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Anotace

MALEČEK, O.  Zásahy jednotek PO v místech s přítomností amoniaku  : bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TU, 2010. 41 s. 

         Tato práce je vytvořena pro podporu jednotek požární ochrany a má za úkol seznámit 

příslušníky s problematikou zásahu spojenou s přítomností amoniaku. 

         V úvodní části jsou informace o vlastnostech amoniaku, jeho výrobě, průmyslovém 

využití, účincích na lidský organismus a postupu na poskytnutí první pomoci. 

         V druhé  části  se  práce  zabývá  identifikací  nebezpečnosti.  Jsou  zde  popsány  a 

vyobrazeny  bezpečnostní  značky  a  symboly  včetně  R  a  S vět.  Také  jsou  zde  uvedeny 

možnosti značení vozidel při přepravě amoniaku. 

         Třetí část je věnována ochraně zasahujících hasičů před negativními účinky amoniaku a 

způsobům  možné  detekce.  Je  zde  uvedeno  několik  ochranných  prostředků  se 

stručným popisem. 

         Čtvrtá část popisuje postup jednotek požární ochrany při události s únikem amoniaku. Je 

zde uvedeno členění místa zásahu a popis jednotlivých pracovišť. Jako další jsou uvedena 

místa možných zásahů a jejich nastíněný postup.

         Poslední dvě části se zabývají zhodnocením reálných zásahů a závěrem práce.

Klíčová slova : Amoniak, únik, ochrana, detekce, koncentrace.

Annotation

MALEČEK, O. Interventions of  Fire Brigades in Places Associated with the Presence of  

Ammonium : The Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU, 2010. 41 s. 

         This work has been written to support fire brigades and its aim is to acquaint firemen 

with the problems of an intervention connected with the presence of ammonia. 

In the introductory part there is information on ammonia properties, its production, industrial 

use, effects on the human body and the procedure of giving first aid. 

         The second part is focused on the identification of dangerousness. Safety marks and 

symbols including R and S-sentences are described and depicted here. In addition to this, the 

possibilities of vehicle marking when transporting ammonia are stated in this part.
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         The third part deals with the protection of the intervening firemen against the negative 

effects of ammonia and the ways of its possible detection. Several protective means with a 

brief description are mentioned here.

         The fourth part describes the proceedings of fire brigades during an event connected 

with ammonia leak. The division of the intervention place and the description of particular 

working sites are stated here. Moreover, places of possible interventions and their outlined 

proceedings are described. 

         Last two parts deal with the evaluation of real interventions and the end of the work. 

Key words: ammonia, leak, protection, detection, concentration.  
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Použité zkratky : 

AKB – Akumulátorová baterie

BŘ – Bojový řád

ČD – České dráhy

DN – Dopravní nehoda

GŘ – Generální ředitelství

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky

IDP – Izolační dýchací přístroj

IDP – Izolační dýchací přístroj

IZS – Integrovaný záchranný systém

JPO – Jednotka požární ochrany

JSDHP – Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

ML – Metodický list

NZ – Nebezpečná zóna

PČR – Policie České republiky

PE – Polyethylen

PVC – Polyvinylchlorid

RDST – Radiostanice

VZ – Velitel zásahu

7



OBSAH

1. Úvod   …………………………………………………………….………………………  1

2. Rešerše   ……………………………………………………………….…………………  2

3. Amoniak   ……………………………………………………………………..………….  3 

3.1. Vlastnosti amoniaku   …………………………………...…………………….……   3

3.2. Vznik v přírodě   ……………………………………………………………………   4

3.3. Výroba   …………………………………………………………...……………….    4

3.4. Použití   ……………………………………………………………………………..   5

3.5. Přípustné expoziční limity   ………………………………………………………...   5

3.6. Účinky na lidský organizmus   ………………….…………………...……………..   6

3.7. První pomoc   ………………………………………….…………………………….  6

4. Identifikace nebezpečnosti   ……………………………………………………………..   8

4.1. Značky a symboly   …………………………………………………………………   8

4.2. R a S věty   ………………………………………………………………………….   8

4.3. Značení při dopravě   ……………………………………………………………….   9

4.3.1. Kemler kód   ……………………………………………….………………..    9

4.3.2. Diamant   ………………………………………………………...…………   10

4.3.3. Hazchem code   ……………………………………………………...……..   11

4.4. Přeprava a skladování   …………………………………………………………....   12

5. Ochrana před negativními účinky   …………...………………………………………..   15

5.1. Detekce   ……………………………………..……………………………………   15

5.2. Ochranné obleky   ………………………………...……………………………….   16

5.3. Dýchací technika   ……………………………………...………………………….   21

6. Zásah jednotek PO   ……………………………………………..……………………..   23

6.1. Příjezd na místo   ……………………………………………….…………………   24

6.2. Průzkum   ………………………………………………………….………………   24

6.3. Vnější zóna   ………………………………………………………………………   24

6.3.1. Týlový prostor   ………………………………………………….…………   25

6.3.2. Nástupní prostor   ………………………………………………….……….   25

6.3.3. Dekontaminační prostor   …………………………………………….…….   27

6.4. Nebezpečná zóna   ………………………………………………………………...   28

6.4.1. Zásah v silničním provozu   ………………….…………………………….   32

8



6.4.2. Zásah na železnici   …………………………….…………………………..   33

6.4.3. Zásah v chemickém průmyslu   …………………….………………………   34

6.4.4. Úniky v objektech s amoniakovým chlazením   ……….…………………..   35

7. Zhodnocení zásahů   …………………………………………………..………………..   37

8. Závěr   …………………………………………………………………….……………   39

9. Seznam použité literatury   ………………………………………………….……….…   40

9



1.   Úvod

         Od doby průmyslové výroby chemických látek je člověk a jeho okolí bezprostředně 

ohroženo těmito látkami, a to při haváriích ve výrobě či přepravě. S technickým rozvojem 

máme dnes více možností jak tyto události co nejvíce eliminovat, v žádném případě je nelze 

vyloučit.  Současná doba umožňuje použití  dříve neznámých technologií,  ať už se jedná o 

výrobní postupy, odolnější materiály nebo v neposlední řadě vnesení výpočetní techniky. Ta 

umožňuje zautomatizování procesu výroby a podstatně tak snižuje chybu lidského faktoru. 

Největší nebezpečí takových havárií je tak spojeno s dopravou těchto látek, a to zejména po 

silnici. 

1



2.   Rešerše

         Při  zpracování  této  bakalářské práce jsem používal  tyto  hlavní  zdroje  a literární 

prameny, které se vztahují k tématu  práce.

BARTLOVÁ, I.  Nebezpečné látky I. Ostrava: SPBI Spektrum, 2000. 151 s. ISBN: 80-86111-

60-1

Kniha pojednává o bezpečném nakládání s nebezpečnými látkami a jejich přepravě. Zadaného 

tématu se týká pouze okrajově, a to způsoby značení vozidel přepravující tyto látky, jejich 

evidence  a  povinnosti  při  přepravě.  Dále  jsou  zde  uvedeny  možnosti  získání  informací 

v případě nehody.

MV GŘ HZS ČR. Řád chemické služby Hasičského zachranného sboru ČR. Praha: MV GŘ 

HZS ČR, 2007. 111 s. ISBN 80-86640-70-1

Tato kniha upravuje podmínky pro jednotný výkon chemické služby u HZS. Stanoví základní 

úkoly  a  vymezuje  používání  prostředků  chemické  služby.  Pro  dané  téma  poskytuje  řadu 

informací, zejména obecného charakteru.

ŠENOVSKÝ, M.;  BALOG, K.;  HANUŠKA, Z.;  ŠENOVSKÝ, P.    Nebezpečné  látky  II.  

Ostrava: SPBI Spektrum, 2004. 190 s. ISBN: 80-86634-47-7

Kniha pojednává o problematice zásahu spojenou s přítomností nebezpečných látek . Jsou zde 

uvedeny vlastnosti  nebezpečných  látek,  jejich  označování  a  manipulace  s nimi.  Dále  jsou 

popsány databázové  a  informační  systémy a postup jednotek PO. Pro tuto  práci  je  kniha 

užitečná  zejména  svou  částí  o  postupu  zásahu  jednotek  PO  při  událostech  s přítomností 

nebezpečných látek.

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. Praha, 

2004.

Jedná se soubor osmi kapitol, v nichž jsou uvedeny postupy na konkrétní události a jednotlivé 

činnosti JPO. Publikace je vhodná pro velké množství informací k tématu, obzvláště pak část 

týkající se zásahu s únikem amoniaku.
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3.   Amoniak

         AMONIAK - nebezpečná chemická látka v současnosti hojně vyráběná. Její světová 

produkce v roce 2006 byla odhadována na 146,5 mil. tun. Další názvy : AZAN, ČPAVEK. Je 

to toxická látka zásadité povahy s teplotou varu –33,4 °C. Z tohoto vyplývá, že při běžných 

teplotách se vykytuje  v plynném skupenství.  Jedná se o bezbarvý plyn s charakteristickým 

štiplavým zápachem, hořlavý a lehčí než vzduch (hustota par - 0,597). V místě odparu může 

docházet k vytváření amoniakové mlhy, která se chová jako plyn těžší než vzduch se sklonem 

zatékat  do  níže  položených  prostor  a   vytvářet  výbušné  koncentrace.  Z jednoho  litru 

kapalného  amoniaku  se  může  za  normálních  podmínek  vytvořit  až  tisíc  litrů  plynného 

amoniaku.  Hranice  výbušnosti  jsou 15 až 28 % obj.  Dolní  mez je  tedy relativně  vysoká. 

Zapaluje se poměrně obtížně a jen silné iniciační zdroje způsobí hoření nebo explozi směsi 

amoniaku se vzduchem. Nebezpečí vznícení se zvyšuje přítomností jiných hořlavých látek. 

Na vzduchu potom hoří za vzniku dusíku.

4 NH3 + 3 O2 →  2 N2  + 6 H2O         [2]

Prudce reaguje s halogeny a se silnými oxidačními činidly. S chlorečnany vzniká explozivní 

chlorečnan  amonný.  Roztok  amoniaku  dává  s práškovými  chlornany toxické  a  explozivní 

páry  trichloraminu  (chlorodusíku)  NCl3.  Amoniak  je  výborně  rozpustný  ve  vodě  a  jeho 

rozpustnost klesá se stoupající teplotou. Při 0°C se rozpustí 1148 cm3 v 1 cm3 vody.  Tato 

vlastnost  je  výhodná  při  úniku  plynu,  kde  dané  místo  skrápíme  vodní  mlhou.   Dochází 

k navázání amoniaku na drobné kapičky vody za vzniku tzv. čpavkové vody. [2], [10], [12], 

[13]

3.1   Vlastnosti amoniaku 

- skupenství: při 20°C  - plyn

- zápach: čpavý, silně dráždivý

- bezbarvý

- hořlavý
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- meze výbušnosti - dolní mez (%obj) : 15

                                        - horní mez (%obj) : 28

- bod varu (°C) : -33,4

- teplota tání (°C) : -77,75

- hustota par : 0,597 (vzduch=1)

- oxidační vlastnosti: nemá

- hustota  :  při -33,4°C (kg.m-3) : 681

           při 0°C (kg.m-3) : 0,7710

- rozpustnost: alkoholy, chloroform, diethyléter

- tlak par při 20°C (kPa) : 800

- rozpustnost ve vodě (g.l-1) : 517

- viskozita par při 20°C (Pa.s) : 100.10-7

- teplota vznícení (°C) : 650

- mezní experimentální bezpečná spára (m) : 3,17

- výhřevnost (MJ.kg-1) : 18,631

- teplotní třída: T1

- skupina výbušnosti: II A

- kritická teplota (°C) : 132,4

- kritický tlak (kPa) : 11270

[14]

3.2   Vznik v přírodě 

         Vznik amoniaku v přírodě je způsobován mikrobiálním rozkladem organických zbytků, 

exkrementů a moči živočichů, přičemž se váže ve formě amonných solí. Z tohoto důvodu je 

také  obsažen ve stopových  množstvích  i  v zemské kůře.  Ve formě chloridu  amonného se 

vyskytuje jako minerál (salmiak), hlavně v okolí solfatar a dalších vulkanických jevů. [9],[10]

3.3   Výroba 

         Amoniak  vzniká  reakcí  amonných  solí  se  silnými  hydroxidy,  např.  působením 

hydroxidu sodného za vzniku chloridu amonného:

NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
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nebo tepelným rozkladem uhličitanu amonného:

(NH4)2CO3 → 2 NH3 + CO2 + H2O

Průmyslová výroba je uskutečňována způsobem zvaným Haber-Boschova metoda. Jedná se o 

katalytické  slučováním dusíku a  vodíku  za   vysokých  tlaků   (až 100 Mpa) a  teplot  nad 

500 °C.

3 H2 + N2 → 2 NH3.
[10]

3.4    Použití amoniaku  

- k výrobě : 

kyseliny dusičné

hnojiv 

roztoků amoniaku

kaprolactamu 

akrylnitrilu 

amoniových solí 

- jako chladicí médium v chladírenské technice 

- k neutralizačním účelům

- při výrobě uhličitanu sodného (vsádka)

- odstranění dusíku ve spalinách

- jako výchozí produkt (meziprodukt) k výrobě dusíkatých výrobků 

[9], [10]

3.5   Expoziční limity

         Přípustné expoziční limity stanovené nařízením vlády č. 361/2007 Sb. jsou následující. 

PEL (přípustný  expoziční  limit  chemické  látky v ovzduší)  –  14  mg.m-3,  NPK-P (nejvyšší 

přípustná koncentrace chemické látky v ovzduší) 36 mg.m-3. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. je 

totožné   Evropskou směrnicí  (2006/15/ES),  která definuje  danou hodnotu 14 mg.m-3 jako 

osmihodinový limit (měřený nebo vypočtený ve vztahu k referenčnímu období osmi hodin 
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jako časově vážený průměr) a hodnotu 36 mg.m-3 jako krátkodobý limit (limitní hodnota, nad 

kterou by nemělo dojít k expozici a která odpovídá době 15 minut).   [14]

3.6   Účinky na lidský organizmus 

         Z výše uvedených expozičních limitů je patro, že amoniak má negativní účinky na 

lidský organizmus.  Jeho páry způsobují při nižších koncentracích kašel, podráždění očí, nosu, 

hrdla, apod. Při vysokých koncentracích, a to i při krátkodobé expozici vznikají záněty kůže, 

očí,  hrdla  s rizikem  trvalých  následků  a  inhalace  vede  až  k  edému  plic.  Pokud  dojde 

k přímému styku se zkapalněným plynem, jedná se o vážné poškození zdraví, a to vlivem 

poleptání a omrzlin. Při koncentracích 0,5 % obj. (cca. 3,5 g.m-3) a vyšších je i krátkodobá 

expozice smrtelná. Výhodou amoniaku je to, že je velmi dobře cítit v ovzduší už při velmi 

nízkých koncentracích, které nezpůsobí poškození zdraví a tím umožní včasnou detekci.  [12], 

[14]

3.7   První pomoc 

1) Při otravě (nadýchání) : postiženého vyvést nebo vynést na čerstvý vzduch a zavolat 

lékaře. Nedýchá-li, je potřeba zavést umělé dýchání. Postiženého nutno uložit v teple a 

třením končetin vyvolat zvýšený oběh krve.

2) Při amoniaku v očích :  

a) Co nejrychleji a nejdůkladněji vyplachovat postižené oko (oči) proudem 

tekoucí  vody  po  dobu  20  ÷  30  minut,  a  to  směrem  do  vnitřního  koutku 

k zevnímu koutku oka tak, aby voda nestékala do druhého nepostiženého oka a 

k ústům a nosu. Nikdy nepoužívat neutralizační roztoky! Pokud má postižený 

křečovitě  sevřené  víčko,  je  potřeba  rozumnou  mírou   násilí  provést  jeho 

rozevření. Má-li kontaktní čočky, musí se neprodleně vyjmout.

b) Netřít, nedráždit oči.

c) Překrýt  poraněné  oko jednoduchým obvazem a vyhledat  co  nejdříve 

lékařskou pomoc.

3) Při amoniakem politém a nasáklém oděvu (amoniak proniká na pokožku) :

a) Postižený se vyvede na čerstvý vzduch.

b) Nejdříve je potřeba zjistit, zda-li nejsou postiženy oči!

c) Postižený se nechá ležet na zádech,  aby se tak zabránilo  vdechování 

stoupajícího plynu.
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d) Postiženému ihned svléknout oděv.  Není-li  toto možné,  tak se polije 

vodou,  aby  se  pohltil  amoniak.  Vypařování  se  tímto  zpomalí  a  zamezí  se 

omrznutí těla.

e) Ošetřuje se pokožka, viz bod  4. a 5.

4) Při  postižení  pokožky  amoniakem  –  postižené  místo  se  oplachujeme  velkým 

množstvím vody a poté se osuší ručníkem či šátkem. Postižená místa netřít!

5) Při  omrznutí  –  jestliže  se  kapalná  fáze  amoniaku  dostane  do  přímého  styku 

s pokožkou, nastává většinou jen omrznutí. Omrznutí jakékoli části těla omezuje oběh 

krve. Přirozené obnovení oběhu je charakteristické zrudnutím a otékáním. Postupné 

obnovení oběhu se provádí viz bod 4. a 6.

6) První pomoc při omrzlinách :

a) Postiženého dopravit do teplé místnosti, ne náhle do prostorů přehřátých, ale 

postupně.

b) Netřít postiženou část těla. Je umožněna lehká masáž kolem postižené místa, 

např.  lehké  hnětení  navlhčeným  ručníkem  ve  studené  vodě  nebo  lehkým 

masírováním  konečky  prstů  pro  zajištění  dobrého  oběhu  krve  a  zabránění 

otékání.

c) Podá se malé množství teplé tekutiny.

d) Postižené  místo  se  překryjeme  sterilním  krytím,  zabalí  se  vatou  a  zaváže 

pružným obinadlem (jako u spáleniny).

e) Nikdy nestrhávat (neotvírat) puchýře.

f) Ihned vyhledat lékaře.

[14]
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4.   Identifikace nebezpečnosti 

4.1   Značky a symboly

Bezpečnostní značky :     

Jedovatá látka Žíravá látka

Výstražné symboly :

Toxický
Nebezpečný pro životní 

prostředí

                 

Bezpečnostní symboly :

T   Toxický

N   Nebezpečný pro životní prostředí

4.2   R a S věty

R věty :
R 10   Hořlavý

R 23   Toxický při vdechování

R 34   Způsobuje poleptání

R 50   Vysoce toxický pro vodní organismy
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S věty :

S 1/2   Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí

S 9   Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S 16   Uchovávejte mimo dosah zdroje zapálení - Zákaz kouření

S 26   Při zasažení očí 

S 36/37/39   Používejte okamžitě důkladně vypláchněte vodou a

vyhledejte lékařskou pomoc vhodný ochranný oděv, ochranné 

rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

S 45   V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě 

vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)

S 61   Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 

[1], [10]

4.3   Značení nebezpečných látek při dopravě

4.3.1   Kemler kód

         Při přepravě se můžeme setkat s několika možnostmi značení vozidel pro identifikaci 

nebezpečné  látky.  V Evropě patří  k nejrozšířenějším označení  tzv.  Kemler  kódem. Ten je 

součástí  výstražné  identifikační  tabulky,  umístěné  na  přepravních  vozidlech.  Tabulka  je 

oranžové barvy o rozměrech 40 x 30 cm s černým orámováním, rozdělena na horní a spodní 

část (obr. č. 1). V horní polovině je umístěn Kemler kód. Ten je definován jako dvoj nebo 

trojmístná číslice, která může být doplněna písmenem X (látka nesmí přijít do styku s vodou) 

před těmito číslicemi. Význam jednotlivých číslic je v následující tabulce :

2 Vytváření plynu tlakem nebo chemickou reakcí

3 Hořlavost par kapalin a plynů

4 Hořlavost tuhých látek

5 Podporuje hoření (oxidující účinky)

6 Jedovatost  a nebo nebezpečí infekce

7 Radioaktivita

8 Žíravost

9 Nebezpečí prudké spontánní reakce
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Ve spodní části je pak tzv. UN kód, který se skládá ze čtyřmístné číslice. Značí nebezpečnou 

látku (skupiny látek podobných vlastností),  jejíž přeprava podléhá mezinárodním dohodám 

ADR a RID. Při přepravě amoniaku se můžeme setkat s následujícími formami amoniaku, a 

jeho značením na identifikační výstražné tabulce s Kemler kódem (Obr.č.1)           [1], [15]

Obr.č. 1 - Identifikační výstražné tabule s Kemler  a UN kódem pro amoniak a jeho varianty

4.3.2   Diamant

         Kromě tohoto značení existuje  i značení používané ve Spojených státech amerických a 

to pod názvem DIAMANT. Jedná se o systém značení obalu pro rychlé určení základních 

vlastností látek (Obr.č.2). Skládá se ze čtyř barevných polí doplněných číslicí 0 až 4. Nula 

značí bez rizika, se zvyšujícím číslem se zvětšuje nebezpečí. Modré pole (zdravotní riziko), 
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červené pole (požární nebezpečí), žluté pole (reaktivita látky). Bílé pole značí ostatní rizika. 

Neobsahuje  číslice,  ale  písmenné  nebo  grafické  znaky (příloha  č.  1),  případně  může  být 

prázdné.  [1], [15]

Obr.č. 2 – Označení amoniaku v systému DIAMANT 

4.3.3   Hazchem code

         Poslední zmíněný systém značení je HAZCHEM CODE (obr.č.3). Jedná se systém 

značení užívaný ve Velké Británii a některých dalších zemích. Kód je jednou číslicí a písmem 

nebo skupinou písmen. Číslice značí hasivo, písmena pak ochranu zasahujících příslušníků. 

Pokud je kód ukončen písmenem E, značí toto zvážit zahájení evakuace ohrožené oblasti. Na 

obrázku  č.  4  je  výstražná  identifikační  tabule  umístění  na  přepravním  vozidle.  Jak  je 

z obrázku patrno je zde kromě Kemler kódu také UN kód, bezpečnostní značka a telefonní 

číslo informační podpory pro případ nehody.  [1], [15]

Obr.č.3 – značení HAZCHEM CODE pro amoniak
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Obr.č.4 – Identifikační výstražná tabule silničního vozidla s použitím HAZCHEM CODU

4.4   Přeprava a skladování amoniaku 

   Amoniak  bývá  skladován a  přepravován jako pod tlakem zkapalněný plyn,  nebo plyn 

rozpuštěný  ve  vodě  (čpavková  voda).  Jako  zkapalněný  plyn  je  uchováván  v tlakových 

nádobách a kontejnerech při tlaku 0,86 MPa. Přepravován je pak v silničních či železničních 

kotlových vozech, a to do objemu až 84 m3. Amoniak rozpuštěný ve vodě je pak přepravován 

v plastových  sudech  či  kontejnerech  do  objemu  1000  l.  Ukázka  zásobníku  čpavku  je 

zobrazena v příloze č. 2. Na obrázku č. 6 je část železničního kotlového vozu na  zkapalněné 

plyny s vyobrazením informační tabule a popisem jednotlivých částí.

   Značení silničních vozidel převážejících nebezpečné látky je upraveno předpisem ADR. 

Vozidlo  (souprava)  převážející  jednu  látku  je  označeno  vpředu  i  vzadu  výstražnou 

identifikační tabulkou (obr.č. 1) s Kemler a UN kódem. Na boku vozidla (cisterny) je potom 

bezpečnostní  značka.  Pokud ovšem vozidlo  převáží  více  jak  jednu nebezpečnou  látku,  je 

vpředu i vzadu označeno pouze výstražnou tabulí  oranžové barvy (30 x 40 cm) s černým 

orámováním. Na boku vozidla je pak každá sekce označena výstražnou identifikační tabulkou 

a bezpečnostní značkou. Obrázek č. 5 zobrazuje obě zmíněné varianty. V přípravě dopravy 

nebezpečných látek po železnici se řídí toto předpisy RID. V případě dopravy amoniaku je 

kotlový  vůz  označen  příčným  oranžovým  pruhem  a  na  boku  cisterny  pak  plochou  pro 

jednotlivé údaje viz obr.č. 6.  [1], [3], [6]
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Obr.č. 5 - Označení silničního vozidla převážejícího jednu resp. více nebezpečných látek  [3]

obr.č. 6 – Označení železničního kotlového vozu pro přepravu zkapalněného plynu  [16]

- 1 - Výrobní štítek
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- 2 – Výstražná identifikační tabulka (Kemler/UN kód)

- 3 – Povolená ložná hmotnost

- 4 – Bezpečnostní značka

- 5 – Jméno vlastníka/provozovatele

- 6 – Vyznačení objemu (v m3, hektolitrech, litrech)

- 7 – Hmotnost vozu

- 8 – Identifikace interoperability

- 9 - Identifikace země, v níž je nákladní vůz registrován

- 10 - Provozní charakteristiky vozu

- 11 – Oficiální pojmenování pro přepravu povolených látek dle RID

- 12 – Schránka pro vozové nálepky
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5.   Ochrana před negativními účinky

   Z důvodu  výše  zmíněných  negativních  účinků  je  potřeba  zajistit  spolehlivou  ochranu 

zasahujících hasičů.  Jedná se o ochranu dýchacích cest a těla. Ochranu zasahujících hasičů u 

událostí  s přítomností  amoniaku  upravuje  BŘ-ML č.15/L,  a  to  dle  množství  koncentrace 

v ovzduší (viz násl.tabulka).  [6]

5.1.   Detekce amoniaku  

       Pro detekci nebezpečných látek (plynů) se u jednotek PO používají detekční trubičky 

nebo různé druhy elektronických detekčních přístrojů. Detekce pomocí trubiček se provádí za 

pomoci  ruční  nebo  automatické  nasávací  jednotky  (příloha  č.4).  Níže  uvedená  tabulka 

ukazuje trubičky firmy Dräger, jejich označení a způsob měření

     Seznam detekčních trubiček Dräger na NH3  [17]

Název trubičky Měřící rozsah Počet prosátí (n) Doba měření (min)

Amoniak 0,25/a 0,25 ÷ 3 ppm 10 1

Amoniak 2/a 2 ÷ 30 ppm 5 1

Amoniak 5/a
5 ÷ 70 ppm
50 ÷ 70 ppm

10
1

1
6 (s)

Amoniak 5/b 5 ÷ 100 ppm 1 10 (s)

Amoniak 0,5 %/a 0,5 ÷ 10 ppm 1 + 1 20 (s)

Koncentrace amoniaku
(ppm)

Doporučené ochranné prostředky

50 – 500 dýchací přístroj a zásahový oděv

500 - 5000 dýchací přístroj a nepřetlakový protichemický oděv

nad 5000 dýchací přístroj a přetlakový protichemický oděv
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  Pro detekci amoniaku lze využívat elektronických přístrojů jako například Gas Alert Micro 

5.  (Obr.č.  7).  Jedná  se  o  vícesenzorový  přístroj  (možno  osadit  až  5-ti  senzory)  odolné 

konstrukce s dostatečně velkým displejem umožňující dobrý odečet  naměřených hodnot přes 

zorník  ochranné  masky a  zásahového oděvu.  Překročené  limitní  hodnoty přístroj  indikuje 

pomocí akustického, světelného a vibračního alarmu. Přístroj umožňuje difuzní měření nebo 

je možno využít  motorizovanou pumpu pro přívod měřeného ovzduší k senzorům (příloha 

obr.č. 5). Napájení přístroje zajišťuje dobíjecí akumulátur,  nebo tři alkalické baterie (AA). 

Doba nepřetržitého  provozu je  dvacet  hodin  (bez  použití  motorizované  pumpy).   Dalším 

zmíněným přístrojem je Dräger Miniwarm (Obr.č. 8). Jedná se až o čtyř senzorový detekční 

přístroj.  U tohoto přístroje lze také využít  motorizovanou pumpu ovšem jako příslušenství 

(není  součástí  těla  přístroje).  Překročení  stanovených  mezí  je  signalizováno  akusticky  a 

světelně.  K provozu dodává výrobce  několik  druhů baterií,  z nichž  nejslabší  udrží  přístroj 

v provozu více jak osm hodin. Také se vyrábějí jednosenzorové přístroje (příloha č. 3), které 

jsou výrazně levnější než výše zmiňované.  Tyto ale spíše využijí JPO sloužící  v závodech 

chemického průmyslu s používáním amoniaku. U jednotek HZS ČR je výhodnější využívat 

přístroje univerzálnější (vícesenzorové).  [17], [18]

Obr.č. 7 – Gas Aletr Micro 5 Obr.č. 8 – Dräger Miniwarm

5.2.   Ochranné protichemické obleky 

   Ochranné  protichemické  obleky  slouží  k ochraně  těla  před  nežádoucími  účinky 

nebezpečných  látek.  Ve  spojení  se  zásahem  na  amoniak  se  zde  zmiňuji  jen  o  oblecích 

plynotěsných. Ty lze rozdělit na obleky rovnotlaké (IDP nesený na obleku) a přetlakové (IDP 
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pod oblekem).  Obleky přetlakové  mají  několik  výhod.  V případě  propíchnutí   obleku tak 

nedochází  k pronikání  látky  do  obleku  vlivem  přetlaku  vytvářeného  vydechovaným 

vzduchem  uživatele  IDP.  Další,  a  to  nemalou  výhodou  je  dekontaminace.  U  obleků 

přetlakových  je  dekontaminace  pouze  zasaženého  obleku,  naproti  tomu  u  obleků 

rovnotlakých  je  nutno  také  dekontaminovat  ochrannou  přilbu  a  dýchací  přístroj  (zejména 

problém dekontaminace upínacích popruhů s polstrováním). Nevýhodou přetlakové verze je 

ovšem  problém  s velikostí  (natlakovaný  oblek),  zejména  pokud  je  zásah  prováděn  ve 

stísněných  prostorech  (strojovny,  technologická  zařízení).  Tady  je  pak  na  rozhodnutí  VZ 

(úroveň koncentrace), jaká ochrana bude použita. Na dnešní trhu je velké množství obleků, 

které se liší zejména materiálovým složením, velikostí zorníku, způsobem uchycením holínek 

a rukavic, střihem atd. Zejména materiálové složení je velmi důležité, neboť na něj je kladen 

nejvyšší důraz. Musí odolávat různým chemickým látkám (a to co nejdéle), ale také musí mít 

odolnost  mechanickou.  Většina  výrobců  doplňují  tyto  materiály  o  retardery  hoření,  čímž 

oblek  odolá  i  krátkodobému  zašlehnutí  plamene.  Při  zásahu  s únikem  ovšem  vyvstává 

problém, a to při kontaktu ochranného obleku, zejména rukavic s kapalným amoniakem. Ten 

má v kapalné fázi rozmezí teplot –33°C až –77°C. A právě zmíněná teplota způsobí zkřehnutí 

materiálu a při ohybu pak dochází k jeho lámání. Obzvláště náchylné jsou pak rukavice, které 

jsou při práci nejvíce v kontaktu s amoniakem a dochází k největšímu namáhání (ohýbání) 

materiálu. Tímto problémem se zabývali u HZS podniku BorsodChem Ostrava, kde amoniak 

používají při výrobě dalších látek. Standardní butylkačukové rukavice ochranného obleku při 

kontaktu s kapalný amoniakem zkřehly natolik, že při pohybu praskaly a staly se netěsnými. 

Tento problém se snažili  vyřešit  hledáním alternativních rukavic, tudíž rukavic obdobných 

vlastností  a  odolávající  nízkým  teplotám.  Jako  vhodná  alternativa  se  osvědčily  rukavice 

Ansell  Neox  (obr.č  9).  Rukavice  chrání  proti  širokému  spektru  olejů,  kyselin,  žíravin, 

alkoholů a mnoha ředidel. Nosná vrstva rukavice je tvořena bavlněným úpletem na který je 

nanesena vrstva speciálního neoprenu. Rukavice byly vyzkoušeny HZS podniku BorsodChem 

Ostrava přímo v kapalném amoniaku, kde odolaly jak zásaditému prostředí, tak velmi nízké 

teplotě.      [19] 
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 Obr.č. 9 – rukavice Ansell Neox  [19]

Dále uvádím několik druhů ochranných plynotěsných obleků :

OPCH 90 PO -  hermetický,  přetlakový oděv,  zabezpečující  vysoký  stupeň  ochrany před 

životu nebezpečným prostředím, obsahujícím chemické látky neznámého složení v kapalné 

i plynné  fázi  včetně  aerosolů.  Je  určen  pro  kompletaci  s  dýchacím přístrojem a  maskou, 

nesenými pod oděvem. Materiálové složení tohoto obleku jen následující :

- rukavice – butylkaučuková směs,

- holínky – PVC s ocelovou výztuží ve špičce a podešvi,

- zorník – polymetylmetakrylát,

- kombinéza  –  polyamidová  nebo  polyesterová  tkanina  oboustranně  opryžovaná 

butylkaučukovou směsí se sníženou hořlavostí

Výrobce zaručuje minimální odolnost (kombinéza, rukavice) po dobu 420-ti minut, a to proti 

50% hydroxidu amonnému.   [20]

Obr.č. 10 - Ochranný protichemický oděv OPCH 90 PO  
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OPCH 90 PON -   hermetický nepřetlakový oděv (kombinéza) chránící před nebezpečnými 

látkami ve formě kapalné,  plynné či aerosolů. Je určen pro kompletaci s dýchacím přístrojem 

a maskou, nesenými na oděvu. Odolnost obleku je stejná jako u předchozího obleku OPCH 90 

PO.   [20]

Materiálové složení :

- kombinéza - polyamidová nebo polyesterová tkanina oboustranně opryžovaná 

butylkaučukovou směsí se sníženou hořlavostí

- obličejová manžeta - vulkanizát z brombutylkaučuku

- holínky – PVC s ocelovou výstuží ve špičce a podešvi

- rukavice – butylkaučuková směs

Obr.č. 11 - Ochranný protichemický oděv OPCH 90 PON   [20]

   

Dräger Team Master Pro : Hermetický přetlakový oděv chránící před nebezpečnými látkami 

(zajišťující  vysoký  stupeň  ochrany)  v kapalné  i  plynné  formě  včetně  aerosolů.  Izolační 

dýchací přístroj se nosí pod oblekem. Výhodou obleku je dostatečně velký zorník a  vůči 

konkurenci má nadprůměrnou odolnost proti plamenům. [17]

Materiálové složení :

- kombinéza – Himex

- rukavice – Viton

- zorník – PVC

- holínky – chloroprenkaučuk
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Výrobce uvádí odolnost obleku vůči amoniaku 480 minut.

Obr.č. 12 - Ochranný protichemický oděv Dräger Team Master

OPCH 05 Makyta : Hermetický přetlakový oděv chránící před  nebezpečným prostředím. 

Skládá se z jednodílné kombinézy, rukavic a holínek. 

Materiálové složení obleku :

- kombinéza – oboustranně pogumovaná nosná textilie brombutylkaučukovou směsí,

- rukavice – butylkaučuk,

- zorník – polycarbonát,

Odolnost obleku vůči amoniaku (plyn) - 120 min., hydroxidu amonnému 420 min.

Obr.č. 13 - Ochranný protichemický oděv OPCH 05 Makyta   [21]
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5.3.   Dýchací technika 

         Z pohledu zásahu spojeného s přítomností amoniaku se zmíním o izolačních dýchacích 

přístrojích vzduchových a filtračních. U jednotek požární ochrany se k ochraně dýchacích cest 

využívá  izolačních  dýchacích  přístrojů,  a  to  rovnotlakých  či  přetlakových.  V současnosti 

vyráběné  izolační  dýchací  přístroje  jsou  již  přetlakové.  Oproti  rovnotlakým  mají  hlavní 

výhodu takovou, že jestliže dojde k situaci a nastane netěsnost masky, přetlak utvářený uvnitř 

masky uniká ven a zabrání nasání okolní atmosféry. JPO používají izolační dýchací přístroje 

různých  výrobců.  Kapacita  každého  přístroje  je  limitována  tlakovou  láhví.  Proto  někteří 

výrobci (např. fa. Dräger viz obr.č. 14) umožňují uchycení dvou tlakových láhví na nosiči 

přístroje.  U standardního přístroje (např.  Dräger PA 90) je potřeba namontovat  T-kus pro 

připojení dvou tlakových lahví k vysokotlaké části a u některých přístrojů i upínací popruh. 

Pro tento účel je vhodné použití kompozitních lahví, čímž se podstatně sníží váha přístroje. 

Takto upravený IDP je tak objemnější , ale kompatibilní s přetlakovými obleky. Je vhodné 

mít  takto  upravené  přístroje  na  protiplynovém  nebo  chemickém  vozidle  a  využívat  toto 

zejména pro průzkum.

Obr.č. 14  – IDP Dräger PA 90 se dvěma kompozitními lahvemi
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          Pro ochranu dýchacích cest je možno také použít ochranných masek s odpovídajícím 

filtrem. Tento způsob se využívá spíše u zaměstnanců ve firmách pracujících s amoniakem, a 

to pro jejich pracovní činnost. Ochranné masky lze použit v místech, kde nehrozí nebezpečí 

snížení  množství  kyslíku,  požáru  či  výbuchu.  Z tohoto  pohledu  lze  tento  způsob ochrany 

použít  ve  vnější  zóně,  kdy  například  dojde  k neočekávané  změně  povětrnostní  situace  a 

následnému přemístění pracovišť. 
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6.   Zásah JPO

        Zásah jednotek PO v místech s přítomností amoniaku patří mezi složité zásahy, neboť je 

potřeba  velkého  množství  sil  a  prostředků.  Samozřejmě  záleží  na  mnoha  faktorech 

ovlivňujících skutečnosti mimořádné události.  V prvé řadě záleží,  kde k havárii došlo, a to 

zejména  z důvodu ohrožení  obyvatelstva.  Pokud by šlo  například  o  havárii  v  chemickém 

výrobním závodu,  pak  záleží  na  meteorologické  situaci,  neboť  tyto  závody  leží  většinou 

v okrajových  částech  velkých  měst.  Při  nepříznivých  povětrnostních  podmínkách  (směr 

postupu  mraku  na  obydlené  části)  pak  vyvstává  problém  včasné  evakuace  obyvatelstva. 

V případě  havárie  s následným  únikem  není  možno  provést  včasnou  evakuaci,  ale 

prostřednictvím systému včasného varování vyrozumět obyvatelstvo a seznámit ho s pokyny, 

jak se zachovat (nevycházet ven, uzavřít a utěsnit okna a dveře, přiložit si mokrý kapesník 

nebo látku na dýchací cesty atd.).

           Havárie ve výrobních závodech nesou jeden značný problém oproti jiným událostem, a 

to takový, že se v těchto objektech nachází velké množství této látky. Kromě amoniaku se zde 

používají (dle výroby) další nebezpečné látky, které mohou a v mnoha případech nebezpečí 

násobí.  Pro  tyto  případy  jsou  vypracovávány  havarijní  plány,  ve kterých  se  s danými 

nebezpečími počítá a jsou zde postupy pro jejich minimalizaci. Dalším rizikovým faktorem 

havárií je samotná doprava, ať už silniční nebo železniční. Koridory této dopravy vedou, jak 

přes  obydlená  území  (zmíněné  problémy  s ochranou  obyvatelstva),  tak  přes  nesnadno 

přístupná  území.  Zde  vyvstává  problém s příjezdem na místo  události.  Pokud se jedná o 

havárii  v silničním provozu,  z pohledu teoretického,  není  situace  až tak špatná.  Příjezd je 

umožněn  minimálně  ze  dvou  stran  (po  zpevněné  komunikaci)  a  je  tak  možno  korigovat 

nepříznivost meteorologické situace. Ve skutečnosti vzniká ihned po nehodě dopravní kolaps, 

způsobený  přijíždějícími  vozidly  (zejména  na  silnicích  první  třídy  a  na  silnicích  pro 

mezinárodní provoz), a to před příjezdem složek IZS, konkrétně pak PČR, která by zajistila 

odklon dopravy. Na straně závětrné od místa nehody by unikající amoniak díky zápachu již 

ve velmi nízkých koncentracích způsobil  únik osob od místa nehody a tím jejich včasnou 

evakuaci.  Ovšem  vzniklá  panika  by  mohla  mít  za  následek  vlivem  otáčení  a  rychlým 

odjezdům vozidel následné nehody (s možností uvíznutí osob ve vozidlech), což by situaci 

podstatně  zhoršilo.   Složitější  situace  s příjezdem  na  místo  události  je  pak  v železniční 

přepravě. Jejich koridory vedou poli, lesy, kopcovitým terénem apod. a nejsou dostupné po 

zpevněných  komunikacích.  V případe  nepříznivých  klimatických  podmínek  (tání  sněhu, 

vydatné deště způsobující měknutí půdy) tak nebude možné dopravit potřebnou techniku na 
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místo události a budou se tak muset volit jiné (časově náročné) způsoby dopravy (železnice, 

zemědělská případně letecká technika).   [3], [6]

 

6.1   Příjezd na místo události 

         Během samotné dopravy na místo události  je potřeba kontrolovat meteorologické 

podmínky (směr větru) a této skutečnosti přizpůsobit příjezd a zastavit jednotku v dostatečné 

vzdálenosti.  Dostatečnou  vzdáleností  je  v případě  neznámé  látky  min.  100  m.  Prvotním 

průzkumem je tedy potřeba zjistit, zda-li se skutečně jedná o amoniak, a to například využitím 

dalekohledu (např. zjištění UN kódu), nebo využitím informací od zaměstnanců, řidiče apod. 

V návaznosti  na zjištěných informacích pak velitel  zásahu rozhodne o dalším postupu. Při 

tomto  typu  látky  (obecně  nebezpečných  látek)  musí  přepokládat  i  rychlou  změnu 

meteorologických podmínek (zejména změna směru větru). Proto by z tohoto důvodu mělo 

být vytipováno  záložní místo (místa) pro vedení zásahu a způsob přemístění.

6.2   Průzkum 

         Provádí se již při cestě k místu a pokračuje až do úplné likvidace události. Cílem 

průzkumu před  příjezdem na  místo  události  je  výše  zmíněná  povětrnostní  situace,  možné 

cesty  příjezdu, vytipování možných ohrožených oblastí atd. Průzkumem na místě zásahu je 

pak zjištění :

- ohrožení osob, zvířat, věcí a životního prostředí,

- přítomnosti  jiných  látek  a  předmětů,  které  by  mohly  negativně  ovlivnit  průběh 

události,

- terénních a jiných podmínek umožňující usnadnění či  ochranu zasahujících sil.

Po prvotním průzkumu na místě události provede VZ uzavření místa události, a to vytvořením 

vnější a nebezpečné zóny.  [6]

6.3   Vnější zóna 

         Prostor vymezený hranicí vnější zóny. Do této zóny je omezen vstup nepovolaných osob 

a vjezd vozidel, neboť při změně situace by zde mohlo nastat ohrožení osob a zkomplikování 

zásahu. Prvotně se zde provádí opatření k ochraně osob (zejména evakuace). Vstup do zóny je 
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přes tzv. bezpečnostní uzávěru. Jedná se o místo (nejčastěji komunikaci) pro řízený vstup a 

výstup ze zóny.  Toto místo je vhodné vytvořit  na místě,  kde lze provést  odklon dopravy 

(například nejbližší křižovatka). Součástí vnější zóna jsou následující prostory :

- týlový prostor,

- nástupní prostor,

- dekontaminační prostor.

Všechny tyto prostory je potřeba umístit vždy na návětrné straně, a ne do níže položených 

míst než místo události.   [6]

6.3.1.   Týlový prostor 

         Týlový prostor je místo soustředění sil a prostředků potřebných k zásahu a přípravě pro 

jejich  nasazení.  Umístění  je  v dostatečné  vzdálenosti  od  nebezpečné  zóny,  kde  nehrozí 

zasažení  zde  umístěných  jednotek.  Skládá  se  ze  dvou  stanovišť,  a  to  seřaďovacího  a 

vystrojovacího.  Seřaďovací  stanoviště  je  místo  pro  soustředění  sil  a  prostředků,  které  se 

dostavily   k  místu  zásahu.  Zde  jsou  zasahující  hasiči  informováni  o  svých  úkolech 

v nebezpečné zóně, nebo jiném prostou zásahu. Současně toto stanoviště slouží k odpočinku a 

občerstvení zasahujících. Vystrojovací stanoviště je prostor, ve kterém se určení hasiči vybaví 

potřebnými  ochrannými  a  technickými  prostředky  dle  činnosti,  kterou  budou  provádět 

v nebezpečné zóně, případně na nástupním či dekontaminačním prostoru.   [6]

       

6.3.2.   Nástupní prostor 

         Nástupní prostor je místo, odkud hasiči nastupují do nebezpečné zóny k provedení 

záchranných  nebo  likvidačních  prací.  Bezprostředně  sousedí  s hranicí  nebezpečné  zóny. 

Nástupní prostor se dělí na několik částí :

- příprava věcných prostředků pro práci v nebezpečné zóně,

- nasazování ochranných prostředků,

- kontrolní bod s evidencí.

         K přípravě prostředků používaných v nebezpečné zóně je potřeba věnovat náležitou 

pozornost. Ne vždy je možno sestavit v nástupním prostoru celý prostředek (např. čerpadlo + 

hadice + výlevná armatura),  a to z důvodu přemístění prostředku k místu nasazení. Z tohoto 

důvodu je na nástupním stanovišti vhodné sestavovat části technicky náročnější na zapojení a 

jednoduší úkony (např. zapojení hadic) provést v místě nasazení. Je to z důvodů nesnadné 
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manipulace v ochranných prostředcích.  Jednak je snížena viditelnost samotným faktem, že 

průzor  je  přes  dva  zorníky  (u  přetlakových  obleků),jednak  je  zde  tendence  k zamlžování 

vnitřní strany zorníku obleku. Proto je bezpodmínečně nutné před použitím obleku aplikovat 

na  vnitřní  stranu  zorníku  přípravek  proti  mlžení  (např.  přípravek  Aplex),  nebo  aplikovat 

roztok saponát – voda v poměru 1 : 5.

         Nasazování ochranných prostředků – Zde se hasiči určení k provedení určitého úkolu 

v nebezpečné zóně ustrojí do určených ochranných prostředků a provedou jejich kontrolu. 

Ochranné  obleky  se  zkontrolují  jen  vizuálně,  u  IDP  pak  uživatel  provede  kontrolu  před 

použitím. Dalším důležitým prostředkem umístěným pod ochranným oblekem je radiostanice. 

Tu lze osadit  handsfree příslušenstvím,  což  pro tento  případ je  velmi  vhodné.  Je  potřeba 

provést zkoušku funkčnosti a zejména nastavení hlasitosti. Některé tyto sady umožňují funkci 

„vox“,  což  je  funkce  umožňující  automatické  klíčování  (vysílání),  spouštěné  mluvením 

uživatele. Bohužel tato funkce není příliš vhodná, neboť hluk plicní automatiky IDP, uvádí 

často  tuto  funkci  v činnost  a  ruší  tak  danou  frekvenci.  Jako  nejvýhodnější  se  osvědčilo 

klíčovací tlačítko upevněné na bederním popruhu IDP, které je uváděné v činnost tlačením 

ruky přes ochranný oblek uživatele.

Obr.č. 15 – RDST Matra a Motorola s handsfree

      

         Poslední částí nástupního prostoru je kontrolní bod a evidence.  Zde se kontroluje 

vybavení ochrannými prostředky (správné nasazení, dopnutí plynotěsných zipů atd.). Dále se 

zde provádí evidence osob vstupujících do nebezpečné zóny a další potřebné údaje (např. čas 

vstupu, tlak v láhvi, číslo obleku) a je zde jistící skupina.  Pro evidenci osob v NZ je vhodné 

po  dobrou  přehlednost  použít  tabuli,  např.  jako  je  na  obrázku   viz.  příloha  č.  7.  Zásah 
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v protichemických  oblecích  je  pro  uživatele  náročný  jak  z hlediska  psychického,  tak 

fyzického. Zejména v letních měsících je tato činnost náročná (hrozba přehřátí organizmu) a 

VZ pak stanoví maximální dobu pobytu zasahujícího v obleku. K nápomoci mu slouží níže 

uvedená tabulka (Řád chemické služby).

Tabulka pro maximální doporučené doby pobytu v protichemickém plynotěsném ochranném 

oděvu (přetlakový, rovnotlaký)   [4]

Typ obleku
Teplota
okolí 
(°C)

Maximální doporučená doba

Rovnotlaký
20 50 min. nebo 2 x 20 min. (oddělené 10 min. přestávkou)

30 15 min. nebo 2 x 10 min. (oddělené 5 min. přestávkou)

Přetlakový
25 35 min. nebo 2 x 20 min. (oddělené 5 min. přestávkou)

30 15 min. nebo 2 x 10 min. (oddělené 5 min. přestávkou)

  Z hlediska taktického nasazení je vhodné, aby každý ochranný oblek byl označen (nejlépe na 

zádech obleku) dostatečně velkým značením (např.číselným o velikosti cca 30 cm). Výhoda 

tohoto značení je vhodná zejména pro úzkou spolupráci zasahujících v nebezpečné zóně a 

VZ, který díky tomuto značení  může v případě potřeby navádět  konkrétního zasahujícího 

příslušníka k dané činnosti. [4], [6]

6.3.3.   Dekontaminační prostor 

         Dekontaminační prostor je prostor, ve kterém se provádí dekontaminace – odstranění 

nebo omezení negativních účinků látky na přijatelnou hodnotu. Dekontaminační prostor se 

skládá dle postupu dekontaminace z místa pro odkládání technických prostředků použitých 

při  zásahu (prostor  NZ),  stanoviště  dekontaminace  (výstup  do vnější  zóny a  zde kontrola 

dekontaminace), místo pro odkládaní ochranných obleků, následuje místo odkládání dýchací 

techniky, a poté místo pro zpětné ustrojení. Schéma dekontaminačního prostoru - obr. č. 16.
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Obr.č. 16 – Schéma dekontaminačního prostoru

Jako  dekontaminační  činidlo  pro  povrchy  a  ochranné  obleky  použijeme  osmiprocentní 

kyselinu octovou (ocet), případně jen oplach vodou a pro dekontaminaci pokožky jen oplach 

vodou. Tady bych chtěl upozornit na rozdílné informace v literatuře určené pro JPO. Jedním 

z dokumentů  je  Řád  chemické  služby,  který  poskytuje  výše  zmíněné  informace  o 

dekontaminaci. Druhým dokumentem je pak Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické 

postupy zásahu - Metodický list č.15 řady L. Zmíněný dokument pak v bodě č. 6 (poskytnutí 

první  pomoci  při  zasažení  amoniakem)  pís.  e  uvádí  „potřísněná  místa  neutralizovat 

uhličitanem sodným a oplachovat vodou“. Dle doporučení lékařů z popáleninového centra 

nepoužívat neutralizační roztoky! Potřísněná místa je potřeba jen dlouhodobě (20 ÷ 30 min.) 

oplachovat  vodou.  Po  výstupu  z dekontaminační  sprchy  se  provede  kontrola  provedené 

dekontaminace,  a  to  například  použitím  indikátorových  papírků  pH,  které  se  otírají  o 

ochranný oblek.   [4], [6]

6.4.   Nebezpečná zóna 

         Jedná se o prostor, kde hrozí bezprostřední nebezpečí ohrožení života a zdraví účinky 

dané látky (amoniaku). Prostor je ohraničen hranicí nebezpečné zóny a navazuje na vnější 

zónu. V tomto prostoru platí  režimová opatření (řízený vstup a výstup, stanovená ochrana, 
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doba pobytu atd). Předběžná nebezpečná zóna se vytyčuje ve vzdálenosti 15 m, která se poté 

upřesní měřením na úrovní 50 ppm. První skupina vstupující do nebezpečné zóny provede 

zajištění  protipožární  ochrany a  detailní  průzkum.  Zaměří  se  zejména  na  vyhledání  osob, 

způsob  úniku,  jeho  možné  zamezení  a  možné  iniciační  zdroje.  Iniciační  zdroje  je  nutno 

vyloučit  i  při samotném zásahu. Je potřeba používat nářadí v nejiskřícím provedení (např. 

příloha č. 10)  a taktéž přístroje určené do výbušného prostředí.  Hlavním úkolem je tedy 

přerušení úniku amoniaku. Zde se naskýtá nepřeberné množství možností, jak k tomu může 

dojít. Proto tady uvedu několik prostředků, kterými je možno únik zastavit, případně omezit. 

Na  zatěsnění  úniku  amoniaku  zejména  kapalné  fáze  nejsou  vhodné  prostředky  vyrobeny 

z PVC. Ty mají špatnou odolnost vůči zmiňované látce. Další nevýhoda v zatěsnění kapalné 

fáze je její nízká teplota negativně působící na těsnící prostředky. Pro utěsnění nádrží či sudů 

je  vhodné  použít  těsnící  tlakové  vaky.  Jejich  instalace  na  přepravní  cisterny  (silniční, 

železniční) je vzhledem k práci prováděné v ochranných oblecích poměrně náročná, ovšem 

zatěsnění  tímto  způsobem  je  poměrně  účinné.  Problémem  je  tzv.  dvojité  oplášťování 

autocisteren, kdy může být problém určit místo úniku, nebo může být poškozena rohová část 

cisterny (např. prasklina ve sváru) a v tomto případě nelze zmíněný prostředek použít.  Pokud 

ale  došlo  k takovému  poškození  cisterny,  že  je  možno  tento  způsob  použít,  pak 

problematickou  částí  montáže  je  instalace  popruhů  kolem  cisterny.  Nejprve  instalujeme 

zmíněné  popruhy  a  poté  provedeme  dokončení  celé  těsnící  sestavy  vedle  místa  úniku. 

Následně  přesuneme  těsnící  soupravu  na  místo  úniku.  Tento  úkon  je  potřeba  provádět 

nejméně  ve  třech  osobách.  Jeden příslušník  je  na  odvrácené  straně  a  provádí  posunutí  a 

rovnání  upínacích  popruhů.  Na  straně  úniku  je  pak  jeden  hasič  přesunující  vak  s těsnící 

podložkou  (ta  slouží  k ochraně  tlakového  vaku  před  negativními  účinky  látky)  a  druhý 

porovnávající upínací popruhy a ovládající mechanizmus napínání. Mechanizmus napínání je 

vhodné umístit nad místo úniku, případně na místo, kde nedochází k zatékání unikající látky 

na tento mechanizmus. Je ovšem vhodné (v případě možnosti), aby to bylo na takovém místě, 

ze kterého je dobře vidět na místo utěsňování. Příslušník umísťující vak s těsnící podložkou 

umístí tuto na střed úniku a přidržuje vak s podložkou do doby utáhnutí popruhů. V této fázi 

je únik látky již podstatně omezen (v některých případech i přerušen). Pro dokončení utěsnění 

pak provedeme plnění  vaku stlačeným vzduchem a jeho těsnější  přilnutí  k plášti  cisterny. 

Dalším uváděným prostředkem jsou pneumatické těsnící klíny a kužely obr.č. 17. 
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Obr.č. 17 – Těsnící pneumatické kužely firmy Vetter 

Jejich výhodou je, že po zasunutí do otvoru s unikající látkou provedeme naplnění těsnícího 

segmentu  tlakovým vzduchem,  který následně zvětší  objem.  Tím nastane  lepší  utěsnění  a 

upevnění v otvoru. Pokud z jakéhokoli důvodu není možné se k otvoru přiblížit (např. špatný 

přístup), jsou součástí sady nastavovací tyče, kterými je možno tlakový prvek umístit na místo 

a natlakovat. Těsnící prvky i nastavovací tyče jsou vybaveny rychlospojkami, které v případě 

rozpojení   nedovolí úniku  tlaku  z těsnícího  segmentu.  Je  tak  možné  nechat  v utěsněném 

otvoru jen samotný těsnící prvek (klín, kužel). Problematické utěsnění by mohlo nastat při 

utěsnění unikající kapalné fáze. Nejnižší doporučenou teplotou výrobcem je -30°C. Z tohoto 

důvodu (nejvyšší teplota kapalné fáze je -33°C) doporučuji zasunutí segmentu do otvoru a 

okamžité naplnění tlakovým vzduchem. Po tomto úkonu již není vhodné dále se segmentem 

nijak  manipulovat,  neboť  by  mohlo  dojít  k poškození  segmentu  (vlivem nízké  teploty)  a 

následnému  obnovení  úniku.  Pokud  nedošlo  k úplnému  zastavení  a  kolem  segmentu  tak 

dochází k úniku nadále, je možné toto zatěsnit přiložením navlhčené tkaniny,  která vlivem 

nízké teploty zamrzne a zamezí dalšímu úniku. Pro utěsnění potrubí je možné využít tlakové 

gumové bandáže (obr.č 18). Výhodou je její rychlá instalace a upevnění suchým zipem.
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Obr.č. 18 – Tlaková gumová bandáž TGB002   [8]

Další  uváděná je sudová rychloucpávka  SRU013 (obr.č.  19) vhodná pro utěsnění  sudů či 

cisteren.   Jeho  materiál  je  vyroben  ze  speciální  plastické  hmoty  s vysokou  přilnavostí. 

Výrobce garantuje odolnost konkrétně vůči amoniaku a jeho rozsah pracovních teplot začíná 

od  - 40°C. Samotný úvazkový pás rychloucpávky má délku 1,8 m. Proto pro zatěsnění na 

cisternách (větší průměr) je potřeba připojit další úvazkový pás. Ten je v různých délkách, ale 

je potřeba použít stejnou šíři jako popruh rychloucpávky. Ze stejného materiálu jsou vyrobeny 

také  kanálové  rychloucpávky  (příloha  č.  11)  a  těsnící  zátky  (příloha  č.  12).  Kanálovou 

rychloucpávku lze  kromě zatěsnění  kanálových  vpustí  využít  i  jako těsnící  podložku pod 

tlakové těsnící vaky.   [6], [8] 

Obr.č. 19 - Sudová rychloucpávka SRU013
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6.4.1   Zásah v silniční dopravě 

         Zde se mohou vyskytnout dvě varianty úniku, jednak varianta spojená se silniční 

nehodou, jednak varianta spojená s poruchou technologie na  přepravním vozidle. Při úniku 

amoniaku vlivem poruchy technologie  je výhoda,  že řidič (proškolený dle předpisu ADR) 

vozidlo  odstaví  mimo  vozovku,  případně  na  krajnici  mimo  obydlenou  oblast  (je-li  toto 

možné). Zasahující jednotka tak má k dispozici informace řidiče znalého technologie vozidla 

a k vozidlu dobrý přístup (na rozdíl od DN). V případě úniku amoniaku v důsledku dopravní 

nehody  je  situace  složitější.  K výše  zmíněným  komplikacím  jde  zejména  o  záchranu 

zaklíněných osob po DN a evakuaci osob ve vozidlech (při částečné nebo úplném přerušení 

provozu vlivem DN). V případě DN je potřeba z nebezpečné zóny evakuovat zraněné osoby 

vynesením,  případně vyvedením.  Pokud by se  v NZ nacházeli  lidé,  je vhodné současně s 

evakuací  místo úniku skrápět tříštěným proudem z důvodu snížení koncentrace amoniaku. 

V případě  vyprošťování  osoby  z vozidla  je  nutno  chránit  alespoň  dýchací  cesty 

zachraňovaného. Pro tento účel je vhodné použít IDP Saturn S2, případně Saturn Oxi. Jestliže 

by se koncentrace amoniaku v nebezpečné zóně pohybovala pod hodnotu 500 ppm bylo by 

vhodné pro zasahující hasiče volit ochranu dle ML č 15/L, a to zásahový oděv spolu s IDP. 

Tato  ochrana  pak  umožní  lepší  pohyb  a  orientaci,  což  konečné  fázi  přinese  zrychlené 

provedení  práce,  a tím i  snížení  doby expozice zachraňovaných osob. V tomto případě je 

obzvláště důležité nepřetržitě monitorovat množství amoniaku (viz detekce amoniaku) v NZ a 

v případě  překroční  dané  hodnoty  vystřídat  zasahující  skupinu  skupinou  jistící.  V tomto 

případě je vhodné, aby jistící skupina byla ustrojena do vyššího (nejvyššího) stupně ochrany, 

nejen z důvodu zvýšení  koncentrace,  ale  i  nečekané změny situace.  V NZ je potřeba dále 

vyloučit  iniciační  zdroje  (zejména  zastavením  chodu  motorů  a  odpojení  AKB  vozidel), 

v případě použití hydraulického vyprošťovacího nářadí nechat motorovou (spalovací motor) 

jednotku mimo NZ a v případě, že toto nelze provést, použít ruční tlakovou jednotku. Velké 

nebezpečí  nastává,  dojde-li  k  požáru  vlivem  technické  závady  nebo  následkem dopravní 

nehody. Cisterna vystavená požáru je náchylná k výbuchu. Tento případ se stal v Rumunsku 

24. května 2004, kdy u obce Mihailešť, došlo k převrácení cisterny s dvaceti tunami amoniaku 

mimo silnici  a následnému požáru.  Během hasebního zásahu došlo k explozi  cisterny.  Po 

výbuchu zůstal kráter o průměru  deseti metrů a o život přišlo 17 lidí (z toho sedm hasičů). 

Detonace byla tak silná, že výbuch byl slyšet ve vzdálenosti 35 km. Pro ilustraci přikládám 

fotografie viz příloha č. 8 a 9. V takovémto případě je tedy potřeba provést evakuaci okolí a 

současně začít s hašením a ochlazováním cisterny. Z hlediska možného výbuchu je potřeba 

tuto činnost provádět z větší vzdálenosti a chránit se před možným výbuchem  např. hašením 
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ze silničního příkopu. K této činnosti je vhodné nasadit co nejméně hasičů a využít vhodných 

prostředků  PO  (přenosné  lafetové  proudnice)  zejména  pro  ochlazovaní.  Pro  zvýšení 

chladícího efektu je vhodné použit přimíšení prostředku Pyrocool LF či FEF. [6], [22]

6.4.2   Zásah na železnici

         Kromě výše zmíněných  komplikací  při  zásahu s únikem amoniaku vyvstávají  na 

železnici  další nebezpečí znesnadňující zásah. Jedná se zejména o nebezpečí vyplývající  z 

vysokého napětí  (silný iniciační  zdroj)  trakčního vedení a špatnou pochůznost  kolejových 

tratí. Nebezpečné napětí je v trakčním vedení, a to u střídavého 22 kV a stejnosměrného 3kV. 

Kromě trakčního vedení je vedeno napětí  mezi vagóny v rozmezí 1 až 3 kV sloužící  pro 

napájení např. chladících vozů  a dále izolované ovládací vedení vedené u kolejového svršku 

(jeho  vypnutí  se  neprovede  vypnutím  trakčního  vedení).  Pro  události  na  železnici  jsou 

předurčeny jednotky HZS ČD. Ty vlastní ve výbavě také zařízení pro zkratování trakčního 

vedení  a  vyprošťovací  jednotky  pro  těžkou  techniku.  Hlavní  výhodou  je  dobrá  znalost 

zařízení železnic a kolejových vozidel. Je vhodné, aby právě hasiči této jednotky byli z tohoto 

důvodu  nasazováni  na  činnost  v nebezpečné  zóně.  Zvýšená  opatrnost  je  potřeba  věnovat 

právě v prostoru kolejiště,  kde hrozí nebezpečí  úrazu o kolejový svršek. Problém nastává, 

jestliže nasadíme tříštěný proud na srážení amoniakové mlhy. Vzniklou čpavkovou vodu je 

potřeba zachytávat. Kolejový prostor je tvořen většími kameny a dopadající amoniaková voda 

je  okamžitě  vsakována  do  nižších  vrstev  kolejiště.  Proto  je  potřeba  umístit  do  prostoru 

skrápění  sběrnou jímku alespoň na zachycení  většiny amoniakové vody.  Je  možné využít 

dekontaminační vanu (obr.č. 20) nebo vytvořit provizorní jímku vytvořenou z hadic B 75 a 

PE plachty (jako vanu u zjednodušené dekontaminace).  Kameny v prostoru  kolejiště  jsou 

poměrně ostré a plachta zatěžovaná vodou by tak byla náchylná k protržení. Z tohoto důvodu 

doporučuji pod plachtu umístit sorbční koberec, který nám kromě snížení možnost protržení 

absorbuje případné úniky. Do sběrné jímky umístit čerpadlo a při zvýšené hladině tuto vodu 

ihned  odčerpat  a  eliminovat  tak  možnost  protržení.  Tento  způsob  je  technicky  a  časově 

náročný, proto je potřeba zvážit nutnost skrápění amoniakové mlhy. [6]
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Obr.č. 20 – Využití dekontaminační vany jako záchytné jímky   [23]

6.4.3.   Zásah v chemickém průmyslu 

         Události v objektech chemického průmyslu jsou charakterizovány nebezpečím, které 

vyplývá  jednak  z velkého  množství  skladované  látky,  jednak  z  přítomnosti  dalších 

chemických  látek,  které  se  mohou  navzájem  negativně  ovlivňovat.  Je  potřeba  úzce 

spolupracovat  se  zaměstnanci  dané  firmy,  kteří  mají  znalosti  o  technologii  výroby, 

používaných látkách atd. Takové znalosti mají také hasiči HZS daného podniku. V daných 

podnicích  je  žádaná  přítomnost  i  JSDHP,  jejichž  členy  by  měli  být  právě  zaměstnanci 

pracující  na  konkrétních  technologiích.  Jejich  výborná  znalost  na  místech  zásahu  je  pak 

velkým přínosem pro efektivnost a rychlost provedení. V případě událostí většího rozsahu je 

potřeba  velkého  množství  sil  a  prostředků.  Z tohoto  důvodu  zde  budou  zasahovat  hasiči 

jiných jednotek  a  ti  nebudou znát  technologii  jako hasiči  místní  jednotky (HZS podniku, 

JSDHP). Proto je potřeba, zejména v případě předpokladu střídání více skupin zasahujících, 

tvořit  pracovní  skupiny tak,  aby vždy pokud to  okolnosti  připustí,  byl  v každé  zasahující 

skupině alespoň jeden hasič místní jednotky. 

         Výhodou zásobníků amoniaku v průmyslových provozech je samotný fakt, že jsou 

vybaveny  záchytnými  jímkami,  případně  dalším technickým  zařízením,  ať  už  se  jedná  o 

detektory amoniaku či zařízení pro vytváření vodní clony. Tato zařízení pak mohou fungovat 

automaticky.  Únik amoniaku tak detekuje některý z umístěných senzorů a na základě této 

informace  je  spuštěno zařízení  na  vytváření  vodní  clony.  Ta  pak  pohlcuje  část  plynného 

amoniaku a ve formě amoniakové vody dopadá do záchytné jímky, odkud je odčerpávána. 

Díky vodní cloně je pak koncentrace v ovzduší nižší a zasahující jednotky pak již nemusí tuto 
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činnost  provádět  (nebo  alespoň  ne  v takové  míře)  a  mohou  se  tak  podstatně  soustředit 

zejména na zamezení úniku. Pokud by došlo k havárii na zásobníku a kapalný amoniak by 

unikl do záchytné jímky, pak není vhodné srážet plynný amoniak takovým způsobem, aby 

voda dopadala do jímky s kapalným amoniakem. Kapalný amoniak má teplotu varu – 33°C a 

dopadající voda by mu tak dodávala potřebné teplo, což by způsobovalo rychlejší odpařování. 

V tomto  případě  je  vhodné pokrýt  záchytnou  jímku  vrstvou lehké  pěny (případně  střední 

pěny). Ta obsahuje jen malé množství vody a díky nízké teplotě kapalného amoniaku dojde 

k rychlému  zamrznutí  pěny  a  vytvoření  tak  bariery  zabraňující  (omezující)  odpařování 

amoniaku.   [6]

6.4.4   Úniky v objektech s amoniakovým chlazením

         Jedná se o průmyslové objekty různé výroby a objekty zimních stadionů. Nebezpečí 

úniků amoniaku z chladících technologií je tady zejména z důvodu, že se tyto objekty nachází 

v okrajových  částech  měst  (nebo  uvnitř)  a  případný  únik  pak  ohrožuje  značné  množství 

obyvatel. Dále se budu zabývat zejména haváriemi na zimních stadionech. V jejich okolí jsou 

pak obytné domy, školy, zábavná centra, administrativní budovy atd. Zde je potřebná včasná 

informovanost  okolního  obyvatelstva  o  úniku  a  nutných  opatřeních.  Je  vhodné  umístit 

detektory amoniaku i mimo objekt zimního stadionu a v případě detekce, by tak mělo dojít 

k automatickému varování obyvatelstva.

         Amoniakové chlazení, ať už průmyslové či na zimních stadionech, je dvojí konstrukce. 

A to s přímým chlazením (jednookruhové), kdy se amoniak dostává přímo do místa chlazení 

(ledová plocha zimního stadionu)  a  s chlazením nepřímým (dvouokruhové),  kdy v prvním 

okruhu  cirkuluje  amoniak,  který  ochlazuje  teplonosnou  látku  okruhu  druhého.  Ten  pak 

zajišťuje chlazení potřebných prostor. Z hlediska bezpečnosti týkající se úniku amoniaku je 

vhodnější druhá zmíněná varianta.  Tady při havárii  nehrozí únik amoniaku do chlazeného 

prostoru (kluziště s tribunami).  Tento sytém chlazení je ale u nových moderních stadionů, 

kterých je v ČR necelých deset procent. Dalším kladem této technologie je malé množství 

amoniaku (většinou do 500 kg) a první okruh uzavřený ve strojovně. Ta je u tohoto systému 

hermeticky uzavřená a v případě úniku je detekcí spuštěno skrápění a vzniklá čpavková voda 

odváděna do záchytné jímky. Zasahující jednotka tak provede průzkum na zjištění přítomnosti 

osob, zjištění místa úniku a možné způsoby přerušení. Ostatní zimní stadiony mají chlazení 

jednookruhové.  Kromě  nevýhody  vedení  amoniaku  až  pod  ledovou  plochu  je tady  další 

podstatná nevýhoda, a to množství potřebného amoniaku. U těchto typů chlazení je to až pět 
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tun amoniaku. K úniku proto může dojít jak ve strojovně, tak i v kanálech vedení nebo přímo 

pod ledovou plochou. Při úniku pod plochou pak hrozí vniknutí plynu do prostoru kluziště a 

tribun. Toto může nastat při sportovním utkání, kdy je na stadionu mnoho lidí. Personálem ZS 

by  ještě  před  příjezdem  JPO  měla  být  provedena  evakuace  a  jednotky  pak  provedou 

průzkumem kontrolu evakuace.  VZ ve spolupráci  se strojníkem chladícího zařízení  zajistí 

provedení  odčerpání  amoniaku  z prostoru  kluziště  (zda-li  to  bude  možné)  a  uzavření  této 

části.  Obyvatelé  přilehlých  částí  jsou  vyrozuměni  o  havarijní  situaci  a  srozuměni  s 

nařízenými opatřeními (uzavření oken, nevycházení z obydlí apod.). Při únicích amoniaku, 

kde jsou ohroženy životy a zdraví lidí, je důležité co nejdříve zahájit skrápění! To je velmi 

účinné a podstatně tak snižuje koncentraci v ovzduší.   [6], [7]
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7.   Zhodnocení zásahů

         V České republice a okolních státech se v posledních letech nestala žádná vážná havárie 

s únikem amoniaku. Případy, s nimiž se hasiči setkávali, byly převážně malé úniky vzniklé 

technickými  závadami  na  potrubí,  ventilech  atd.  Při  každém  takovém  zásahu  prováděli 

skrápění amoniaku, což se vždy ukázalo jako velmi účinné. Jeden z takových úniků se stal  ve 

Znojmě v roce 2008, kdy došlo v nočních hodinách k úniku amoniaku v prostoru strojovny 

zimního  stadionu.  V zásobníku  bylo  pět  tun  amoniaku,  který  unikal  přes  přírubu  potrubí 

(obr.č.  21).  V bezprostřední  blízkosti  strojovny  byl  obytný  dům,  který  byl  evakuován. 

Jednotka ihned nasadila  jeden C proud na skrápění  unikajícího amoniaku a pokusila  se o 

utěsnění příruby,  což se nepodařilo.  Ve spolupráci s obsluhou technologie se podařilo část 

amoniaku přečerpat do potrubí pod ledovou plochu a tuto část uzavřít. Zbytek amoniaku se 

nechal  unikat  a  byl  srážen  vodou.  Odtékající  amoniaková  voda  byla  sváděna  z prostoru 

strojovny do záchytné jímky. Z důvodu rychlého plnění jímky pak byla zajištěna cisterna na 

odvoz amoniakové vody a její likvidace. Zásah trval jedenáct hodin, než došlo k vyprázdnění 

zásobníku.  Vodní  skrápění  bylo  natolik  účinné,  že  v prostorech  mimo  strojovnu  nebyly 

naměřeny nepřípustné hodnoty amoniaku v ovzduší.

Obr.č. 21 – Unikající amoniak z příruby na zim.stadionu ve Znojmě
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         Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu - Metodický list č.15 

řady L upozorňuje v bodě č.12 písm. c, že „materiály obsahující PVC nejsou vůči amoniaku 

odolné“. JPO používají některé ochranné protichemické obleky, jejichž části jsou vyrobeny 

z PVC. Jedná se konkrétně o ochranný oblek OPCH 90 PO, jehož holínky jsou vyrobeny 

z uvedeného materiálu a oblek Dräger Team Master, z něhož má zorník. Výrobce OPCH 90 

PO zaručuje odolnost obleku (uvádí jen oděv a rukavice) proti 50% hydroxidu amonnému po 

dobu 420 min. O holínkách se výrobce nezmiňuje. Je to možná z důvodu, že tělo zasahujícího 

je hermeticky uzavřeno v obleku a na něj se teprve nasadí holínky.  Tyto  obleky nasazené 

při reálných zásazích v ČR přišly do kontaktu pouze s plynnou formou amoniaku v různých 

koncentracích. Při tomto kontaktu nenesl oblek, potažmo holínky, žádné negativní známky 

poškození.  Výrobce  druhého  zmiňovaného  obleku  uvádí  odolnost  proti  amoniaku  (blíže 

nespecifikuje) po dobu 480 min. Dále uvádí, že jeho zorník je z chemicky vysoce odolného 

speciálního PVC. Při reálném zásahu, kde oblek přišel do kontaktu s plynným amoniakem, se 

neprojevila žádná negativa. Z tohoto důvodu bych navrhoval provést testy na zmiňovaných 

oblecích,  jednak  na  styk  s  plynným  amoniakem  ve  vysoké  koncentraci,  jednak  na  styk 

s kapalnou  formou  (bezvodnatou).  Tyto  informace  jsou  velmi  důležité  pro  nasazení  při 

reálném zásahu. U obleku OPCH 90 PO by tak mohlo dojít například až destrukci holínek a u 

druhého  zmiňovaného  obleku  by  mohlo  dojít  k poškození  zorníku,  například  naleptáním 

s následným  zneprůhledněním  či  dokonce  proděravěním.  Tyto  nežádoucí  projevy  by  pak 

mohly vážně ohrozit životy a zdraví zasahujících hasičů.

         Poznatky ze zásahové činnosti ukázaly fakt, že skrápění amoniakových par je velmi 

účinnou metodou pro podstatné snížení koncentrace amoniaku v okolním ovzduší. Proto je 

důležité po příjezdu na místo co nejdříve zahájit skrápějí amoniaku, a to zejména v případech 

ohrožení osob (městské část, dopravní nehody). 

         Utěsnění unikajícího amoniaku je dosti problematické. Praktické zkušenosti ze zásahů 

ukázaly,  že pokud dojde k únikům, tak se jedná o příruby, ventily,  spojovací součásti atd. 

V těchto případech se nepodařilo zatěsnění v místě úniku a zasahující jednotky pak volily jiná 

řešení  jako  např.  přečerpání  do  záložní  nádoby.  Utěsnění  úniků  je  prakticky  možné,  ale 

vesměs na hladkých plochách jako potrubí, sudy, cisterny apod. U žádného ze zásahů nebylo 

použito nových těsnících prostředků na bázi polyuretanu (obr.č. 12 a příloha č. 12, 13). Dle 

technických údajů má vhodné předpoklady pro úspěšné nasazení, ale až praktické použití u 

zásahů prověří jejich kvalitu.
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8.   Závěr

          V této práci jsem chtěl nastínit problematiku zásahu spojenou s přítomností amoniaku. 

Zásahy u událostí tohoto typu, zejména větších rozsahů, jsou velmi náročné na zasahující síly 

a  prostředky.  Zvláště  na  počátku  je  pak  na  zasahující  hasiče  vyvářen  velký  psychický  a 

fyzický  tlak.  Musí  řešit  nejenom  samotný  únik  a  svoji  ochranu,  ale  ochranu  okolí  před 

působením  negativních  vlivů  látky.  Žádný  zásah  není  stejný  a  vždy  se  vyskytne  řada 

neočekávaných  problémů  při  jejich  řešení.  Velmi  důležitým  faktorem,  který  ovlivňuje 

účinnost a rychlost provedení zásahu, jsou informace. Proto je důležité úzce spolupracovat se 

specialisty  a  dotyčnými  orgány při  řešení  dané  situace.  Další  výhodou  by  bylo  zavedení 

výpočetní techniky do prvovýjezdových vozů, která by umožnila rychlé vyhledání potřebných 

informací. Během zpracování mé bakalářské práce jsem se setkal s některými nesrovnalostmi, 

které jsem zmínil a navrhl jejich možné řešení.
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Příloha č.1. – Znaky používané ve znační DIAMANT (bílé pole)

W – nebezpečně reaguje s vodou

OXY – oxidační činidlo 

COR – korosivní látka

ACID – kyselina

ALK – zásada

 - radioaktivní látka

Příloha č. 2 – Zásobník na 1000 m3 amoniaku (foto Petr Cermánek)
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radiation_warning_symbol_3.svg


Příloha č. 3 – Jednoplynový detektor Gas Alert Extreme (na obr.osazen čidlem H2S) [18]

Příloha č. 4 - Ruční a automatická prosávací jednotka Dräger Accuro a Accuro 2000 [17]
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Příloha č. 7 – Tabule pro evidenci osob v NZ
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Příloha č. 11 – Kanálová rychloucpávka OKR 122 [8]

Příloha č. 12 – Utěsňovací zátky [8]
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