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Anotace 

VOBOROVÁ, Jana. Ochrana obyvatelstva v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o. [Bakalářská 

práce]. Ostrava: VŠB – TUO. Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2012. 37 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování BorsodChem MCHZ s.r.o. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, 

které se týkají ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, dále pak vnějšího havarijního 

plánu a zóny havarijního plánování. Je zde stručně popsán historický vývoj ochrany 

obyvatelstva od roku 1935 aţ po současnost a základní informace o společnosti BorsodChem 

MCHZ s.r.o., její výrobě a nebezpečných látkách, které se nacházejí v areálu podniku. 

Zvláštní pozornost je věnována amoniaku, který je podle analýzy rizik povaţován za nejvíce 

ohroţující chemickou látku v areálu a v případě jeho úniku by se látka mohla rozšířit aţ za 

hranice společnosti a ohrozit jak zdraví tak i ţivoty lidí, kteří bydlí v zóně havarijního 

plánování. 

Druhá část bakalářské práce je věnována aplikaci ochrany obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování společnosti. Je zaměřena především na varování obyvatelstva, jejich informování a 

ţádoucí chování v případě havárie s únikem amoniaku. 

Klíčová slova 

Ochrana obyvatelstva, zóna havarijního plánování, varování obyvatelstva, informování 

obyvatelstva, havárie, amoniak, únik nebezpečné látky 

  



 

 

Annotation 

VOBOROVÁ, Jana. Protection of Population within the Emergency Planning Zone around 

BorsodChem MCHZ, Ltd. [the Bachelor Thesis]. Ostrava: VŠB – TUO. Faculty of Safety 

Engineering. 2012. 37 p. Leadership of Bachelor Thesis Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. 

This dissertation addresses the issue of population safety in the emergency-planning zone of 

BorsodChem MCHZ s.r.o. Basic principles regarding the population safety, warning and 

notification, further the external emergency plan and zones of emergency planning are 

explained in the theoretical part of the dissertation. A historical development of population 

safety since 1935 up to the present is briefly discussed here and basic information about 

BorsodChem MCHZ s.r.o. company and its production of hazardous substances to be found 

on the company premises are given. Particular focus is placed on ammonia, which according 

to analysis is considered to be the most threatening both to health and lives of the people 

living in the emergency-planning zone. 

The second part of the dissertation is devoted to the application of company`s population 

safety measures in the zone of emergency planning. It focuses primarily on population 

warning, notification and desirable behaviour in case of accidental ammonia leakage. 
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1 ÚVOD 

Cílem mé práce je objasnit problematiku mimořádných událostí v zóně havarijního plánování 

společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o., největší pozornost bude věnována způsobu řešení 

ochrany obyvatelstva před nebezpečnými účinky čpavku. Práce bude rozdělena do dvou částí.  

 V teoretické části mé práce budou uvedeny definice základních pojmů, které se týkají 

ochrany obyvatelstva v zóně havarijního plánování, vývoj ochrany obyvatelstva, právní 

předpisy a dále informace o společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. Společnost se zabývá 

výrobou surovin jak organické tak i anorganické povahy, tudíţ se v areálu nacházejí 

nebezpečné látky, které mohou způsobit závaţnou havárii. Podle analýzy rizik, je za nejvíce 

ohroţující látku povaţován amoniak, proto zde budou uvedeny informace o této nebezpečné 

látce a moţných následcích při kontaktu člověka s amoniakem.  

Praktická část bude věnována aplikaci ochrany obyvatelstva v zóně havarijního plánování 

BorsodChem MCHZ s.r.o. V této části práce bude charakterizována zóna havarijního 

plánování společnosti, následující kapitoly budou věnovány organizaci varování obyvatelstva 

a jejich ţádoucímu chování při vzniku havárie s únikem amoniaku a informování a výchově 

osob v zóně havarijního plánování společnosti, kde hlavním rizikem pro obyvatelstvo je 

havárie s únikem amoniaku. 
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2 Rešerše 

Vnější havarijní plán podle zákona č. 59/2006  Sb. o prevenci závaţných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky BorsodChem 

MCHZ s.r.o. 

Vnější havarijní plán BorsodChem MCHZ s.r.o. přispěl hlavně k charakterizování zóny 

havarijního plánování společnosti, popsání varování obyvatelstva a informování a výchovu 

osob nacházejících se v zóně havarijního plánování. 

KROUPA, Miroslav. Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných 

chemických látek. Praha: MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2004. 

ISBN 80-86640-23-X. 

Tato publikace pomohla k vysvětlení správného postupu chování při vzniku havárie s únikem 

nebezpečné chemické látky (amoniaku) a pouţití improvizované ochrany dýchacích cest a 

těla. 

SMETANA, M., D. KRATOCHVÍLOVÁ ml. a D. KRATOCHVÍLOVÁ. Havarijní 

plánování. První vydání. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2989-0. 

Za pomoci této kníţky jsem v práci uvedla některé základní pojmy týkající se ochrany 

obyvatelstva, jako jsou vnější havarijní plán a jeho rozdělení, zóna havarijního plánování, 

vyrozumění, varování obyvatelstva a ukrytí. 
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3 Ochrana obyvatelstva 

Za základy existence ochrany obyvatelstva jsou povaţovány: 

 odvrácení nebo omezení škodlivého působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a haváriemi, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí, 

 činnost k odstranění následků mimořádných událostí a krizových situací, 

 výhody koordinovaného postupu. [7] 

 

3. 1 Základní pojmy 

Ochranou obyvatelstva rozumíme plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

ţivota, zdraví a majetku. (Zákon č. 239/2000 Sb.) 

Opatření ochrany obyvatelstva 

V rámci opatření k ochraně obyvatelstva v zónách havarijního plánování rozlišujeme tato 

opatření: 

 neodkladná, 

 střednědobá a 

 dlouhodobá. 

Neodkladná opatření jsou v kompetenci velitele zásahu, resp. orgánu veřejné správy, který 

provádí koordinaci záchranných a likvidačních prací. Tato opatření se zpravidla předem 

neplánují a jsou výsledkem rozhodovacího procesu na základě okamţitého posouzení situace 

v místě zásahu. [1] 

Střednědobá opatření jsou zpracovaná do havarijních plánů kraje a pro zóny havarijního 

plánování dále precizována ve vnějších havarijních plánech, povodňových plánech atd. 

V dosavadní praxi se zpravidla jedná o opatření zpracovávaná formou plánů konkrétních 

činností. [1] 
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Dlouhodobá opatření k ochraně obyvatelstva jsou zpracovávána v rámci územního plánování, 

strategického plánování rozvoje území, která je nutno přijímat v závislosti na charakteristice 

posuzovaného zdroje rizika. Opatření nestačí jen naplánovat, ale i udrţovat v akceschopném 

stavu a ověřovat v rámci procesu bezpečnostního managementu předmětného území. [1] 

Vnější havarijní plán 

Vnější havarijní plán (dále jen VHP) se zpracovává pro: 

 jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, (podle zákona č. 18/1997 Sb., o 

mírovém vyuţití jaderné energie a ionizujícího záření „atomový zákon“ a o změně a 

doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) 

 objekty a zařízení, u kterých je moţnost vzniku závaţné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, (podle zákona č. 59/2006 Sb.) [12] 

minimálně ve dvou vyhotoveních – jedno se ukládá jako součást krizového plánu kraje pro 

jednání bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje, druhé na operačním a informačním 

středisku kraje. [12] 

HZS kraje zpracovává za krajský úřad VHP (tj. plán k provádění záchranných a likvidačních 

prací v okolí zdroje nebezpečí), pokud zóna havarijního plánování přesahuje území více neţ 

jednoho správního obvodu ORP vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného 

kraje ve spolupráci s dotčenými obecními úřady ORP. [12] 

Zóna havarijního plánování  

Území v okolí objektu nebo zařízení, v němţ krajský úřad, v jehoţ působnosti se nachází 

objekt nebo zařízení, uplatňuje poţadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního 

plánu. (Zákon č. 59/2006 Sb.)  

Zóna havarijního plánování se vymezuje pro: 

 jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie, 

 objekty a zařízení, u kterých je moţnost vzniku závaţné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, 

u kterých se zároveň zpracovává i vnější havarijní plán. [12] 
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VHP jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie 

VHP zpracovává HZS kraje, v jehoţ územním obvodu se nachází jaderné zařízení nebo 

pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření, u kterého je stanovena zóna 

havarijního plánování. Tento plán je zpracován podle zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 

328/2001 Sb. [12] 

Pokud zóna havarijního plánování zasahuje na území více krajů, zpracují příslušné HZS 

těchto krajů dílčí části VHP pro příslušnou část území svého kraje a předají je HZS kraje, 

v jehoţ územním obvodu se nachází jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie se 

stanovenou zónou havarijního plánování. [12] 

Pro potřeby zpracování VHP se území zóny havarijního plánování rozdělí na sektory, které 

tvoří aţ šestnáct pravidelných výsečí v závislosti na směru větru a soustředěné kruhy se 

středem v místě zdroje. Ochranná opatření se plánují formou plánů konkrétních činností pro 

příslušné sektory zóny havarijního plánování. Vymezení zóny havarijního plánování stanoví 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) na základě návrhu drţitele povolení. [12] 

Stanovení zóny havarijního plánování (Nařízení vlády č. 11/1999 Sb.) 

Návrh na stanovení zóny havarijního plánování předkládá SÚJB drţitel povolení k umístění, 

výstavbě nebo provozu jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem 

ionizujícího záření (dále jen "drţitel povolení"), pokud u něj nelze vyloučit radiační havárii s 

pravděpodobností vzniku větší nebo rovnou 10-7/rok. Tento návrh obsahuje: 

 výčet moţných radiačních havárií, 

 popis předpokládaného vývoje a průběhu jednotlivých radiačních havárií, 

 výčet moţných následků radiačních havárií, 

 geografické vymezení návrhu velikosti zóny havarijního plánování. 

 

Nařízení vlády č. 11/1999 Sb., o zóně havarijního plánování dále specifikuje podíl drţitele 

povolení na: 

 zajištění činnosti celostátní radiační monitorovací sítě v zóně havarijního plánování, 

 vybavení obyvatelstva v zóně havarijního plánování antidoty (protijedy), 
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 zajištění tiskové a informační kampaně k zajištění připravenosti obyvatelstva v zóně 

havarijního plánování pro případy radiačních havárií, 

 zajištění systému vyrozumění dotčených orgánů, 

 zajištění systému varování obyvatelstva. 

VHP pro chemické zařízení 

Podkladem pro zpracování VHP je zejména zóna havarijního plánování (dále jen ZHP), která 

vymezuje území, v němţ se plánují záchranné a likvidační práce a ochranná opatření pro 

obyvatelstvo, jeho majetek a ţivotní prostředí. Dalšími podklady pro zpracování VHP jsou 

podklady vypracované provozovatelem objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B, 

zejména bezpečnostní zpráva a písemné podklady provozovatele. [12] 

Stanovení zóny havarijního plánování pro chemické zařízení (Vyhláška č. 103/2006 Sb.) 

ZHP se vymezuje jako plocha ohraničená vnější hranicí zóny havarijního plánování (dále jen 

vnější hranice) s výjimkou území, pro které se zpracovává vnitřní havarijní plán. 

Výchozí hranice se určí jako kruţnice soustředěná s nejmenší kruţnicí opsanou kolem 

půdorysného průmětu objektu nebo zařízení. 

Vnější hranice se upravuje na výslednou hranici podle místních urbanistických, terénních, 

demografických a klimatických poměrů, případně dalších faktorů hodných zřetele s tím, ţe se 

přihlíţí k moţnosti vzniku domino efektu. 

ZHP stanovuje dle zákona o prevenci závaţných havárií krajský úřad a je vyznačena do 

mapového podkladu v přiměřeném měřítku. 

Vyrozumění  

Vyrozumění je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání o hrozící nebo nastalé mimořádné události sloţkám IZS a 

orgánům státní správy a samosprávy, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které 

jsou zařazeny do plánu vyrozumění v rámci havarijních plánů zpracovaných dle zákonů č. 

239/2000 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 59/2006Sb. Tyto subjekty jsou vyrozumívány za účelem 

zabezpečení provádění záchranných a likvidačních prací, úkolů ochrany obyvatelstva a při 

vyhlášení krizových stavů i krizových opatření. [12] 
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Varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva je jedním ze základních opatření prováděných při ochraně obyvatelstva 

před mimořádnými událostmi nebo krizovými situacemi. Je chápáno jako komplexní souhrn 

organizačních, technických a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné 

informace o reálně hrozící nebo jiţ vzniklé mimořádné události, vyţadující realizaci opatření 

na ochranu obyvatelstva. Varování je velice úzce spjato s informováním obyvatelstva, které 

má ihned po varování následovat. [12] 

Ukrytí obyvatelstva 

Ukrytím obyvatelstva se rozumí neodkladné ochranné opatření, které se podle charakteru 

nebezpečné látky připravuje jako bezprostřední reakce obyvatelstva na varování. Ukrytí 

obyvatelstva se při mimořádných událostech nebo krizových situacích zajišťuje 

v improvizovaných a ve stálých úkrytech. [12] 

 

3. 2 Ochrana obyvatelstva v historii po současnost 

Vznik civilní protiletecké ochrany 

Civilní protiletecká ochrana (dále jen CPO) byla zřízena přijetím zákona č. 82 Sb., ze dne 11. 

dubna 1935 o ochraně a obraně proti leteckým útokům. Jejím zřízením bylo pověřeno 

ministerstvo vnitra. Ve spolupráci s ministerstvem národní obrany a dalšími resorty bylo 

území ČR rozděleno podle předpokládaného leteckého napadení do kategorií. Potencionální 

nebezpečí se týkalo především velkých měst, ve kterých se nacházely průmyslové podniky a 

jiná zařízení důleţitá pro obranu státu, kde CPO byla zpravidla řízena zástupcem samosprávy.  

K zákonu o ochraně proti leteckým útokům byla vydána vládní nařízení týkající se výroby, 

oprav a prodeje plynových masek a budování úkrytu. [5] 

Období okupace 

V období okupace přešlo postupně veškeré řízení CPO na protektorátní policii, která 

zabezpečovala součinnost zainteresovaných sloţek, především Červeného kříţe a poţárních 

jednotek. Od července roku 1941 byly sloţky protektorátní CPO podřízeny říšským sloţkám 
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pořádkové policie a začleněny do Luftschutzu a tím vstoupila v platnost říšská nařízení 

Luftschutzu. [5] 

Poválečný vývoj civilní ochrany 

Po skončení II. světové války došlo po roce 1945 k minimalizaci opatření k ochraně 

obyvatelstva před vzdušným napadením. Následně probíhala likvidace protiletecké ochrany, 

která spočívala v odstraňování ochranných staveb, zbytků původní organizační struktury, 

zařízení apod., za kterou odpovídalo ministerstvo vnitra. [5] 

13. července 1951 bylo přijato vládní usnesení o civilní obraně. Vzniklá civilní obrana (dále 

jen CO) spadala do působnosti ministerstva vnitra. Organizační struktura byla tvořena 

převáţně vojenskou částí, a to územními štáby CO do stupně okres, vojenskými útvary CO a 

zařízeními CO. Nevojenskou část tvořily sluţby CO, organizované resorty a organizace a 

jednotky CO ve výrobně-hospodářské sféře. [5] 

Přechod na obranná opatření proti zbraním hromadného ničení v padesátých letech si 

vyţádalo přijetí Usnesení vlády Republiky československé č. 49 o civilní obraně Republiky 

československé s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky československé z 15. ledna 

1958. [5] 

50. a 60. léta minulého století jsou zaměřena především na výstavbu stálých úkrytů pro 

obyvatelstvo a snahu o plošné zabezpečení ochrany obyvatelstva prostředky individuální 

ochrany. V souvislosti se změnou územně-administrativního uspořádání republiky a se 

změnou názvu státu byl 18. dubna 1961 přijat zákon č. 40 o obraně Československé 

socialistické republiky, který obsahoval příslušná ustanovení týkající se civilní obrany. [5] 

Dnem 1. ledna 1976 byla převedena CO z působnosti ministerstva vnitra do působnosti 

ministerstva obrany. [5] 

Současnost 

V roce 1990 byla zahájena transformace CO s cílem vytvořit moderní spolehlivý systém 

ochrany obyvatelstva, odpovídající systémům ve vyspělých zemích. K tomu vláda České 

republiky přijala 17. března 1993 Usnesení č. 126, jehoţ obsahem byla Opatření CO České 

republiky. V opatřeních je deklarováno, ţe do doby přijetí právní úpravy CO je nutno 
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zachovat funkční systém CO v souladu s čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ţenevským 

úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. [5]
 

Usnesením vlády České republiky ze dne 24. prosince 1993 č. 660 byly ke dni 31. 12. 1993 

zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních měst. Úkoly civilní ochrany převzaly 

dnem 1. 1. 1994 okresní úřady (magistráty měst). [5]  

 Usnesením vlády České republiky ze dne 20. ledna 1999 č. 53 byl vysloven souhlas 

s převodem výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany 

do působnosti Ministerstva vnitra s účinností od 1. ledna 2000. Usnesením č. 39 z 5. ledna 

2000 vzala vláda na vědomí informaci o postupu transformace a vyslovila souhlas se změnou 

termínu převodu státní správy ve věcech CO k 1. lednu 2001. Tímto dnem bylo v rámci 

Ministerstva vnitra vytvořeno Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen GŘ HZS ČR), do jehoţ struktur a do struktur HZS krajů integrovaly 

struktury Hlavního úřadu CO a jeho podřízených částí. [5]
 

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

znění pozdějších předpisů vymezil povinnosti k plnění úkolů civilní ochrany hasičským 

záchranným sborům, vybraným ministerstvům, obcím, právnickým, podnikajícím fyzickým a 

fyzickým osobám. Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva, specifikuje blíţe následující úkoly: 

 postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, 

 způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru moţného ohroţení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, 

 technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a 

vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, 

 způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení, 

 zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 

ochrany obyvatelstva, 

 poţadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické 

poţadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené poţadavky civilní ochrany. 

[5] 
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Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů, vymezuje náhrady poskytované hasičskými 

záchrannými sbory krajů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na ochranu 

obyvatelstva. [5] 

 

3. 3 Právní předpisy ochrany obyvatelstva  

Níţe uvedené právní předpisy poskytují základní informace pro přípravu na mimořádné 

události, při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva před a po vyhlášení 

krizových stavů. Vymezují integrovaný záchranný systém a jeho působnost, dále také 

pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně 

povinnosti právnických osob při přípravě na vznik mimořádných událostí. Jedná se především 

o tyto základní předpisy: 

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

znění pozdějších předpisů, který vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho 

sloţky a jejich působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, práva a pravomoci právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a 

při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů. Dále také definuje pojem ochrana obyvatelstva (uvedeno výše v kapitole 3. 1 

Základní pojmy). [10] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. Uvádí vymezení pojmů krizového řízení, definuje stav nebezpečí, 

vyjmenovává orgány krizového řízení a popisuje jejich povinnosti a práva za krizových stavů. 

Dále uvádí práva a povinnosti právnických a fyzických osob a sankce při nesplnění těchto 

povinností. [10] 

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

obyvatelstva. Tato vyhláška uvádí postup  při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné 

přípravě jejich personálu, způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru 

moţného ohroţení, připravovaných opatřeních a technických, provozní a organizační 
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zabezpečení jednotného systému varování, včetně poskytování tísňových informací. 

Konkretizuje plnění dalších úkolů civilní ochrany, zejména pak evakuaci, ukrytí a nouzové 

přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany ţivota, zdraví a majetku. 

Konkretizuje uplatňování poţadavků z hlediska ochrany obyvatelstva v územním plánování, v 

územním a stavebním řízení. [10] 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární 

ochrany, která stanovuje mimo jiné i zásady činnosti jednotek poţární ochrany a rozsah úkolů 

na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. [10] 

 

3. 4 Koncepce ochrany obyvatelstva 

V průběhu roku 2007 zpracovalo Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR, ve spolupráci s dotčenými 

ústředními orgány státní správy, vyhodnocení Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 

s výhledem do roku 2015 a návrh Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem 

do roku 2020, které bylo schváleno usnesením vlády č. 165 dne 25. února 2008. [11]
 

Charakteristika 

V koncepci je charakterizován současný stav zabezpečení ochrany obyvatelstva v ČR. Jsou 

vzaty v úvahu mezinárodní aspekty. V koncepci je uvedena odpovědnost a úkoly orgánů 

veřejné správy a dalších subjektů. Zvýrazňuje roli IZS v oblasti ochrany obyvatelstva a 

potřebu jeho vybavení v souladu s poţadavky řešení mimořádných událostí vyplývajících ze 

současných hrozeb a rizik. [12]
 

Cílem opatření orgánů státu a orgánů územních samosprávních celků při přípravě na mimořádné 

události a jejich řešení bude ochrana ţivota, zdraví a majetku občanů. Bezprostřední pomoc 

občanovi při jeho ochraně poskytne obec, zaměstnavatel a sloţky integrovaného záchranného 

systému. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva však musí být informovaný a 

sebevzdělaný občan. K tomu budou státní orgány, orgány územních samosprávních celků a 

zaměstnavatelé poskytovat informace o moţných ohroţeních, plánovaných opatřeních a postupu 

při řešení následků mimořádných událostí. [11] 
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4 BorsodChem MCHZ s.r.o. 

 

4. 1 O společnosti 

Vznik společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. v dnešní podobě se datuje jiţ do roku 1927. 

Záměrem bylo tehdy vyuţít blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení 

předválečného československého hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými 

hnojivy. [15] 

Výroba, která byla zaměřena především na čpavek a síran amonný byla zahájena v roce 1928. 

Po druhé světové válce byl výrobní program modernizován a rozšířen i o výrobu 

formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic. Postupně pak byla rozvíjena výroba 

cyklohexanu jako základní suroviny pro výrobu silonu. Dnešními hlavními výrobky 

společnosti jsou anilin a cyklohexylamin. Anilinový blok byl uveden do provozu v roce 1985, 

na který dále navázala nová výroba cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu 

nová výroba speciálních aminů. [15] 

Přes veškeré modernizace a organizační změny, kterými společnost během své existence 

prošla, lze za klíčový povaţovat vznik akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 

1990, k němuţ došlo transformací ze státního podniku. [15] 

Dnešní společnost vznikla 27. 4. 2000 vyčleněním převáţné části závodu Moravské chemické 

závody a akciové společnosti Aliachem. V roce 2006 se majoritním vlastníkem stala 

společnost BorsodChem Zrt., která navýšila svůj obchodní podíl a stala se 100% vlastníkem. 

[15] 

Nyní firma dodává sortiment výrobků zejména organické, ale rovněţ anorganické povahy, 

které se vyuţívají při výrobě polyuretanových, pryţových, farmaceutických, zemědělských a 

potravinářských výrobků a zařízení na úpravu vody. [15] 

Téměř veškerá výroba je určena k vývozu. BorsodChem MCHZ s.r.o. je dodavatelem anilinu 

pro mateřskou společnost v Maďarsku. Další výrobky jsou předmětem distribuce po Evropě i 

za hranice kontinentu, včetně Asie a Ameriky. [15] 
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4. 2 Nebezpečné látky 

AMONIAK (čpavek) 

Amoniak je často pouţívaná chemická látka v různých odvětvích. Hlavní pouţití amoniaku 

spočívá ve výrobě kyseliny dusičné, průmyslových hnojiv, výbušnin, polymerů, 

farmaceutických výrobků, kaučuku, tenzidů a některých pesticidů. Můţe se rovněţ pouţívat 

přímo jako hnojivo ve formě vodného roztoku, kterým se provádí zavlaţování. Vykazuje 

fungicidní vlastnosti a vyuţívá se proto v ovocnářství pro omezení růstu hub na ovoci. Ve 

velkých průmyslových provozech je vyuţíván jako náplň chladících technologií (výroba ledu, 

zpracování potravin). V menší míře se ve formě chloraminu pouţívá i k desinfekci vody. Na 

druhou stranu amoniak představuje významnou nebezpečnou látku pro člověka a ţivotní 

prostředí z hlediska toxicity. [2] 

Amoniak (CAS číslo: 7664-41-7) je za normálních podmínek bezbarvý plyn pronikavého 

charakteristického zápachu s dráţdivými a dusivými účinky. Amoniak je toxický a ţíravý 

(leptavý) a můţe způsobit váţné dočasné nebo trvalé zranění. Při vyšších koncentracích 

dráţdí ke kašli a slzení. Amoniak reaguje s vlhkostí za vzniku hydroxidu, který působí jako 

ţíravina, tudíţ je nebezpečný zejména pro oči, kůţi a dýchací cesty. [3] 

Molekulová hmotnost je 17, hustota par je 0,5967 (vzduch= 1), hustota tekutiny je 0,6175 

kgl
-1

 při 15 °C a 0,7188 MPa. Amoniak je snadno rozpustný ve vodě. Teplota varu je -33,4 

°C. Výbušná koncentrace ve vzduchu je 16 % aţ 27 % objemových. Bod vzplanutí je 650 °C, 

kritická teplota 132,4 °C, kritický tlak 11,15 MPa. Amoniak je skladován při tlaku par, to 

znamená, ţe tlak v zásobníku závisí na teplotě zkapalněného amoniaku. [3] 
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R-věty 

Tabulka č. 1: Standardní věty označující specifickou rizikovost 

R10 Hořlavý 

R23 Toxický při vdechování 

R34 Způsobuje poleptání 

R50 Vysoce toxický pro vodní organizmy 

S-věty 

Tabulka č. 2: Standardní pokyny pro bezpečné zacházení 

(S1/2) Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 

S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření 

S26 Při zasaţení očí okamţitě důkladně vypláchněte vodou a 

vyhledejte lékařskou pomoc 

S36/37/39 Pouţívejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 

brýle nebo obličejový štít 

S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamţitě vyhledejte 

lékařskou pomoc (je-li to moţno, ukaţte toto označení) 

S61 Zabraňte uvolnění do ţivotního prostředí. Viz. speciální pokyny 

nebo bezpečnostní listy 
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4. 3 Možné následky 

Vzhledem k uvedené rozpustnosti ve vodě dráţdí hlavně horní cesty dýchací. Půlhodinový 

pobyt v koncentraci 2500 ppm je uţ ţivotu nebezpečný a koncentrace 5000 ppm rychle 

usmrcuje. Vysoké koncentrace způsobují zástavu dechu, hlavním nebezpečím je při delším 

pobytu ve vyšších koncentracích moţnost vzniku edému plic. [3] 

 

Tab. č. 3: toxikologické hodnoty pro lidi: 

Koncentrace Následky 

20 ppm nejniţší toxická koncentrace pro člověka 

vdechnutím 

1000 ppm nejniţší toxická koncentrace pro člověka při 

kontaktu s kůţí 

5000 ppm nejniţší smrtelná koncentrace pro člověka 

vdechnutím 

 

5 Aplikace ochrany obyvatelstva v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o. 

Objekt BorsodChem MCHZ s.r.o. se nachází v severní průmyslové zóně města Ostravy, na 

pravém břehu řeky Odry, těsně pod jejím soutokem s řekou Opavou. Rozloha areálu 

společnosti je přibliţně 100 ha. Celkový počet zaměstnanců je 373. Dle bezpečnostní zprávy 

podniku BorsodChem MCHZ s.r.o., lze za nebezpečné látky, které mohou způsobit závaţnou 

havárii povaţovat amoniak, anilin, benzen a látky závadné vodě. Na základě provedené 

analýzy rizik a s ohledem na moţnost ohroţení lidských ţivotů a zdraví je ohroţující 

nebezpečnou látkou amoniak. Zkapalněný amoniak je skladován v 9 ocelových leţatých 

zásobnících. Kaţdý zásobník má objem 100 m
3 

a plní se maximálně do 50 t. Amoniak je do 

areálu podniku dopravován v ţelezničních cisternách a je stáčen na vyhrazeném místě. Moţný 

únik amoniaku je monitorován čtyřmi čidly, jejichţ údaje spolu se signalizací překročené 

hodnoty, jsou vyvedeny do velínu a na dispečink. [13] 
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Ochrana obyvatelstva v zóně havarijního plánování 

V případě vzniku havárie s únikem nebezpečné látky je obyvatelstvo v ZHP varováno 

prioritně prostřednictvím elektronických sirén, které jsou v Moravskoslezském kraji napojeny 

na tzv. floody systém a zároveň umoţňují přímý hlasový vstup do sirén, kterým lze 

obyvatelstvu poskytnout určitou informaci o ţádoucím chování. V místech, která nejsou 

dostatečně pokryta signálem sirény je plánováno vyuţití mobilní sirény. Ta je standardně 

umístěna na protiplynovém automobilu. Po příjezdu na kontaktní stanoviště je mobilní siréna 

předána technickému oddílu městské policie, který má na starosti zajistit varování v předem 

vytypovaných prostorech a na dalších místech dle pokynů velitele zásahu. [4] 

Významné objekty v ZHP (budovy organizací, institucí a úřadů, ve kterých se předpokládá 

zvýšená koncentrace osob nebo jinak významných organizací – např. školská, zdravotnická a 

sociální zařízení, správní úřady atd.) jsou o havárii vyrozuměny rovněţ cestou krajského 

operačního a informačního střediska. [4] 

Ochrana obyvatelstva je v ZHP plánována tzv. improvizovaným způsobem, při kterém je 

spoléháno na znalosti obyvatelstva, jak se v případě havárie chovat. [4] 

 

5. 1 Charakteristika zóny havarijního plánování 

ZHP je území pro které se zpracovává VHP. Vnitřní hranici zóny havarijního plánování 

BorsodChem MCHZ s.r.o. tvoří půdorysný obvod území, pro které provozovatel zpracovává 

vnitřní havarijní plán. Vnější hranice ZHP byla stanovena Magistrátem města Ostravy na 

základě zásad pro stanovení ZHP podle vyhlášky č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady 

pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování 

vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky ve znění pozdějších předpisů a na základě „Podkladů pro 

stanovení ZHP a vypracování VHP“ zpracovaných provozovatelem. Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje hranici upravil podle aktualizovaných mnoţství nebezpečné látky a 

místních urbanistických, katastrálních, terénních a demografických poměrů a krajský úřad 

Moravskoslezského kraje výslednou hranici ZHP společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. (viz. 

obrázek č.1)  schválil. [13] 
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Vnější hranice ZHP byla stanovena na základě dvou částí: 

 Zdrojem rizika jsou zásobníky amoniaku, kolem kterých je opsána kruţnice o 

poloměru 2000 m. 

 Zdrojem rizika jsou ţelezniční cisterny. Křivka je tedy opsána kolem ţelezniční 

vlečky ve vzdálenosti 2000 m. 

Ohroţené území se rozkládá na ploše o rozloze 30 km
2
 a zasahuje část městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, část městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, dále pak 

městské obvody Nová Ves, Třebovice, Hošťálkovice, Lhotka a Petřkovice. Rozsah od severní 

hranice ZHP po jiţní okraj je přibliţně 5,2 km a od západní hranice k východnímu okraji 

zhruba 6,2 km. V ZHP převládá především bytová zástavba vilová a nízkopodlaţní zástavba, 

dále pak na východním a jihovýchodním okraji zóny je výšková panelová zástavba. V ZHP se 

nachází 30815 obyvatel a hustota obyvatelstva je 1000 obyvatel na km
2
. [13] 

 

Obrázek č.1: Zóna havarijního plánování Borsodchem MCHZ, s.r.o. [13] 
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Významné objekty v ZHP 

V ZHP se nacházejí významné objekty, např.: zařízení sociální péče, školská zařízení, budovy 

úřadů městských obvodů a ostatní zařízení (tj. Krajské vojenské ředitelství, Celní ředitelství, 

kulturní domy, banky, Armáda spásy, obchodní centra, atd.) a významné vodní toky, kterými 

jsou Odra, Černý potok a Opava. V ZHP nejsou ţádná zdravotnická zařízení. [13] 

Školská zařízení a další významné objekty jsou preventivně informovány o tom, ţe se 

nacházejí v ZHP a je jim doporučeno ţádoucí chování. V případě včasného varování a 

dodrţení zásad ţádoucího chování nelze předpokládat ohroţení lidských ţivotů a zdraví. [13] 

Tabulka č. 4: Vybrané významné objekty v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o. 

 

5. 2 Varování obyvatelstva 

Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování je jednou ze 

základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení 

komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohroţení. [13] 

Od 1. 11. 2001 je v celé ČR zaveden pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha“ pro 

varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Signál můţe být opakován třikrát za sebou 

v tříminutových intervalech. 

Na území Moravskoslezského kraje je pro zabezpečení úkolu včasného varování obyvatelstva 

budován a provozován jednotný systém varování a vyrozumění, který tvoří: 

 vysílací infrastruktura, 

 zadávací terminály (vyrozumívací centra), 

 koncové prvky varování, 

 osobní přijímače (pagery). 
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Vyrozumívací centra jsou místa pro organizační, technické a provozní zabezpečení varování, 

vyrozumění a informování. Pomocí těchto center lze ovládat všechny koncové prvky varování 

začleněné do JSVV na území MSK. Vyrozumívací centra jsou umístěna na: 

 OPIS IZS kraje v rámci Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského 

kraje, 

 Krajské ředitelství HZS MSK (záloţní pracoviště). 

Za základní způsob varování obyvatelstva je povaţováno vyhlášení varovných signálů a za 

základní prostředek jsou povaţovány koncové prvky varování obyvatelstva, coţ jsou 

poplachové rotační (motorové) sirény, elektronické sirény a další zařízení (např. obecní 

rozhlas). [13] 

 

 

Obrázek č. 2: Provozování jednotného systému varování a vyrozumění 

 v Moravskoslezském kraji [13] 

 

 

JSVV 

Svolání jednotek sborů 
dobrovolných hasičů 

Varování obyvatelstva 

Varovný signál 
Verbální informace  

elektronických sirén 

Údržba 

Monitoring stavu 

JSVV 
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K varování obyvatelstva v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o. je prvořadě plánováno vyuţití 

koncových prvků varování (elektronických sirén, rotačních sirén a mobilních sirén). 

V případě vzniku mimořádné události v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o. bude vyuţito signálu 

„Všeobecná výstraha“, který bude doplněn u elektronických a mobilních sirén verbální 

informací „chemická havárie“ a uvedením konkrétních informací o charakteru ohroţení a 

ţádoucím chování obyvatel. Další varování je plánováno s vyuţitím mobilní sirény, která je 

umístěna na speciálním protiplynovém vozidle s vyuţitím stráţníků městské policie a 

výstraţných rozhlasových zařízení na vozidlech jednotek poţární ochrany HZS a PČR. 

Tohoto způsobu bude vyuţito v případě selhání varování prostřednictvím sirén, nebo kde není 

pokrytí sirén, verbální informací. Pro varování občanů těţce zdravotně postiţených bude 

voleno přímé varování příslušníky sloţek IZS. [13] 

 

5. 3 Evakuace osob 

Vzhledem k vlastnostem nebezpečné látky, časovému průběhu mimořádné události a 

předpokládanému dosahu účinku amoniaku při jeho úniku se neplánuje řízená (organizovaná) 

evakuace ze zóny havarijního plánování, a to ani preventivní před vznikem mimořádné 

události, v průběhu úniku ani následná po vytvoření zamořeného prostoru. 

 

5. 4 Informování a výchova obyvatelstva v ZHP 

Ochrana obyvatelstva před účinky nebezpečné látky je řešena improvizovaným způsobem, 

proto je třeba vyuţít přirozených ochranných vlastností staveb s úpravami zamezujícími 

proniknutí  nebezpečných látek. Vzhledem k tomu, ţe ochrana obyvatelstva je plánována 

improvizovaným způsobem, je třeba se především zaměřit na informování a výchovu 

obyvatelstva. Úspěšnost těchto opatření k zajištění ochrany obyvatelstva závisí na znalostech 

a dovednostech ohroţených osob. [13] 
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K zajištění informování a výchovy obyvatelstva jsou v rámci VHP společnosti BorsodChem 

MCHZ s.r.o. přijaty tyto úkoly: 

 Informování obyvatelstva v ZHP formou informační brožury, která je 

distribuována jednou za 5 let do všech domácností v ZHP společnosti. Za tuto činnost 

odpovídá KÚ MSK. 

V této informační broţuře je uveden jednoduchý popis výrobní činnosti 

provozovatele, nebezpečná látka, která můţe způsobit závaţnou havárii s dosahem 

mimo území objektu, zdroje rizik, včetně moţných následků havárie, dále také způsob 

varování obyvatelstva a jak se chovat v případě havárie. 

 Informování obyvatelstva v ZHP formou internetu, které slouţí k preventivnímu 

informování obyvatelstva o zdrojích rizik a jsou zde uvedena schémata ţádoucího 

chování obyvatelstva. Za tento úkol nese odpovědnost HZS MSK a odbor ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení. 

 Informování významných objektů v ZHP. Mezi významné objekty, kterých se tento 

úkol týká, patří školská zařízení, objekty úřadů a další objekty sdruţování osob, dále 

pak objekty průmyslu a obchodu. Ty byly písemnou formou preventivně informovány 

o faktu, ţe se nacházejí v ZHP a dále jim byly poskytnuty informace o hrozícím 

nebezpečí a doporučeno ţádoucí chování pro případ vzniku mimořádné události. 

Odpovědnost za plnění tohoto úkolu nese HZS MSK a odbor OOKŘ. 

 Metodická pomoc významným objektům v ZHP, při realizaci opatření k zajištění 

ochrany lidského zdraví a ţivotů odpovídá HZS MSK a odbor OOKŘ. [13] 
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5. 5 Chování v případě havárie 

Havárie s únikem nebezpečných látek 

K úniku nebezpečných chemických látek můţe dojít z různých důvodů, a to především: 

 následkem působení člověka: havárie způsobená ve výrobě, při skladování nebo 

nehodou při přepravě nebezpečné látky, 

 vlivem přírodních účinků: k úniku látek dojde vlivem povodně, větru, sesuvem půdy 

apod., 

 při teroristických útocích, 

 následkem válečných operací. [9] 

Podle zákona je závaţnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, například závaţný únik, poţár nebo výbuch, která vznikla 

nebo jejíţ vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována, a 

vedoucí k váţnému ohroţení nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a ţivotní prostředí nebo k újmě na majetku. [9] 

Šíření nebezpečných látek při úniku 

Při úniku nebezpečné látky dochází k jejímu šíření, které je úměrně závislé na mnoţství 

uniklé látky, její toxicitě a fyzikálních vlastnostech (zvláště hustotě a tenzi par), vnější teplotě, 

směru a rychlosti přízemního větru. Na šíření nebezpečné látky má dále vliv členitost terénu, 

zástavba a porost terénu. Hlavní směr šíření nebezpečného oblaku odpovídá směru proudění 

větru. Ten lze orientačně určit podle pohybů porostu a směru šíření kouře z komínů. Většina 

nebezpečných látek ve fázi plynu a par je těţší neţ vzduch, a proto nebezpečné látky vnikají 

do podzemních prostorů, sklepů budov a kanalizačních systémů, kterými se šíří dále. [9] 

Zásady chování obyvatelstva při havárii 

Charakteristickým rysem havárie s únikem nebezpečné látky je skutečnost, ţe přichází náhle a 

neočekávaně, a ţe zastihuje obyvatelstvo zcela nepřipravené. V tomto případě je nereálné 

spoléhat na speciální prostředky individuální ochrany nebo na stálé úkryty. Proto při haváriích 
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s nebezpečnou látkou představuje znalost zásad chování obyvatelstva a jejich plnění prvořadý 

poţadavek všech opatření k ochraně obyvatelstva. [6] 

Prvořadou zásadou hned po varování obyvatelstva je nepřibliţovat se k místu havárie, 

z důvodu, ţe v místě havárie je koncentrace nebezpečné látky vţdy nejvyšší a tedy i 

nejnebezpečnější. Koncentrace je nejniţší na návětrné straně místa, kde došlo k havárii, 

nejvyšší je na závětrné straně. Koncentrace nebezpečné látky klesá ve směru větru od místa 

úniku a to v závislosti na mnoţství unikající látky a meteorologických podmínkách. [6] 

Dále je třeba vyhledat vhodný úkryt. Pokud se při havárii nacházíme venku, je třeba 

urychleně vstoupit do nejbliţšího domu a k ukrytí zvolit místnost, která je ve vyšších patrech 

na závětrné straně budovy. [6] 

Okna a dveře v místnosti je třeba utěsnit, např. samolepící těsnící páskou, která zamezí 

průniku nebezpečné látky do místnosti. Dále je třeba vypnout a utěsnit veškerou ventilaci 

v bytě, jako klimatizace, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také sebemenší otvory 

jako jsou klíčové dírky a otvory pro poštu, kde se můţe nalézat netěsnost. [6] 

Nejsou-li k dispozici prostředky individuální ochrany, je nezbytné pouţít prostředky 

improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla. Vhodné materiály k ochraně dýchacích 

cest jsou sáčky z plastické hmoty, savé a prodyšné tkaniny, pitná voda, zaţívací soda, 

kyselina citrónová nebo stolní ocet. Pokud jde o prostředky ochrany povrchu těla, je vhodné si 

přes hlavu přetáhnou polyetylenový (igelitový) sáček aţ na lícní kosti a upevnit jej. K ochraně 

celého těla jsou vhodné pláštěnky a gumové holínky nebo jiná vhodná obuv, dále gumové 

nebo koţené rukavice. I kdyţ ještě nedojde ke kontaminaci povrchu těla, je účelné připravit 

zásobu vody k omytí těla. Vhodná je příprava desinfekčních nebo neutralizačních roztoků 

k ošetření očí. Nutná je také výměna oblečení. [6] 

Poslech hromadných sdělovacích prostředků je nutný, pokud bylo provedeno varování 

obyvatelstva sirénami. V ţádném případě nepodléhat panice. Rozváţně postupovat podle 

konkrétních pokynů ve sdělovacích prostředcích. Chaoticky reagující jednotlivce uklidňovat, 

v nezbytných případech i izolovat do příchodu sloţek IZS. [6] 
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Nezatěţovat telefonní spojení, můţe totiţ dojít k přetíţení pevné i mobilní telefonní sítě. Při 

kontaktu se záchranáři je třeba upozornit, zda došlo k nadýchání se nebezpečné látky a 

respektovat pokyny záchranáře. [6] 

Při zvýšené fyzické námaze se zvyšuje příjem inhalovaného vzduchu, to má za následek také 

zvýšený příjem ve vzduchu obsaţené nebezpečné látky. Rozdíl mezi příjmem inhalovaného 

vzduchu při pomalé chůzi a běhu je aţ šestinásobný. Při pouţívání prostředků improvizované 

ochrany se při zvýšené námaze sniţuje doba pouţitelnosti. [6] 

První pomoc při kontaktu s amoniakem 

Při kontaktu amoniaku s kůţí dojde ke zmraţení kůţe a po chvíli k poleptání, vzniknou 

puchýře a defekty podobně jako u popálenin. Proto je třeba sejmout kontaminované části 

oděvu. Zasaţená místa se nesmějí třít pouze opláchnout vodou a překrýt sterilním materiálem. 

Při zástavě dechu je třeba okamţitě zavést umělé dýchání. Pokud dojde k zasaţení očí, je 

třeba je důkladně promýt asi 10-15 minut vodou směrem od nosu. Postiţeného dát do 

stabilizované polohy a dbát na to, aby neprochladl do doby, neţ dorazí lékařská pomoc. [7] 

 

5. 6 Možná opatření 

Opatření zabezpečující ochranu obyvatelstva jsou nedílnou součástí vnějšího havarijního 

plánu, který slouţí pro řešení moţné havárie, ohroţující ţivoty, zdraví, majetek nebo ţivotní 

prostředí. Zde jsou uvedena některá další moţná opatření, která by mohla slouţit ke zlepšení 

ochrany obyvatelstva v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o.: 

Jako opatření pro brzké rozpoznání úniku amoniaku bych zvolila detekční čidla, která by byla 

umístěna v zóně havarijního plánování a v případě zaznamenání úniku nebezpečné látky by 

došlo k ohlášení na OPIS IZS Moravskoslezského kraje. 

Distribuci broţur, které jsou nyní doručovány do všech domácností v zóně havarijního 

plánování jednou za pět let, za pomoci soukromé společnosti, kterou tím pověřuje Krajský 

úřad Moravskoslezského kraje, zaměnit za přímé předávání osobou řádně proškolenou. Tak 

by obyvatelstvu mohly být podány základní informace o nebezpečné látce, pokyny jak se 

správně chovat v případě úniku amoniaku a zodpovězeny případné otázky osobně. V případě 

vloţení informační broţury do schránky není jisté, ţe se broţura dostane přímo k dotyčným 
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osobám a ţe jí bude věnována dostatečná pozornost. Tento způsob informování obyvatelstva 

bych volila častěji, neţ je prováděno doposud a to jedenkrát ročně. 

Dříve bylo obyvatelstvo informováno i prostřednictvím novin. „Měsíčník Moravskoslezský 

kraj“, který byl bezplatně doručován do schránek obyvatel. Nyní jiţ tento tisk nevychází, 

proto bych navrhla informování obyvatelstva alespoň jednou do roka, v novinách Ostravská 

radnice, které jsou doručovány bezplatně do schránek obyvatel Moravskoslezského kraje 

kaţdý měsíc. 

Významné objekty, které se nacházejí v zóně havarijního plánování, jako jsou školská 

zařízení, úřady, průmyslové objekty, obchodní centra a další stavby, ve kterých se vyskytuje 

větší počet osob, by se měly zaměřit na pravidelná školení zaměstnanců. Tato školení by měla 

informovat zaměstnance o správném chování v případě úniku amoniaku. Je třeba klást důraz 

na vyhledání správného prostoru k úkrytu a volby správné improvizované ochrany. 

Největší problém navrţených opatření vidím v tom, ţe jsou finančně náročnější neţ doposud 

zavedená opatření k ochraně obyvatelstva v ZHP společnosti.  
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6 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo objasnit problematiku ochrany obyvatelstva v zóně 

havarijního plánování BorsodChem MCHZ s.r.o. v rámci úkolů vnějšího havarijního plánu, 

především s důrazem na způsob řešení ochrany obyvatelstva před nebezpečnými účinky 

čpavku a zároveň stanovit opatření ochrany obyvatelstva. Jako základ pro dostatečnou 

ochranu obyvatelstva proti následkům havárie s únikem nebezpečné látky v dnešní době 

povaţuji připravenost orgánu krizového řízení a informovanost obyvatelstva.  

Na základě skutečností zjištěných z vnějšího havarijního plánu BorsodChem MCHZ s.r.o., lze 

konstatovat, ţe doposud plánovaná opatření k ochraně obyvatelstva v zóně havarijního 

plánování jsou dostačující. Přínosem by bylo se nadále více zaměřit na informovanost a 

výchovu obyvatelstva, které se nachází v ZHP, a které je uvedeno v kapitole 5. 6 Moţná 

opatření. Včasné varování a informování obyvatelstva je hlavním klíčem k záchraně jejich 

ţivotů a zdraví.  Dále je třeba se zaměřit na výchovu obyvatelstva, díky které by osoby 

nacházející se v ZHP, při nastalé havárii, měly být schopny lépe zvládat situaci a správně 

reagovat.  

Zpracování bakalářské práce mi pomohlo k lepšímu pochopení problematiky ochrany 

obyvatelstva v zóně havarijního plánování a velkým přínosem pro mě byla moţnost 

nahlédnout do vnějšího havarijního plánu BorsodChem MCHZ s.r.o. 
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9 Použité zkratky 

CO Civilní obrana 

CPO Civilní protiletecká ochrana 

GŘ  Generální ředitelství 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JSVV Jednotný systém varování a vyrozumění 

KÚ Krajský úřad 

MSK Moravskoslezský kraj 

OOKŘ Ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

OPIS Operační a informační středisko 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

VHP Vnější havarijní plán 

ZHP Zóna havarijního plánování 
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Příloha 1 

Vybrané významné objekty v ZHP BorsodChem MCHZ s.r.o. 

Městský obvod Objekt 

Petřkovice Úřad městského obvodu Petřkovice 

Základní škola Petřkovice 

Česká pošta 

Mateřská škola Ostrava - Petřkovice 

Základní umělecká škola - Petřkovice 

Lhotka Úřad městského obvodu Lhotka 

Základní škola 

Hošťálkovice Úřad městského obvodu Hošťálkovice 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Hošťálkovice, 

Výhledy 

Třebovice Úřad městského obvodu Třebovice 

Základní škola Karla Pokorného 

Obchodní centrum Galerie 

Nová Ves Úřad městského obvodu Nová Ves 

Mariánské Hory a Hulváky Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

Základní škola Mariánské hory, Generála Janka 

Základní umělecká škola Eduarda Marhuly 

Lidová konzervatoř a Múzická škola 

Střední zahradnická škola 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava - 

Mariánské Hory 

Domov pro seniory Iris, Ostrava Mariánské Hory 

Dům s pečovatelskou sluţbou Ostrava, Hulváky 

Moravská Ostrava a Přívoz Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra 

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 

Mateřská škola Repinova 

Mateřská škola Šafaříkova 

Mateřská škola Špálova 

SOU obchodní Ostrava - Přívoz 

Zvláštní škola, Ostrava – Přívoz, Ibsenova 

Základní škola Generála Píky 

Základní škola Nádraţní 
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