední riziko. Poloměr zóny I havarijního plánování 

pro toxické látky znečišťující ovzduší je 105 m a pro zónu II je 189 m. Na následujícím 

obr. č. 6 je znázorněna oblast s dosahem účinku toxické látky.  
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Obr. č. 6 – Znázornění zóny a ohroženého prostoru v okolí zimního stadionu SAREZA 

dle metody REHRA. 
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5.1.2  Dosahy účinku amoniaku zpracované softwarem ALOHA 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je počítačový program 

určený pro simulaci chování chemických látek v konkrétních situacích. Program i manuál 

je přístupný z internetových stránek.  Používá se pro havarijní plánování nebo výcvik, tak 

aby mohlo být varováno obyvatelstvo v případě úniku nebezpečné látky. Byl vyvinut 

společností National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) společně 

s Environmental Protection Agency (EPA). 

Program zpracovává modely klíčových rizik, která jsou spojená s úniky chemických 

látek, jejichž výsledkem je toxický plyn, požár nebo výbuch. Počítá i s tepelným zářením 

a přetlakem. Je navržen tak, aby se snadno používal a minimalizoval chyby obsluhy. 

Součástí je knihovna, která obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech přibližně tisíce 

nebezpečných chemických látek. Výpočty představují kompromis mezi přesností 

a rychlostí. 

Práce s programem ALOHA je jednoduchá a rozdělena do několika kroků. Nejprve 

se zadá město, kde chceme provést analýzu nebo kde došlo k úniku nebezpečné látky. 

Vyberou se rizika, zadají se informace o aktuálních povětrnostních podmínkách a popíše 

se způsob úniku nebezpečné látky. Výsledkem je zobrazení tří zón v barvě červené, 

oranžové a žluté. Největším nebezpečím je oblast označena červenou barvou. Oranžové 

a žluté zóny představují oblasti s nižší koncentrací nebezpečné látky. Tyto rizikové zóny 

mohou být zaneseny do map a umístěny do GIS systémů. 

Pro zpracování situace je nutné znát i klimatické podmínky a převládající směr větru 

v dané oblasti. Na oficiálních stránkách města Ostravy se nacházejí souhrnná data 

o počasí. Ta jsou shrnuta v tabulce č. 7.  Klimatické podmínky jsou rozděleny do pěti tříd 

stability (podle Bubníka a Koldovského). Třída stability A je superstabilní, vyznačuje se 

špatnými rozptylovými podmínkami a rychlostí větru do 2,5 m/s. Třída B je stabilní, 

rovněž zahrnuje špatné rozptylové podmínky a rychlost větru 3,5 m/s. Třída stability C je 

izotermní tzv. přechodová a třída D normální. Vítr je zde bez omezení rychlosti. Poslední 

třída E je konvektivní s rychlosti větru do 5,5 m/s. Nejvyšší četnost výskytu má třída 

stability D 30 - 40% a nejnižší třídy A a E s četností 5 - 10%. [12] 
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Tabulka č. 7 – Klimatické podmínky v Ostravě. [23] 

Převládající směr větrů Jihozápadní 

Průměrná roční teplota  8,6 °C 

Průměrná lednová teplota  -1,4 °C 

Průměrná červencová teplota 18,3 °C 

Nejvyšší denní teplota  37,4 °C 

Nejnižší denní teplota -27,3 °C 

 

Pro názornost jsem zpracovala dvě situace, při kterých by mohlo dojít k havárii 

a rozptylu uniklého amoniaku. Jedna situace je za běžných meteorologických podmínek, 

kdy je počítáno s převládajícím jihozápadním směrem větru, polojasno. Druhá situace je 

vytvořena pro nejméně příznivé podmínky třídy stability B, kdy je inverzní charakter 

počasí a slabý vítr. Je počítáno s kontinuálním únikem z kondenzátoru, který je umístěn 

venku v místě strojovny. V prvním případě unikne 150 kg amoniaku a vytvoří se louže 

o velikosti 5 m2. V druhém případě unikne 600 kg amoniaku o velikosti louže 20 m2. 

 

Situace I:  polojasno, třída stability D, JV vítr o rychlosti do 5 m/s 

   teplota 20 °C, střední vlhkost 

 

Situace II: zataženo, inverze, třída stability počasí B, slabý vítr 

teplota 30 °C, bez srážek 
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Výsledná data z programu ALOHA – situace I: 

 

Situace vychází z kontinuálního úniku amoniaku v místě kondenzátoru umístěného 

na venkovním prostranství vedle strojovny zimního stadionu. Je předpoklad, že vyteče až 

150 kg amoniaku na betonovou zem a vytvoří louži až 5 m2. Je předpoklad polojasného 

počasí kolem 20 °C, třídy stability D s rychlostí větru do 5 m/s. 

Na výsledném grafu č. 3 je patrné, že při těchto meteorologických podmínkách je 

dosah uniklého amoniaku o koncentraci 160 ppm téměř 100 m a koncentrace 30 ppm přes 

200 m. Zóna ohrožení s koncentrací 1100 ppm má poloměr 35 m, kvůli malému měřítku 

není znázorněna. Na obrázku č. 7 je znázorněn rozptyl amoniaku za situace I. v poměru 

k situaci na mapě.  

 

 

Graf č. 3 – Rozptyl amoniaku simulovaném v programu ALOHA  při situaci I. 
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Obr. č. 7 – Dosah amoniaku při podmínkách situace I. 
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Výsledná data z programu ALOHA – situace II: 

 

Tato situace předpokládá kontinuální únik až 600 kg amoniaku z kondenzátoru, 

který je umístěn venku. Toto množství vyteče na betonovou podlahu a vytvoří louži 

o 20 m2. V tomto případě je počítáno se zataženou oblohou s teplotou 30 °C a třídou 

stability počasí B s mírným větrem. 

Na výsledném grafu č. 4 je patrné, že při těchto meteorologických podmínkách je 

dosah uniklého amoniaku o koncentraci 1100 ppm 50 m, dosah koncentrace 160 ppm 

130 m a 30 ppm zasáhne téměř 300 m. Vlivem inverzního počasí a špatných rozptylových 

podmínek je předpoklad, že toxický mrak bude působit delší dobu. Situace II je 

znázorněna na obrázku č. 8. 

 

 

Graf č. 4 – Rozptyl amoniaku simulovaném v programu ALOHA při situaci II. 
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Obr. č. 8 – Dosah amoniaku při podmínkách situace II. 
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5.2  Významné objekty 

Významnými objekty jsou budovy úřadů a organizací, ve kterých se předpokládá 

zvýšená koncentrace osob, nebo jinak významných organizací jako jsou např. školská, 

zdravotnická a sociální zařízení, správní úřady, ubytovací zařízení apod. Z důvodu většího 

počtu lidí je nutné zajistit jejich ochranu. Významné objekty nejsou definovány žádným 

zákonem. Jejich seznam je součástí Havarijního plánu Moravskoslezského kraje nebo 

vnějšího havarijního plánu, nacházejí-li se v zóně ohrožení nebezpečnou chemickou 

látkou. Zahrnutím do těchto plánů, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., vyplývají 

provozovatelům významných objektů povinnosti k zajištění ochrany osazenstva, což jsou 

zaměstnanci, návštěvníci, klienti, hosté, pacienti, žáci, studenti apod., před toxickým 

působením nebezpečných látek. [6, 25] 

V okolí zimního stadionu SAREZA je několik významných objektů, což je 

znázorněno i na obr. č. 3. Přímo v objektu jsou kanceláře společnosti, hotel, restaurace 

a banka. V blízkém okolí je zdravotnické zařízení a pošta. V těsném sousedství zimního 

stadionu je situována základní škola na ulici Dětské a mateřská škola. Pro tyto objekty 

jsem vypracovala typový postup k zajištění ochrany osazenstva před účinkem amoniaku. 
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5.2.1  Základní škola na ulici Dětské 

Základní škola na ulici Dětské (obr. č. 9) je díky své pozici školou se zaměřením na 

tělesnou výchovu speciálně na lední hokej a plavání. V této škole je 25 tříd s celkovým 

počtem 550 žáků a 60 učitelů včetně personálu. Budova je čtyřpatrová a byla postavena 

v roce 1960. V přízemí je vrátnice, sborovna, kabinety a třídy. Ve sklepních prostorách 

jsou umístěny šatny. Mezi zimním stadionem a školou (obr. č. 10) je vybudováno školní 

hřiště. V tomto objektu je zodpovědnou osobou ředitel. 

 

 

Obr. č. 9 – Základní škola na ul. Dětské. 

 

Obr. č. 10 – Hřiště mezi budovou základní školy a zimním stadionem. 
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5.2.2  Mateřská škola na ulici Dětské 

Mateřská škola na ulici Dětské (obr. č. 11) je součásti šestipatrového obytného 

domu. Okolo budovy je prostorná školní zahrada. Školka je rozložena do tří podlaží. 

V přízemí mateřské školy se nachází kancelář ředitelky. Dále kuchyň a kancelář vedoucí 

jídelny. V prvním patře jsou šatny dětí, dvě třídy, kuchyňka, místnost pro provozní 

zaměstnance. V druhém patře jsou dvě třídy a kuchyňka. Mateřská škola má čtyři třídy 

s celkovou kapacitou sto dětí. O děti pečuje sedm učitelek a pět lidí jako pomocný 

personál. V tomto objektu je zodpovědnou osobou ředitelka. 

 

 
 

Obr. č. 11 – Mateřská škola na ul. Dětské. 
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6  Typový postup významného objektu při úniku amoniaku 

6.1  Havarijní připravenost 

Smyslem havarijní připravenosti je vědět co dělat v případě ohrožení, kde a jak se 

ukrýt, tak aby se předešlo zmatečnému chování osob a bylo minimalizováno ohrožení 

osob. Z pilotního projektu [4] – Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí, který si vyžádalo Ministerstvo vnitra a Generální ředitelství HSZ 

ČR v roce 2007, vyplývá, že budoucí učitelé nejsou připraveni na tyto situace, nemají 

dostatek vědomostí a znalostí a tak nemohou správně reagovat. Pokud sami správně 

nezvládnou nebezpečnou situaci, pak nemohou být schopni na ni připravit ani své žáky. 

Koncepci ochrany obyvatel zabezpečuje ministerstvo vnitra spolu s HZS MSK, 

odpovědnost za dostatečnou informovanost má veřejná správa a rozhodující roli 

jednotlivé obce. V případě významných objektů je zodpovědnost za ochranu osob v těchto 

zařízeních přenesena na zástupce nebo provozovatele objektů. Ti musí být informováni 

o nebezpečích, která mohou nastat na daném území. A zároveň by měli být připraveni 

podílet se na zabezpečení ochrany osazenstva provozovaných objektů. Na základě 

zkušeností z minulých událostí, na základě dobrého odhadu, ale především  díky školením 

a nácvikům, by měli být schopni správně reagovat v případě mimořádné události. Měli by 

zklidnit situaci a musí pomoci zabezpečit osazenstvo ohroženého objektu. 

Aby byli schopni správně a rychle reagovat musí předem znát základní poznatky 

o možných rizicích v oblasti. Musí znát postup žádoucího chování během nebezpečné 

události i po jejím skončení. Prioritou jsou opatření na ochranu obyvatelstva. Je potřeba 

znát varovné signály a další způsoby informování obyvatelstva o vzniku mimořádné 

události. 
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6.2  Vyhlášení nebezpečného stavu 

Varování obyvatelstva je součástí Plánu varování obyvatelstva. Varování 

obyvatelstva je zabezpečováno především pomocí sirén za použití signálu "VŠEOBECNÁ 

VÝSTRAHA". Pokud v daném místě není zajištěn dosah těchto sirén je zapotřebí zajistit 

jinou formu varování obyvatelstva. Může to být přímé varování příslužníky IZS, místní 

nebo podnikový rozhlas, využívá se mobilních sirén. 

Varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA” je vyhlašován kolísavým tónem 

sirény po dobu 140 sekund a doplněn verbální informací o konkrétním nebezpečí. Signál 

může být opakován třikrát za sebou v tříminutových intervalech. Po tomto signálu je třeba 

věnovat pozornost dalším upřesňujícím informacím, které lze získat z místního rozhlasu 

nebo televize, případně z tlampačů mobilních hlídek. V každém případě je nutné opustit 

místo výskytu nebezpečné látky nebo se ukrýt. Osazenstvo významného objektu, resp. 

vedoucí se mohou potřebné informace dovědět také od krajského operačního 

a informačního střediska IZS. 

Na nebezpečnou situaci mohou také upozornit drobní živočichové jako jsou ptáci 

ryby a drobní hlodavci. Ti mohou zaznamenat přítomnost nebezpečné látky dříve než lidé 

a chovat se neklidně, případně uhynout. 
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6.3  Pravidla chování při úniku amoniaku 

6.3.1  Opustit nebezpečný prostor 

Zásadní věc je nepřibližovat se k místu havárie. Projev havárie může být viditelný, 

protože při úniku amoniaku se zpravidla vytvářejí studené mlhy. Projev může být 

i akustický, praskání, skřípání nebo sykot unikající látky. V případě amoniaku je únik 

zjistitelný i čichem. Charakteristický zápach je vnímán od 5 ppm. 

V místě, kde došlo k havárii, případně na návětrné straně, je koncentrace látky 

nejvyšší. V závislosti na meteorologických podmínkách dochází k šíření oblaku par. Je 

nutné bezprostředně opustit nebezpečný prostor, kde by se nebezpečná látka mohla 

vyskytovat nebo vyhledat úkryt. V případě zápachu použít buničinu, kapesník nebo jinou 

tkaninu na překrytí úst a nosu. Úkryt by měl být situován v budově dále od epicentra 

nejlépe na vzdálenější straně objektu. Amoniak při úniku odebírá teplo okolí a drží se při 

zemi ve formě studených mlh, proto by tento úkryt neměl být situován ve sklepních 

prostorách. Látky, které jsou lehčí než vzduch bývají většinou více prchavé a rychle se 

rozptýlí.  

 

6.3.2  Vyhledat a zabezpečit úkryt 

V místnostech, kde je přepokládán úkryt je třeba utěsnit veškeré otvory, klíčové 

dírky, světlíky i okna, tak aby toxická látka nemohla pronikat dovnitř. K utěsnění je 

možno použít samolepicí pásky, fólie a podobné nepropustné materiály. Zvýšit těsnost 

úkrytu lze pomocí záclon a závěsů namočených ve vodě nebo v octovém roztoku. Tímto 

opatřením lze dosáhnout až několikrát lepší utěsnění. Je nutné vypnout veškeré ventilační 

systémy, klimatizaci, digestoře a uhasit otevřené ohně. [13] 

Dále je nutné si připravit prostředky improvizované ochrany, které vytvoří bariéru 

před průnikem nebezpečné látky k povrchu těla. Prostředky individuální ochrany jsou 

k dispozici pouze za válečného stavu a pouze pro vybrané skupiny obyvatel. Lze je 

zakoupit ve specializovaných prodejnách. Pro ochranu je možné použít prostředky 
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improvizované ochrany. Ty musí být z neprodyšných materiálů a slouží především 

k ochraně dýchacích cest, očí a povrchu těla. 

 

6.3.3  Použití improvizované ochrany 

Jako improvizovaná ochrana se používají igelitové sáčky, pláštěnky, gumáky, 

tkaniny namočené v neutralizačním roztoku, pokrývky hlavy nejlépe čela i týla, ochrana 

rukou pomocí rukavic. K ochraně dýchacích cest se použije tkanina, která se namočí do 

čisté vody, v případě amoniaku se použije roztok vody s octem nebo kyselinou 

citrónovou, v případě chloru roztok vody se sodou. Nejsou-li tyto roztoky k dispozici, tak 

se použije pouze čistá voda, protože i ta částečně nebezpečné látky rozpouští. 

Improvizovanou ochranu lze použít až do koncentrace 400 ppm. [14]  K ochraně těla jsou 

vhodné pláštěnky, holínky, gumové nebo kožené rukavice, pokrývka hlavy, krku, čela 

i uší. Pokud takové prostředky nejsou k dispozici dá se použít igelitový sáček přetažený 

přes hlavu, oblečení vrstvit s tím, že se utěsní rukávy i nohavice. [26] 

 

6.3.4  Zachování klidu 

Předpokladem dobře zvládnuté situace je klidné a rozvážné jednání a nepodléhat 

panice. Je nutné se vyvarovat větší fyzické námaze, protože při ní se zvyšuje příjem 

vzduchu a tím je přijímáno i více škodlivých látek. Účelné je nerozšiřovat poplašné 

zprávy a v případě potřeby uklidňovat zmatkující jedince. Také se doporučuje informovat 

sousedy, starší a nemocné lidi, případně sluchově postižené osoby. Důležité je zbytečně 

netelefonovat, aby nedocházelo k přetížení sítě a v neposlední řadě respektovat pokyny 

a nařízení složek integrovaného záchranného systému. 

Je nutné se připravit na evakuaci. Ta v případě havárie s únikem nebezpečných látek 

nebývá nutná, protože je to krátkodobá záležitost. Po ukončení nebezpečného stavu se 

provádí důkladná dekontaminace. Vhodná je příprava dezinfekčních nebo neutralizačních 

roztoků k ošetření očí, např. borová voda. V případě kontaminace povrchu těla je žádoucí 

se co nejdříve osprchovat čistou vodou. Nutná je také výměna ošacení. 
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6.4  Postup k zajištění ochrany osazenstva významného objektu 

Každý významný objekt je spravován zodpovědnou osobu, kterou je ředitel nebo 

provozovatel zařízení. Tato osoba musí být připravena na nebezpečnou situaci a vědět 

jaké je žádoucí chování, neboť zodpovídá za bezpečnost osazenstva objektu. Je nutné ji 

předem o nebezpečí informovat a proškolit. V ideálním případě se provádí nácvik, při 

kterém je havarijní situace simulovaná. Tyto významné objekty jsou informovány 

dopisem z HZS. Tímto způsobem je provozovatel upozorněn, že objekt se nachází v zóně 

havarijního plánování. Úkolem zodpovědné osoby je rozdělení činností nutných 

k zajištění ochrany osazenstva v rámci objektu, koordinace krizové situace a provádění 

kontrol zadaných úkolů. Zodpovědná osoba předem připraví další zaměstnance 

a spolupracující osoby na možnost, že může dojít k úniku nebezpečné chemické látky 

v blízkosti objektu. Seznámí tyto osoby se zásadami, poskytne jim školení minimálně 

jedenkrát ročně. V případě možnosti provede i praktickou přípravu. Tyto osoby by měly 

mít předem určené povinnosti a kompetence, tak aby se ochranná opatření k zajištění 

bezpečnosti zvládla v krátkém čase. 

Po vyhlášení signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, po obdržení telefonické 

informace od krajského střediska IZS nebo získání informace o úniku nebezpečné látky 

z jiného důvěryhodného zdroje, v případě amoniaku i na základě nepříjemných čpavých 

čichových vjemů, postupuje zodpovědná osoba dle připraveného havarijního scénáře, 

který je stručně a přehledně zpracován formou karty. Předem má provozovatel 

vytypovanou vhodnou místnost nebo místnosti, tak aby vyhovovaly z hlediska umístění 

a měly dostatečnou kapacitu. Kapacita je dána maximálním počtem osob, které se mohou 

v objektu vyskytovat. Výběr těchto místností se řídí obecnými pravidly. Tyto místnosti by 

měly být situovány dále od epicentra úniku nebezpečné látky, pokud možno na opačné 

straně než je zdroj nebezpečí. Tyto místnosti je třeba zabezpečit tak, aby okny ani dalšími 

otvory nemohla toxická látka pronikat. Je nutné neprodleně zavřít okna a utěsnit pomocí 

lepicích pásek nebo textiliemi. Izolační bariéru je možné vytvořit i závěsy pověšenými na 

oknech. Pro lepší účinnost bariéry je možné závěsy namočit do vody nebo do roztoku 

kyseliny octové.  
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Prvním úkolem po obdržení informace o úniku nebezpečné látky je uzamknout 

vchod do budovy, aby neinformovaní jedinci nemohli opustit budovu. Je povinností 

v případě nutnosti poskytnout úkryt náhodným kolemjdoucím osobám, ale jen za 

předpokladu, že neohrozí svou vlastní bezpečnost. Dále je nutné neprodleně vypnout 

ventilační systém a klimatizaci, aby nedocházelo k pronikání nebezpečné látky do 

budovy. A také je nezbytné zajistit, aby se osoby nezdržovaly ve sklepních prostorách. 

V součinnosti s těmito opatřeními je nutné zajistit trvalý příjem telefonních hovorů, 

aby byly zajištěny aktuální informace o vývoji havarijní situace. Tento telefon se nesmí 

používat pro vyřizování jiných hovorů. Toto zpravidla zajišťuje vrátný, je-li tato profese 

v objektu zřízena nebo jiná pověřená osoba. 

Dále je nutné přesunout osazenstvo objektu do improvizovaných úkrytů. Tato 

činnost by měla proběhnout rychle, ale organizovaně, tak aby na přístupových cestách 

k vytypovaným a zabezpečeným místnostem nedocházelo ke kolizím a zablokování 

vstupu. Také je nutné zajistit improvizovanou ochranu. Ta se použije především pro 

přesun přes nezabezpečené prostory nebo v případě vysoké koncentrace toxické látky 

i v improvizovaném úkrytu. Osobní improvizované ochranné prostředky musí chránit 

především dýchací cesty. Na ty se, v případě úniku amoniaku, použije tkanina namočená 

ve vodě nebo v roztoku kyseliny octové případně citrónové. Dále je nutné chránit oči. 

Mohou se použít uzavřené brýle, jsou-li k dispozici nebo stačí překrýt oči průhlednou 

fólií. 

Do odvolání stavu nebezpečí je nutné setrvat v improvizovaném úkrytu. Je třeba 

zachovat klid, nevyvolávat paniku, nevystavovat se zbytečné námaze a vyčkat dalších 

instrukcí od HZS. Také je dobré zbytečně netelefonovat, aby nedocházelo k přetížení sítě. 

Po zvládnutí havárie a snížení koncentrace toxické látky na hodnotu, která 

neohrožuje obyvatelstvo je zrušen nebezpečný stav. Osazenstvo objektu může opustit 

improvizované úkryty a měla by proběhnout dekontaminace. Ta se provede osprchováním 

a použitím čistého oděvu. Asanace budov a venkovních zařízení se může provést 

omýváním proudem vody, vnitřky budov je třeba intenzivně větrat. Terén lze asanovat 

nejlépe tří procentním roztokem kyseliny octové, je-li to nezbytné. 
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6.5  Typové karty 

I když jsou zodpovědné osoby na nebezpečnou situaci předem připraveny, 

proškoleny a vědí, co mají dělat, tak pod vlivem stresové situace mohou nastat zpomalené 

a nepřesné reakce. Mohou být zaskočeny. Aby se tomu předešlo a provozovatelé jednali 

rychle a přesně, mají k dispozici karty. Ty jsou zpravidla velikosti formátu A4 

s informacemi po obou stranách. Jsou na nich uvedeny, kromě důležitých telefonních 

čísel a první pomoci, také stručné a jasné informace a postupy, jak a co v dané situaci 

dělat, aby na něco neopomněli. 

Obsahem karet je stručný bodový postup chování a úkonů důležitých pro danou 

situaci a jsou tam přesně určené kompetence a kdo za co zodpovídá. V hlavičce karty je 

uveden název organizace, pro kterou je karta zpracována, sídlo, zodpovědná osoba, 

kontakt a údaje o ohrožující látce. Je tam popsán způsob varování, nákres plánku 

s vyznačenými vhodnými místnostmi, kde je možno se ukrýt. Je tam uvedeno co je možno 

použít jako improvizovanou ochranu, popis první pomoci včetně telefonních čísel. 

Na následujících obrázcích č. 12 a č. 13 je zpracovaná grafická karta pro mateřskou 

školu na ulici Dětské v Ostravě - Porubě. 
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Obr. č. 12 – Typová karta (strana A) pro mateřskou školu při ohrožení amoniakem. 
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Obr. č. 13 – Typová karta (strana B) pro mateřskou školu při ohrožení amoniakem. 
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7  Doporučení na snížení rizik 

Riziko havárií lze minimalizovat, ale nelze zcela odstranit. Snižování rizika začíná 

legislativními požadavky. Pokud je objekt mimo dikci zákona č. 59/2006 Sb. a vyskytuje 

se v něm nebezpečná chemická látka je třeba také provést analýzu rizik. Ta kvantitativně 

nebo kvalitativně zhodnotí dopady na zdraví lidí, zvířat, majetku i životního prostředí. 

Snižování dopadu havárie zahrnuje také ochranná, záchranná a likvidační opatření 

a samozřejmě také prevenci. Ta spočívá nejen ve vyhledávání rizik, jejich analýze 

a modelování situací, ale také v detekci, monitorování a objektové ochraně. Velký podíl 

na prevenci má vzdělávání a informovanost obyvatelstva a také mládeže. K základnímu 

vzdělání patří i výuka chování při mimořádných událostech a haváriích, zvládnutí 

krizových situací, znalost varovných signálů, první pomoci i použití improvizované 

ochrany. 
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7.1  Snížení rizika u ohrožujícího objektu 

Zimní stadion se nachází v obydlené zástavbě s množstvím obchodů, školských 

zařízení i kanceláří. Toto zařízení prošlo modernizací a je hojně využíváno. U HZS MSK 

je tento objekt veden jako ohrožující a v případě havárie je k dispozici havarijní karta, 

která usnadní zásah. V minulosti tam již došlo k malému úniku amoniaku. Pro snížení 

rizika havárie je nutná pravidelná údržba a kontrola technického zařízení. Důležitá je 

i ostraha objektu, což je záležitost provozovatele. Rovněž je důležitý nácvik součinnosti 

jednotlivých složek zásahu při simulované havárii. Pro snížení dopadu účinku amoniaku 

na obyvatelstvo jsou nutné dostatečné informace o hrozícím nebezpečí. Je nutné včasné 

upozornění a varování obyvatelstva a dotčených objektů. Výhodné je použití větrného 

rukávu v místě strojovny, aby byl na první pohled patrný směr větru a situace při úniku 

amoniaku se dala rychle odhadnout. 

 

Ke snížení dopadu havárií ohrožujícího objektu přispívá: 

• Analýza rizik 

• Zpracování havarijních karet pro zimní stadion 

• Pravidelná kontrola a údržba 

• Ostraha objektu 

• Používání větrného rukávu 

• Včasné varování obyvatelstva při úniku nebezpečné látky 
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7.2   Snížení rizik u významných objektů 

7.2.1  Doporučení pro základní školu 

Tato škola je v bezprostředním sousedství zimního stadionu. Jak je znázorněno na 

obr. č. 4, v případě úniku amoniaku se nachází v zóně II, ale při větším úniku se může 

nacházet částečně i v zóně I. Nejhorší situace může nastat na přilehlém venkovním hřišti, 

které je v bezprostředním sousedství strojovny zimního stadionu. Budova je z roku 1968 

a neprošla žádnou větší rekonstrukcí. Zejména stará dřevěná okna jsou v havarijním stavu 

a netěsní. V případě úniku amoniaku by byl problém zabezpečit dobré utěsnění oken. 

V objektu se nachází až 550 žáků a 50 pedagogů. Při takovém množství osob je 

potřeba počítat s dostatečným prostorem improvizovaných úkrytů pro žáky a přemisťovat 

je do bezpečných zón organizovaně. Žáci by měli být informováni o možném úniku 

nebezpečné látky v okolí školy, poučeni o rizicích a připraveni správně reagovat. To se dá 

docílit opakovanou výukou a praktickým nácvikem. 

 

Ke snížení dopadů účinku nebezpečné látky na osazenstvo základní školy přispívá: 

• Dostatečné proškolení pedagogů v oblasti ochrany osob při účinku nebezpečné 

látky 

• Umění rozpoznat projevy havárie (viditelné, akustické i vnímání čichem) 

• Dostatečná vzdělanost pedagogů v poskytování první pomoci 

• Výměna dřevěných oken za plastová 

• Žádoucí chování žáků při účinku nebezpečné látky zařadit do výuky 

• Školení, semináře 

• Pořádání besed s hasiči a záchranáři 

• Praktický nácvik 
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7.2.2  Doporučení pro mateřskou školu 

Mateřská škola se nachází za základní školou, dále v jihovýchodním směru od 

zimního stadionu. Školka je ve starší budově a objekt ještě není zrekonstruován. Školka 

má více vchodů, ale po většinu provozní doby jsou tyto vchody uzamčeny, v rámci 

bezpečnosti dětí. Práce s malými dětmi je specifická. Při zajištění jejich ochrany se 

doporučuje postupovat formou hry. V době ukrytí by se děti měly zabavit vhodnou 

činností, aby zůstaly v klidu. Děti mohou být v nezvyklé situaci zmatené, neklidné 

a vystrašené. Strach na ně může být přenášen z dospělých jedinců. Pro malé děti je také 

obtížné dýchání přes kapesník namočený ve vodě. Použití tkaniny napuštěné roztokem 

kyseliny octové je u malých dětí těžko použitelné z hlediska nepříjemného zápachu. Proto 

u malých dětí nelze počítat s tímto druhem ochrany dýchacích cest.  

 

Ke snížení dopadů účinku nebezpečné látky na osazenstvo mateřské školy přispívá: 

• Dostatečné proškolení pedagogů v oblasti ochrany osob při účinku nebezpečné 

látky 

• Dostatečná vzdělanost pedagogů v poskytování první pomoci 

• Oprava nebo výměna oken 

• Výuka dětí formou hry 

• Přihlédnutí ke schopnostem a možnostem dětí 

• Praktická cvičení 
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7.3  Zlepšení komunikace 

Komunikace je základní dorozumívací prostředek. Podle literatury [11] je stejně 

důležitá při přípravě na mimořádné události jako při vzniku samotné havárie a po 

skončení mimořádné situace. Aby se minimalizovalo riziko plynoucí z úniku 

nebezpečných látek je velmi důležitá dobrá informovanost o nebezpečí a znalost 

sebeochrany obyvatelstva. Z tohoto hlediska můžeme komunikaci rozdělit na přípravnou 

a preventivní. 

Cílem přípravné komunikace je dobrá informovanost veřejnosti o možnostech 

ochrany před mimořádnými událostmi a haváriemi. Úkolem preventivní komunikace je  

informovat o nebezpečí, která mohou nastat v daném území, o připravovaných 

záchranných a likvidačních pracích včetně způsobu ochrany obyvatelstva. Správně 

vedená komunikace zvyšuje informovanost obyvatelstva o hrozícím nebezpečí na území 

a pomáhá tak k efektivní a racionální sebeochraně a při provádění záchranných 

a likvidačních pracích. Informace musí být dostupné nejen trvale žijícím obyvatelům 

v ohrožené oblasti, ale i jejím pravidelným návštěvníkům. 

Komunikace musí splňovat základní podmínky. Musí obsahovat jasné a specifické 

informace o dané mimořádné události, musí být srozumitelná každé cílové skupině, musí 

být stručná, spolehlivá, důvěryhodná a kontrastní. Musí být také podána pozitivním 

způsobem a měla by mít uklidňující charakter. Musí se opakovat při delším časovém 

období a měla by motivovat ke komunikaci uvnitř cílové skupiny. 

Komunikace je neméně důležitá i po skončení mimořádných událostí. Je nutné 

informovat obyvatelstvo o ukončení mimořádné události, tak aby nebylo vystavováno 

dalšímu zbytečnému stresu. A je nutné zajistit informace o likvidačních pracích 

a o případných následných rizicích zapříčiněných mimořádnou událostí. 
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Ke snížení dopadů účinku nebezpečné látky na obyvatelstvo přispívá: 

• Informovanost před vznikem mimořádné události 

o o druhu nebezpečí 

o o žádoucím chování obyvatelstva 

o o způsob informování (signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, dopisy, 

letáky, besedy, internet, veřejné zdroje) 

• Informovanost při úniku nebezpečné látky 

o způsob informování 

o druh ohrožení 

o pochopení informace 

• Informovanost po skončení mimořádné události 
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7.4 Vzdělávání v oblasti ochrany člověka 

V minulosti bylo povinné školení žáků a probíhal praktický nácvik. Dnes je to jen 

velmi okrajová záležitost. Z pilotního projektu – Příprava budoucích učitelů v oblasti 

ochrany člověka za mimořádných událostí, z roku 2007, vyplývá, že budoucí učitelé 

nejsou připraveni na tyto situace, nemají dostatečné znalosti a tak nemohou správně 

reagovat. Pokud sami nejsou schopni zvládnout nebezpečnou situaci, pak nemohou být 

schopni na ni připravit ani své žáky. Doporučuje se rozšířit dodatečné vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti ochrany člověka za mimořádných situací a v oblasti 

první pomoci. Také se doporučuje rozšířit výuku na školách, která se v současné době 

pohybuje kolem šesti vyučovacích hodin za rok. V návaznosti na výuku by se měl 

uskutečnit i praktický nácvik získaných vědomostí. A v neposlední řadě je nutné tyto 

získané vědomosti neustále opakovat a rozšiřovat. 

 

Ke snížení dopadů účinku nebezpečné látky na obyvatelstvo přispívá: 

• Průzkumy 

• Dodatečné vzdělávání pedagogů v oblasti ochrany obyvatelstva 

• Vzdělávání žáků a studentů v oblasti ochrany obyvatelstva 

• Rozšíření výuky na školách 

• Besedy se záchranáři 

• Dny otevřených dveří 

• Praktická cvičení 
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8  Závěr 

Každý občan má právo na bezpečné prostředí. Riziko havárií lze minimalizovat, ale 

nelze zcela odstranit. Snižování rizika je dlouhodobý proces, který začíná legislativou, 

zahrnuje ochranná, záchranná a likvidační opatření, ale také prevenci. Ta spočívá nejen ve 

vyhledávání rizik, jejich analýze a modelování situací, ale také v detekci, monitorování 

a objektové ochraně. Velký podíl na prevenci má vzdělávání a informovanost 

obyvatelstva a také mládeže. K základnímu vzdělání patří i výuka chování při 

mimořádných událostech a haváriích, zvládnutí krizových situací, znalost varovných 

signálů, první pomoci i použití individuální ochrany. 

Cílem diplomové práce bylo stanovit typový postup k zajištění ochrany osazenstva 

významného objektu ohroženého účinkem nebezpečné látky z ohrožujícího zdroje 

a zpracovat přehledné grafické karty. Ty pomohou osobám ve významných objektech, 

které jsou zahrnuty do havarijního plánu kraje, rychle a správně reagovat v krizové 

situaci. V diplomové práci je zpracována analýza zimního stadionu SAREZA v Ostravě - 

Porubě metodou REHRA, která hodnotí jak společenské riziko, tak i dopad na životní 

prostředí. Také je zpracováno prognostické modelování a dosah účinku amoniaku 

z ohrožujícího objektu softwarem ALOHA. Z výsledků analýz vyplývá, že v případě 

úniku amoniaku ze zimního stadionu v Ostravě - Porubě je ohrožena většina významných 

objektů v okolí. Pro zpracování typového postupu jsem zvolila základní školu sousedící se 

zimním stadionem a mateřskou školu stojící nedaleko. V práci jsou popsána pravidla,  

žádoucí chování při úniku amoniaku a doporučený postup provozovatelů významných 

objektů při úniku nebezpečné látky, aby byla zajištěna správná a rychlá ochrana 

osazenstva objektů. Doporučení jsou shrnuta do přehledných karet, které jsou k dispozici 

zodpovědným osobám. 
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Zkratky 

ALOHA Areal Locations of Hazardous Atmospheres 

ERPG-1 maximální koncentrace ve vzduchu, která nemá žádné následky 

ERPG-2 maximální koncentrace ve vzduchu, která nevyvolá závažné zdravotní 
problémy 

ERPG-3 maximální koncentrace ve vzduchu, která neohrožuje na životě 

GHS  Globální harmonizovaný systém 

GIS  Geografické informační systémy 

GŘ HZS Generální ředitelství hasičského záchranného sboru 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IDLH  maximální koncentrace látky, která je životu nebezpečná 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

NPK-P  maximálně přípustná koncentrace v ovzduší během směny 

PPM  počet částic látky na 1 milion částic ostatních 

REHRA Rapid Environment And Health Risk Assessment 

 

 

  



 

 

Příloha č. 1 

Podniky skupiny B v Moravskoslezském kraji [9] 

zdroj: HZS MSK 

objekt      místo    nebezpečná látka 

BOCHEMIE, s.r.o.    Bohumín   Chlór 

Amoniak 

Vodík 

BorsodChem MCHZ, s.r.o.   Ostrava - Mariánské Hory Amoniak 

Anilín 

Benzen 

Nitrobenzen 

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.  Třinec    Konvertorový plyn 

Koksárenský plyn 

Vysokopecní plyn 

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.  Ostrava – Vítkovice  Konvertorový plyn 

Koksárenský plyn 

EXPLOSIA, a.s., odbytový sklad   Krmelín   Výbušniny 

DUKOL Ostrava, s.r.o.   Ostrava – Mariánské Hory Methanol 

Formaldehyd 45 % 

ArcelorMittal Ostrava, a.s.   Ostrava – Kunčice  Benzol 

Koksárenský plyn 

Vysokopecní plyn 

OKD, OKK, a.s., Koksovna Svoboda   Ostrava – Přívoz  Benzol 

Koksárenský plyn 

OKD, OKK, a.s., Koksovna Jan Šverma  Ostrava – Přívoz   Benzol 

Koksárenský plyn 

PRIMAGAS, s.r.o., odštěpný závod   Horní Suchá   Propan-butan 

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.  Třinec    Benzol 

Konvertorový plyn 

Koksárenský plyn 

Vysokopecní plyn 

ČEPRO, a.s., sklad PHM    Sedlnice   Benzín, Nafta 



 

 

Příloha č. 2 

Podniky skupiny A v Moravskoslezském kraji [9] 

zdroj: HZS MSK 

 

objekt       místo   nebezpečná látka 

 

BIOCEL, a.s.       Paskov   Acetylén 

Amoniak 

           Dichroman sodný 

           Chlorečnan sodný 

           Kyslík 

DEN BRAVEN Czech and Slovak, s.r.o.  Úvalno   Hořlaviny 

FITE a.s.      Darkovičky  Výbušniny 

IVAX, Pharmaceuticals, s.r.o.   Komárov u Opavy Amoniak 

LINDE VÍTKOVICE, a.s.    Ostrava – Vítkovice Technické plyny 

LINDE VÍTKOVICE, a.s., provoz acetylénka Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

           Acetylén 

Aceton 

LINDE GAS, a.s., výrobní středisko Ostrava  Ostrava – Kunčice Technické plyny 

LINDE GAS, a.s., výrobní středisko Třinec   Třinec   Technické plyny 

MG Odra Gas, spol. s r. o., provoz acetylénka  Ostrava – Kunčice Acetylén 

MG Odra Gas, spol. s r. o., provoz kyslíkárna Vratimov  Technické plyny 

Saft Ferak, a.s.     Raškovice  Hořlaviny 

SWP Trading, a.s. (výstavba)    Horní Suchá  Biolíh 

ŽDB Group, a.s.     Bohumín  Acetylén 

Kyanidy 

Vodík 



 

 

Příloha č. 3 

Rizika průmyslových havárií charakteristická pro Moravskoslezský kraj [10] 

zdroj: HZS MSK 

 

Typ mimořádné situace   Místo výskytu-lokalita 

 

Únik a výbuch plynů, par, prachů   Objekty v prostoru  Bruntál, Krnov, Břidličná, 
Frýdek - Místek, Třinec, Hnojník, Ostravice, 
Horní Suchá, Stonava, Karviná, Bohumín, 
Havířov, Dětmarovice , Kopřivnice, Odry, 
Studénka, Nový Jičín, Mošnov, Bartošovice, 
Hodslavice, Opava, Komárov, Ostrava, 
Vítkovice, Martinov   

  

Požár pevných, kap., plyn. Látek  Provozovatelé činností s vysokým požárním 
nebezpečím podle § 4 odst. 3 zákona o požární 
ochraně viz příloha. 

  

Únik radioaktivních látek  Ohrožující jaderné elektrárny a jiná jaderná 
zařízení  v Moravskoslezském kraji nejsou. 

  

Únik toxických látek  Jedná se především o další objekty skladující  
nebezpečné látky (viz. příloha č. 4) amoniak, 
chlór v objektech (zimní stadiony, pivovary, 
koupaliště, sklady, masokombináty apod.) v 
prostoru měst Břidličná, Krnov, Frýdek - Místek, 
Paskov, Třinec, Bohumín, Stonava, Nový Jičín, 
Frenštát pod Radhoštěm, Studénka, Kopřivnice, 
Opava, Komárov, Ostrava, Martinov.  

Dále pak o vybrané objekty provozovatelů 
spadající pod dikci zákona č. 59/2006 Sb. o 
Prevenci závažných havárií a vnější havarijní 
plány. 

  

Únik ropných produktů  Jedná se především o objekty skladující  ropné 
produkty a látky zejména čerpací stanice PHM v 
Moravskoslezském kraji, dále pak při dopravních,  
železničních a průmyslových haváriích apod. 



 

 

Příloha č. 4 

Objekty NEZAŘAZENÉ  skladující toxické látky v Moravskoslezském kraji [7] 

zdroj: HZS MSK 

 

Ostrava 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.     konvertorový plyn 

Krytý bazén SAREZA, Poruba     chlór 

Letní koupaliště SAREZA, Poruba     chlór 

MILKAGRO,a.s. - Masokombinát Martinov   amoniak 

Mlékárna Kunín, a.s. provozovna Martinov    amoniak 

OVaK, a.s. Úpravna vody, Nová Ves    chlór 

Pražské pivovary, o.z. Pivovar Ostravar, Moravská Ostrava amoniak 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,a.s  chlor 

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Zábřeh      amoniak 

Zimní stadion SAREZA, Poruba     amoniak 

 

Karviná 

Důl Darkov        chlor 

Důl Darkov, závod  9. květen     chlor 

OKD, a.s., Důl Čs. armáda Karviná     chlor 

OKD, a.s., sklady chlóru Karviná     chlor 

OKD, a.s., Důl ČSM Stonava     chlor 

Zimní stadion Bohumín      amoniak 

Zimní stadion Havířov      amoniak 

Zimní stadion Karviná      amoniak 

Zimní stadion Orlová       amoniak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Frýdek-Místek 

Beskydské uzeniny a.s. Frýdek-Místek    amoniak 

Plzeňský prazdroj a.s.  pivovar Šošovice    amoniak 

SmVaK, a.s. - úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu/Ostravicí chlór 

SmVaK, a.s. - úpravna vody Vyšní Lhoty    chlór 

Těšínské jatky s.r.o.       amoniak 

Víceúčelová sportovní hala, s.r.o. Frýdek – Místek   amoniak 

Zimní stadion Český Těšín      amoniak 

Zimní stadion Třinec       amoniak 

 

Opava 

BIVOJ, a.s., STOÚ – Opava      amoniak 

Hokejcentrum Slezan Opava, s.r.o.     amoniak 

Opavia - LU, a.s. – Opava       amoniak 

NOWACO Czech Republic s.r.o. – Opava    amoniak 

NOWACO OPAVA s.r.o.      amoniak 

SmVaK, a.s. - úpravna vody Podhradí u Vítkova   chlór 

 

Bruntál  

Brvos, s.r.o.        chlor 

Technické služby Bruntál s.r.o. - Zimní stadion   amoniak 

Technické služby Krnov s.r.o. - Zimní stadion   amoniak 

WERA NOVA s.r.o., Krnov      amoniak 

Zimní stadion TJ Horní Benešov     amoniak 

Zimní stadion, Rýmařov      amoniak 

 

Nový Jičín 

Semperflex Optimit, a.s. Odry     amoniak 

Sportovní areály s.r.o., Studénka     amoniak 

Zimní stadion Frenštát p. Radhoštěm    amoniak 

Zimní stadion Kopřivnice      amoniak 

Zimní stadion Nový Jičín      amoniak 



 

 

Příloha č. 5 

Amoniak NH3 (čpavek) - příznaky zasažení [18] 

zdroj: MV ČR 

Subjektivní příznaky objektivní příznaky Doba 
působení 
minuty  

Koncentrace 
ppm 

Vnímání čichem / 0,1 - 1 Od 0,02 
do 30 

Nepříjemný zápach, mírné 
dráždění nosu a nosohltanu 

Mírné zarudnutí nosohltanu 2 50 

Silné dráždění očí, nosu, 
nosohltanu  

Zarudnutí spojivek a 
nosohltanu  

120 100 až 200 

Velmi silné dráždění Zarudnutí spojivek, 
nosohltanu, slzení, kýchání  

60 200 až 300 

Neúnosné dráždění očí, nosu, 
nosohltanu, bolesti za hrudní 

kosti 

Silné zarudnutí nosu, 
nosohltanu, spojivek, slzení, 

kýchání, kašel 

0,1 360 

Okamžité dráždění, nevolnost, 
bolesti hlavy  

Kýchání, kašel, slzení, zvýšení 
dýchání 

0,1 360 - 500 

Okamžité dráždění, bolesti: za 
hrudní kostí, žaludku, očí; 

zmatenost a nevolnost, bolesti 
hlavy  

Záchvaty kašle, zrudnutí 
v obličeji, pocení, krvácení 
z nosu, závratě, dušnost a 

nervové vzrušení  

0,1 500 - 1000 

  Výše uvedené příznaky a 
křeče, zástava vylučování 

moči, ohrožení života 

30 1000 

  Poruchy dýchání a krevního 
oběhu ohrožení života 

2-5 1730 

  Poleptání horních cest 
dýchacích, otok plic, poruchy 
srdeční činnosti, poškození 
ledvin, perforace rohovky 

do 30 - doba 
latence i 

několik hodin 
! 

2450 

  Udušení následkem otoku 
plic, zástava dýchání 

Smrt 

Do 10 5000 

 



 

 

Příloha č. 6 

Amoniak – toxicita [16] 

zdroj: Marhold, J., Přehled průmyslové toxikologie 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 7 

Výsledná data – situace I: 
SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA-PORUBA, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.73 (sheltered  single storied) 

   Time: March 3, 2010  1307 hours ST (user specifi ed) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular  Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm  

   AEGL-3(60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 2500 00 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.4° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater t han 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 5 meters/second from NW at 3 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cov er: 5 tenths 

   Air Temperature: 20° C                 Stability  Class: D 

   No Inversion Height                    Relative Humidity: 50% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)  

   Puddle Area: 5 square meters           Puddle Ma ss: 150 kilograms 

   Ground Type: Concrete                  Ground Te mperature: 20° C 

   Initial Puddle Temperature: -33.4° C 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 10.7 kilogra ms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 120 kilograms 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 35 meters --- (1100 ppm = AEGL-3(60 min) ) 

Note: Threat zone was not drawn because effects of near-field patchiness 
make dispersion predictions less reliable for short  distances. 

   Orange: 95 meters --- (160 ppm = AEGL-2(60 min))  

   Yellow: 223 meters --- (30 ppm = AEGL-1(60 min))  



 

 

Příloha č. 8 

Výsledná data – situace II: 
SITE DATA: 

   Location: OSTRAVA-PORUBA, CZECH REPUBLIC 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.37 (sheltered  single storied) 

   Time: March 3, 2010  1307 hours ST (user specifi ed) 

 

 CHEMICAL DATA: 

   Chemical Name: AMMONIA                 Molecular  Weight: 17.03 g/mol 

   AEGL-1(60 min): 30 ppm   AEGL-2(60 min): 160 ppm  

   AEGL-3(60 min): 1100 ppm 

   IDLH: 300 ppm      LEL: 160000 ppm     UEL: 2500 00 ppm 

   Ambient Boiling Point: -33.4° C 

   Vapor Pressure at Ambient Temperature: greater t han 1 atm 

   Ambient Saturation Concentration: 1,000,000 ppm or 100.0% 

 

 ATMOSPHERIC DATA: (MANUAL INPUT OF DATA)  

   Wind: 1 meters/second from NE at 2 meters 

   Ground Roughness: urban or forest      Cloud Cov er: 10 tenths 

   Air Temperature: 30° C                  

   Stability Class: B (user override) 

   Inversion Height: 200 meters           Relative Humidity: 20% 

 

 SOURCE STRENGTH: 

   Evaporating Puddle (Note: chemical is flammable)  

   Puddle Area: 12 square meters          Puddle Ma ss: 600 kilograms 

   Ground Type: Concrete                  Ground Te mperature: 30° C 

   Initial Puddle Temperature: -33.4° C 

   Release Duration: ALOHA limited the duration to 1 hour 

   Max Average Sustained Release Rate: 18.3 kilogra ms/min 

      (averaged over a minute or more)  

   Total Amount Released: 217 kilograms 

 

 THREAT ZONE:  

   Model Run: Gaussian 

   Red   : 51 meters --- (1100 ppm = AEGL-3(60 min) ) 

   Orange: 133 meters --- (160 ppm = AEGL-2(60 min) ) 

   Yellow: 290 meters --- (30 ppm = AEGL-1(60 min))  


