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Anotace 

Tato práce je zaměřena na řešení mimořádné události (MU) způsobené únikem 

nebezpečných chemických látek (NCHL). Úvodní část práce se zabývá legislativními 

podmínkami, které jsou s únikem NCHL spojeny. Druhá část práce předkládá přehled 

statistik MU, faktory ovlivňující MU, a v neposlední řadě příklady havárií v ČR a ve světě. 

Třetí část práce je věnována problematice řešení MU a s tím spojených činností. 

V poslední části práce uvádím příklady technologie dekontaminace, která je nedílnou 

součástí záchranných a likvidačních prací. 

 

Klíčová slova: Nebezpečná chemická látka, mimořádná událost, Integrovaný 

záchranný systém, Hasičský záchranný sbor, dekontaminace  

 

Summary 

This work is focused on dealing with extraordinary incidents caused by release of 

hazardous chemicals. The introductory part describes the legislative related to the release 

of hazardous chemicals. The second part presents a statistical overview of incidents, 

factors affecting the incident together with examples of accidents in the Czech Republic 

and the world. The third part is devoted to the extraordinary incident problematic and 

related activities. In the last part of my work we give examples of decontamination 

technology, which is an integral part of the rescue and liquidation works. 
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1. ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Rozvoj společnosti je úzce spojen s těžbou surovin a rozvojem chemického 

průmyslu. Výroba a doprava těchto surovin na místo dalšího zpracování, jejich skladování 

a úprava na meziprodukty či konečné výrobky s sebou nesou vždy riziko selhání zařízení, 

stroje, budovy a zvláště pak člověka. Zařízení a budovy podléhají opotřebení či vnějším 

vlivům a stejně tak člověk může selhat v důsledku nedbalosti, či vlivem únavy. Tyto a 

mnoho dalších jevů mohou být příčinou mimořádné události (MU) po celé cestě látky od 

zdroje až k spotřebiteli.  

Význam bakalářské práce spočívá v celkovém shrnutí nových poznatků v oblasti 

legislativy, mezinárodních úmluv, shrne největší havárie, které se v minulosti udály, 

s důrazem na okolnosti, nejčastější příčiny a vlivy, které těmto událostem předcházely. 

Cílem je popsat metodiku a postupy používané při zdolávání mimořádných událostí 

spojených s únikem nebezpečné látky z pohledu Integrovaného záchranného systému 

(IZS), zejména však Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). 
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2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 

Existence dnešní společnosti bez chemických látek a přípravků je v podstatě 

nemyslitelná. Prudký nárůst produkce a spotřeby chemických látek v minulém století a 

zejména v posledních desetiletích je neoddiskutovatelně spojen s haváriemi těchto látek. 

Jedním z největších impulsů, které poukázaly na potřebu změny v legislativě a 

odstartovaly snahu o lepší bezpečnost, bylo několik závažných chemických havárií, které 

se udály v rozmezí pouhých deseti let od roku 1974 do roku 1984. Ačkoliv, nebo právě 

proto, že měly tyto havárie nedozírné následky, tak paradoxně přispěly k podnícení úsilí ke 

zvýšení bezpečnosti chemických výrob a ochrany obyvatelstva.  

2.1. Národní legislativa 

V současnosti vychází legislativa České republiky v oblasti chemických látek a 

přípravků z legislativy Evropského společenství. Níže je uveden výčet platné legislativy 

v ČR, který se vztahuje k dané problematice. 

§70 zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. 12. 1985 o požární ochraně a o změně 

některých zákonů s účinností od 1. 7. 1986, o provádění základních úkolů jednotek požární 

ochrany [1]. 

§1 zákona č. 238/2000 Sb. ze dne 28. 6. 2000 o HZS ČR a o změně některých 

zákonů s účinností od 1. 1. 2001, o organizaci, řízení a úkolech hasičského záchranného 

sboru České republiky [1]. 

§1–§5 zákona č. 239/2000 Sb. ze dne 28. 6. 2000 o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů s účinností od 1. 1. 2001, o použití integrovaného 

záchranného systému při vzniku mimořádné události [1]. 

§1–§13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, při společném zásahu. 

§74 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), o 

povodňových záchranných pracích. 
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Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění s účinností zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, nebo 

chemickými přípravky. 

Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. 10. 2011 o chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).  

Předpis č. 402/2011 Sb. ze dne 8. 12. 2011 vyhláška o hodnocení nebezpečných 

vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných 

chemických směsí. S účinností od 1. 1. 2012, zrušeno 1. 6. 2015. 

2.2. Nadnárodní legislativa 

Prvotním a nejsilnější impulsem ke vzniku direktivy SEVESO zadal řetězec 

tragických havárií, které se udály v průběhu několika málo let. Byly to především havárie 

v italském Seveso, v anglickém Flixborough a v indickém Bhópálu.  

Směrnice SEVESO III dále jen směrnice 2012/18/EU Evropského parlamentu a rady 

o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, změně a 

následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES. S účinností od 1. 6. 2012 se tato směrnice 

v návaznosti na směrnici SEVESO II, zaměřuje nadále na ochranu člověka a životního 

prostředí, ale již se více zaměřuje na environmentální oblast a to zejména jako důsledek 

havárie v mexickém zálivu [2]. 

Nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 vstoupilo 

v platnost 1. 6. 2007, za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a 

životního prostředí, vzniklo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 [3]. 

 Nařízení GHS/CLP nabylo účinnost v lednu 2009 v rámci evropské unie Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o kvalifikaci, označování a balení látek 

a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 199/45/ES a o změně nařízení (ES) 

č.1907/2006 (nařízení GHS). Nařízení CLP pojednává o nebezpečnosti chemických látek a 

směsí a jak o ní ostatní informovat. 
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3. ZÁKLADNÍ POJMY  

Závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 

ohrozit jakost povrchových, nebo podzemních vod [4].  

Nebezpečné látky a přípravky (dále jen ,,nebezpečné látky“) jsou látky a přípravky, 

které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou 

klasifikovány zvláštním zákonem [5]. 

Za mimořádnou událost s výskytem nebezpečné látky je považována mimořádná 

událost, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou 

ohrožení lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační 

práce [5]. 

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví 

účinky mimořádné události; prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny; 

vymezuje se zpravidla při ohrožení sil a prostředků účinky nebezpečných látek nebo jiných 

charakteristických nebezpečí (pád předmětů); je to zóna, kde platí z hlediska ochrany 

životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba pobytu 

včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny [6]. 

Vnější zóna je prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu v případě. V této zóně se 

zřizuje nástupní prostor a jsou zde soustředěny zasahující síly a prostředky. Na hranici 

nebezpečné a vnější zóny se zřizuje dekontaminační pracoviště [6]. 

Zóna ohrožení je prostor možného šíření produktů nebezpečné látky na síly a 

prostředky, zpravidla ve směru větru [6]. 

Kontaminací rozumíme zasažení a znečištění osob, zvířat, věcí, rostlin, prostor a 

prostředí škodlivými látkami [7]. 

Dekontaminace je soubor metod, postupů, organizačního zabezpečení a prostředků 

k účinnému odstranění nebezpečné látky (kontaminantu). Vzhledem k tomu, že absolutní 

odstranění kontaminantu není možné (zůstává tzv. zbytková kontaminace), rozumí se 

dekontaminací snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, 

která neohrožuje zdraví a život osob a zvířat, a jeho likvidace [7]. 
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4. NEBEZPEČNÉ LÁTKY 

Můžeme říci, že každý únik nebezpečné látky přináší sebou nějakou formu 

nebezpečí. Z minulosti víme, že největší hrozbu představují, a s největšími škodami jsou 

spjaty ty havárie, při kterých unikající látky vážně ohrožují člověka a okolí. Na druhé 

straně existuje velké množství látek, jejichž škodlivý vliv se projeví po delší době nebo 

v důsledku dlouhodobého působení. Z tohoto důvodu je pochopitelné, že všechny tyto 

látky musí být v souladu se standardy EU ošetřeny zákonem. Nebezpečnost chemických 

látek (CHL) je vlastnost, která je určena fyzikálními a chemickými vlastnostmi látky a 

představuje schopnost látky působit nepříznivým účinkem na lidské zdraví a životní 

prostředí. V případě manipulace se závadnými látkami jsou dle §39–42 zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění a Vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech 

nakládání se závadnými látkami zpracovány havarijní plány. Tyto havarijní plány slouží 

jako prevence úniků závadných látek do vod a současně slouží uživateli v případě havárie. 

§39 odst. 1 zákona č. 254/2001 definuje závadné látky, jako látky, které mohou ohrozit 

jakost povrchových nebo podzemních vod, nepatří však mezi ně odpadní a důlní vody [8]. 

4.1. Účinky nebezpečných látek 

Z hlediska nebezpečných účinků lze NCHL rozdělit na energetické a toxické, 

přičemž látky energetické jsou specifické výbušností a hořlavostí, zatímco látky toxické 

představují svou toxicitou zdravotní riziko pro člověka a současně ekologické riziko pro 

životní prostředí. Toto rozdělení dokládá, že právě výbušnost, hořlavost a toxicita patří 

k nejvýznamnějším nebezpečným účinkům při úniku NCHL. Látky výbušné reagují za 

prudkého vývinu tepla a plynných zplodin i bez přístupu kyslíku přičemž důsledkem je 

detonace. Látky hořlavé jsou charakteristické bodem vzplanutí v rozmezí od 21–55 
o
C, 

zatímco látky toxické mohou být po vniknutí do organismu smrtelné [9]. Mezi zbylých 

12 vlastností, které se řadí spolu s výbušností, hořlavostí a toxicitou mezi nebezpečné, 

řadíme: oxidační schopnosti, extrémní hořlavost, vysokou hořlavost, vysokou toxicitu, 

škodlivost zdraví, žíravé účinky, dráždivé účinky, senzibilující účinky, karcinogenní 

účinky, mutagenní účinky, účinky toxické pro reprodukci a účinky nebezpečné pro životní 

prostředí [9][10]. 
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4.2. Značení nebezpečných látek 

Ke snižování rizik při nakládání s NCHL a zejména z preventivních důvodů bylo 

zavedeno opatření v podobě označování těchto látek. Systémů sloužících k označení NL je 

velké množství a byly vyvinuty pro potřeby mnoha uživatelů. V současnosti vychází 

značení NL z mezinárodních smluv, dohod a nařízení a z hlediska formy označování 

systémy dělíme na [10]: 

 číselné – např. UN-systém, R- a S- věty, HAZCHEM kód, číslo CAS aj. 

 grafické – např. výstražné, manipulační a bezpečnostní značky, barevné označování 

tlakových lahví, aj. 

 kombinované – např. systém DIAMANT 

 

Z hlediska účelu značení můžeme systémy rozdělit na: 

 registrační – vycházejí vždy z registru NL (CAS, EINECS kód) 

 popisné – popisují určitou vlastnost látky (výstražné značky, Kemlerův kód v UN-

systému, systém DIAMANT, R- a S-věty) 

Dle obsahu informací se dále systémy označování NL dělí na: 

 identifikační – danou látku identifikují (UN číslo v rámci UN-systému) 

 skupinové – danou látku přiřazují do určité skupiny látek dle vlastností, účinků, 

ochrany před ní, či způsobem její likvidace (výstražné značky, HAZCHEM kód, R- 

a S- věty) 

 

Podle určení se dále mohou skupinové systémy dělit na: 

 bezpečnostní – upozorňují na druh nebezpečí (Kemlerův kód, výstražné značky, R-

věty, systém DIAMANT) 

 protipožární – udávají způsob hašení látky (HAZCHEM kód) 

 protichemické – stanovují způsob ochrany před danou látkou a další protichemická 

opatření (HAZCHEM kód, S-věty) 
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Obrázek 1: Značení vozidel při přepravě NCHL [11]. 

 

Na Obrázku č. 1 je znázorněna forma značení cisternového kontejneru při přepravě 

stabilizovaného butylakrylátu. Horní část oranžové výstražné tabulky o rozměrech 

40×30 cm udává Kemlerův kód. Číslo 3 udává vznětlivost, zatímco číslo 9 značí nebezpečí 

spontánních, bouřlivých reakcí. Spodní část tabulky udává čtyřmístný číselný kód 

(UN číslo), neboli identifikační číslo, kterým látku nebo skupinu látek jednoznačně 

identifikuje. 

Dle nařízení GHS (Globálně harmonizovaný systém) je na Obrázku č. 1 vedle UN 

čísla zobrazen výstražný symbol nebezpečnosti. Jsou to složená grafická zobrazení 

(čtverec na vrchol postavený) obsahující grafický symbol a další grafické prvky. Symboly 

jsou doplněny slovním označením nebezpečnosti. 
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5. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 

Lidstvo je spjato s MU již od samého počátku své existence. Do počátku minulého 

století to byly pouze mimořádné události přírodního charakteru. Postupem času, se stále 

větší potřebou využívání přírody, přírodních zdrojů a zejména vědeckotechnickým 

rozmachem vyvstaly zcela nové typy MU, zejména pak antropogenního původu, spojených 

s přepravou či výrobou NCHL. 

5.1. Klasifikace a dělení mimořádných událostí 

MU vyvolává a vždy vyvolávala v člověku představu neštěstí s tragickými následky. 

V literatuře je běžně používán výraz havárie nebo též katastrofa (výraz řeckého původu). 

Dle §2 písmena b) zákona 239/2000 Sb. se mimořádnou událostí rozumí škodlivé působení 

sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují 

život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a 

likvidačních prací. 

MÚ dělíme dle podstaty jevů na: 

 přírodní 

 antropogenní 

 kombinované 

Impulsem pro vznik přírodní mimořádné události bývá působení pozemských i 

mimozemských přírodních sil. Tyto jsou výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země 

nebo na jejím povrchu. Potřeba stabilizace energetického potenciálu může mít za následek 

seizmickou aktivitu, vulkanickou činnost, sesuvy půd, povodně a v neposlední řadě 

extrémní meteorologické jevy, což může být příčinou doprovodných dějů, které zapříčiní 

únik nebezpečné látky [12]. 

Na druhé straně to jsou právě civilizační aktivity, které bývají často důsledkem 

antropogenních mimořádných událostí, z nich pak zejména technogenní a environmentální 

aktivity. Příčinu těchto havárií lze nalézt v selhání lidského faktoru nebo techniky a 

následkem obvykle bývá požár, výbuch a uvolnění toxických látek do okolí. Do třetí 

skupiny můžeme zahrnout přírodní mimořádné události, které jsou vyvolané krátkodobou 
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či dlouhodobou činností člověka a technogenní události, kterou může být zemětřesení 

s následným únikem nebezpečných látek z objektů. 

5.2. Mimořádná událost s únikem nebezpečné chemické látky 

Dle §2 písm. E) zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými NCHL nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti 

s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů je havárie s únikem 

nebezpečných látek definována jako mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, 

časově a prostorově ohraničená událost, která vznikala nebo jejíž vznik bezprostředně 

hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu 

nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, 

hospodářských zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku [2].  

Dle klasifikace MU s unikem NCHL můžeme zařadit jako antropogenní a dále pak 

technogenní, sociogenní či agrogenní. K úniku nebezpečných chemických látek může dojít 

prakticky všude ať už z mobilních zdrojů, jako jsou dopravní prostředky či produktovody, 

nebo ze zdrojů stacionárních, jejichž představitelem jsou zejména technologické neboli 

provozní havárie. Tyto bývají v porovnání s mobilními haváriemi méně časté, o to však 

více nebezpečné svým rozsahem a důsledky pro životní prostředí. Dle zdrojů bývají však 

nejčastější příčinou úniku NCHL především: 

 následkem působení člověka 

 vlivem přírodních účinků 

 při teroristických útocích 

 následkem válečných operací 
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5.3. Statistiky úniků nebezpečných látek 

Na statistiku jako takovou má vždy vliv několik faktorů – a nejinak je tomu i u 

havárií s přítomností chemické látky. Lze říci, že v některých případech dochází 

k závažným haváriím při akumulaci chyb, které se sami o sobě zdají nepodstatné. Nárůst 

těžby ropy a zemního plynu vedl k rozvoji velkokapacitních výrob kapalných paliv a 

chemických látek. S tímto vývojem došlo postupně k výrobě, chemickému zpracování, 

manipulaci, skladování, stáčení, plnění a dopravě řádově větších množství látek, u kterých 

hrozí nebezpečí možným požárem, výbuchem, toxicitou nebo jinými vlivy negativně 

působícími na lidský organismus, flóru, faunu a přírodu vůbec. Zejména země třetího světa 

bývají závislé na rozvoji a růstu průmyslu, avšak kultura bezpečnosti, to jest preventivní 

opatření, postupy, znalosti a hodnocení nejsou na současné úrovni poznání [13]. Pro 

příklad nemusíme chodit do příliš vzdálené minulosti. Fakt, že odborníci při šetření havárie 

v Bhópálu v roce 1984 odhalili 54 chyb, které mohly odstartovat havárii, je více než 

výmluvný. Současně příklad této události dává na zřetel, že příčin vzniku havárie může být 

současně několik, což může díky rozdílnému úhlu pohledu zapříčinit rozdílné statistiky 

stejné havárie [10][14]. 

5.4. Příčiny a následky havárií 

Chemické havárie představují zvláštní typ MU. Do jisté míry je to zapříčiněno 

faktem, že řada chemických látek vykazuje velmi nebezpečné účinky, což samo o sobě 

může znamenat nebezpečí pro člověka a potažmo životní prostředí. Na druhé straně může 

únik NCHL zvýšit ničivý efekt předešlé události, kterou mohla být mimo jiných např. 

přírodní katastrofa – jako tomu bylo například při povodních v České republice v roce 

2002. Lze tedy konstatovat, že k úniku NCHL dochází z mnoha příčin, ať už působením 

člověka, tedy vlivem lidského faktoru, či vlivem přírodních sil. A častý výskyt 

nekontrolovaného úniku nebezpečných látek v triádě exploze, oheň, únik látky nebezpečí 

celé události jenom zvyšuje [12][15]. 

Některé statistiky 530 vybraných chemických havárií způsobených únikem 

NCHL [9] uvádějí jako nejčastější příčinu vadu materiálu, zatímco jiné statistiky uvádějí 

jako nejčastější příčinu lidský faktor. Z následků těchto statistiky zaujímá nejvyšší podíl 
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znečištění vod únikem NCHL. Pro úplnost v Tabulce č. 1 a č. 2 uvádím statistiku 

vybraných příčin a následků úniků NCHL. 

 

   Tabulka 1: Nejčastější příčiny úniku NCHL [17]. 

Příčiny úniku NCHL Procentuální podíl 

Vady materiálu  48 % 

Chyba člověka  31 % 

Chemická reakce  12 % 

Jiné příčiny  18 % 

Vnější vlivy  7 % 

 

       Tabulka 2: Nejčastější následky úniků NCHL [17]. 

Následky úniku NCHL Procentuální podíl 

Znečištění vody 45 % 

Požáry 21 % 

Toxické emise 21 % 

Znečištění ovzduší 17 % 

Exploze 12 % 

 

Tabulka 3: Činnosti při vzniku havárie [17]. 

Nejčastější činnosti při vzniku havárie 

Přeprava látek 39,1 % 

Zpracování látek v průmyslových technologiích 24,5 % 

Skladování látek ve velkokapacitních zásobnících 17,4 % 

Vykládání / nakládání látek 8,2 % 

Používání látek nebo výrobků v domácnosti nebo pro komerční účely 5,8 % 

Manipulace s látkami ve velkokapacitních skladištích 3,8 % 

Ukládání odpadu 1,2 % 
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Jsou statistiky, které zohledňují pouze dva hlavní faktory, a to příčiny provozní či 

technické (54 %) a na druhé straně selhání lidského činitele (46 %) [18]. Dle jiných 

statistik je role člověka jako základní příčina vzniku havárie až (80 %) [20] [21]. 

Z výše uvedených faktů je patrné, že jak faktorů mající vliv na nehodu, tak příčin a 

následků, které z nehody plynou, může být velké množství a různé statistiky se budou od 

sebe navzájem díky těmto ukazatelům často značně lišit. Následuje statistika, do které jsem 

z dostupných zdrojů zahrnul 64 nejzávažnějších havárií z let 1948–2012. Tuto analýzu 

není možno hodnotit objektivně právě proto, že se nejedná o všechny havárie, které se 

udály v tomto období, ale pouze o výčet těch nejzávažnějších [10]. 

Jak je patrné z Obrázku č. 1, z celkového počtu 64 havárií bylo 22 havárií způsobeno 

v chemickém provozu, to jest v objektech, kde se chemické látky vyrábějí, zpracovávají či 

používají a podílí se na celkovém počtu havárií 34 %. O něco méně, a to 20 havárií bylo 

způsobeno při přepravě (po silnici, železnici či po moři), což představuje 31 % havárií. 

MÚ způsobené haváriemi produktovodů, zejména pak ropovody, benzinovody a 

plynovody s 8 velkými haváriemi představují pouze 13 %. Pokud si však uvědomíme, že se 

síť produktovodů každým rokem rozrůstá o 2,6 %, a že pouze délka plynovodů v Evropě 

činí dnes kolem 430 000 km namísto původních 20 000 km v roce 1950, je třeba do 

budoucna věnovat této potenciální hrozbě náležitou pozornost. Statistiky předkládají, že 

ropovody a plynovody bývají zdrojem závažných havárií, při nichž dochází ke ztrátě 

přepravovaného produktu a zejména znečištění životního prostředí. Méně časté ovšem 

nikoliv zanedbatelné se dále jeví havárie v dolech, kde hrozí nebezpečí výbuchu metanu. 
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V níže uvedené Tabulce č. 4 uvádím z dostupných zdrojů významné chemické 

havárie s důrazem na nebezpečné účinky NCHL při úniku. Současně jsou pro úplnost 

udány následky jednotlivých havárií v podobě usmrcení nebo evakuace osob [10]. 
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Obrázek 2: Rozdělení závažných havárií  ve světě v letech 1948–2008 dle četnosti [10]. 
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Obrázek 3: Rozdělení havárií na potrubí v Evropě dle příčiny v letech 2001- 2009 [10]. 
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Tabulka 4: Přehled významných chemických havárií v ČR mezi lety 1973–2009 [10]. 

Rok 
Postižená 

oblast 
Druh havárie Následky 

1973 Pardubice únik fosgenu 80 zraněných 

1974 Záluží výbuch etylenu 14 mrtvých, 80 zraněných 

1974 Litvínov výbuch, únik látek 17 mrtvých, 125 zraněných 

1974 Třinec únik zemního plynu, výbuch 15 mrtvých 

1978 Kolín únik chloru z železniční cisterny 5 mrtvých, 50 zraněných 

1981 Litvínov výbuch technického benzinu 5 mrtvých 

1984 Pardubice výbuch nitrocelulózy 5 mrtvých, 10 zraněných 

1984 Třinec únik zemního plynu, výbuch 12 mrtvých, 9 zraněných 

1987 Praha únik zemního plynu, výbuch 3 mrtví 

1988 Ostrava únik plynu, výbuch 2 zranění 

1988 Boršov požár skladu agrochemikálií 84 hospitalizováno po 

intoxikaci zplodinami 

1996 Litvínov požár ropných produktů 11 hasičů hospitalizováno po 

intoxikaci zplodinami 

2001 Cheb únik čpavku z chladírenského 

zařízení 

2 zranění, 165 osob 

evakuováno 

2002 Neratovice opakované úniky chloru při 

povodních 

znečištění životního prostředí 

2004 Brno únik plynu v domě, výbuch 4 mrtví, 7 zraněných 

2005 Želátovice únik kyseliny dusičné z cisterny 19 hospitalizováno 

2006 Praha únik plynu v domě, výbuch 2 mrtví, 5 zraněných 

2006 Kolín únik kyanidů do Labe úhyn 10 tun  ryb 

2007 Přerov výbuch vodíku 2 zranění 

2007 Karviná únik chlóru a oxidů síry 1 zraněný,  

evakuace 1000 osob 

2009 Všehrdy únik 10kg čpavku Evakuace 131 osob 
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Tabulka 5: Statistika zásahů HZS ČR při úniku NCHL a ropných produktů v letech 2003- 2012 [22]. 

Statistika zásahů HZS ČR 

Druh události Počet událostí 

Rok 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Úniky NCHL 
979 978 1014 1165 1142 1024 925 893 1034 1116 

Úniky rop-

ných produktů 
4904 4572 4616 4644 5235 5218 4991 4407 4251 3990 

Celkový počet 

zásahů na NL 
5883 5550 5630 5809 6377 6242 5916 5300 5285 5106 

 

 

Obrázek 4: Počet zásahů HZS ČR při úniku NCHL a ropných produktů v letech 2003- 2012 [22]. 

 

Tabulka č. 5 uvádí statistický přehled zásahů HZS ČR na NCHL v letech 2003–2012. 

Statistika uvádí, že úniky NCHL vyjma ropných produktů tvoří s celkovým počtem 10 270 

zásahů za dané období (18 %), zatímco úniky ropných produktů s celkovým počtem 

46 828 za dané období tvoří 82 % z celkového počtu zásahů na NCHL. Z obrázku č. 4 je 

patrné, že úniky NCHL mají v dlouhodobé statistice stoupající tendenci, což je zapříčiněno 

jejich stále rostoucí spotřebou, zejména v dopravě [22]. 
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5.5. Vliv prostředí na šíření NCHL 

Při mimořádné události, potažmo havárii dochází velmi často k úniku závadných 

látek do jedné, nebo více základních složek životního prostředí. Těmito základními 

složkami jsou [23]: 

 ovzduší 

 půda 

 povrchová a podzemní voda 

 ekosystémy 

Z minulosti víme, že nejvíce problémovou složkou znečištění bývá voda. Značný 

podíl na znečištění vod mají také chemické továrny, kdy místo bezpečného uskladnění a 

následné likvidace odpadních látek dochází k jejich úniku do okolní přírody. K úniku látky 

může dojít na tekoucích popřípadě stojatých vodách. Únik na tekoucích vodách je 

charakteristický rychlým a silným zředěním zapříčiněné prouděním a turbulencí vody. 

Nebezpečí hrozí ve vzniku jedovatého vodního pramene, který může kontaminovat značný 

úsek toku a poškodit ekosystém. Z minulosti víme, že rychlé odstranění nebezpečné látky 

z tekoucích vod je jen zřídkakdy možné. Proto je třeba brát na zřetel preventivní opatření 

ve formě informovanosti uživatelů, kteří tuto vodu odebírají jako pitnou, užitkovou a 

v některých případech též jako chladící [23]. 

Jiná specifika má únik nebezpečné látky do stojatých vod. Tyto havárie jsou 

charakteristické tím, že nebezpečná látka při úniku nejprve zůstává v bezprostřední 

blízkosti nehody a šíří se především difúzí. Častým jevem je také tvorba vloček při 

kontaktu vody, nebo látek ve vodě s nebezpečnou látkou a následného poklesu ve formě 

bahna. V této fázi dochází jak u tekoucích, tak i stojatých vod díky bahnu k eliminaci 

nebezpečné látky. Na druhé straně je zřejmá hrozba v podobě poškození fauny a vegetace 

na dně vodního toku, popřípadě znečištění podzemních vod [24]. 

Jiným případem může být únik nebezpečné látky do půd. Zde rovněž hrozí 

kontaminace povrchových či podzemních vod a to zejména vsáknutím, nebo spláchnutím 

látky. Z tohoto důvodu je vždy nutné zvážit potřebu odstranění kontaminované zeminy a 

její bezpečné uložení [24]. 
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Jako příklad, kdy se v plné míře projevilo katastrofální zamoření vodního toku, 

uvádím kontaminaci v rumunském hydrometalurgickém provozu Baia Mare z ledna 2000. 

Příčinou tohoto úniku bylo špatné zabezpečení kalové nádrže, která nebyla schopna 

pojmout náhle vypuštěnou přebytečnou vodu, což vedlo k protržení hráze odkaliště 

úpravny. Následoval únik 100 000 m
3
 vody s příměsí kyanidů a těžkých kovů. Důsledky 

byly katastrofální, šlo zejména o zamoření řeky Szamos, kde limitní hranice znečištění 

byla překročena 300×. Horní tok řeky Tisy 100× a v menší míře pak i řeka Dunaj. Přímý 

dopad pro populaci měl únik v Szolnoku, kde řeka Tisa představuje jediný zdroj pitné 

vody, stejně tak v Baia Mare, kde byly zasaženy studny. Došlo taktéž k úhynu 1 300 tun 

ryb v Maďarsku a (90–95 %) fytoplanktonu [10][25].  

 

 

 

 

Obrázek 5: Baia Mare (Rumunsko) [25]. 
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5.6. Vliv klimatických a meteorologických podmínek 

Je zřejmé, že v případě úniků chemických látek do složek ŽP mají rozhodující vliv 

kromě množství a druhu chemické látky, také meteorologické parametry atmosféry. Mezi 

nejdůležitější řadíme, vertikální teplotní gradient, rychlost a směr větru, vertikální gradient 

rychlosti větru, atmosférickou difúzi.  

Vertikální teplotní gradient udává skutečný pokles teploty vzduchové částice na 

jednotku výšky v určité vrstvě atmosféry a současně konkrétní teplotní rozvrstvení 

ovzduší. Průměrná evropská hodnota vertikálního teplotního gradientu činí 0,6 
o
C/100 m.  

Dalším faktorem ovlivňují šíření látek v atmosféře je horizontální pohyb vzduchu. 

Tento je charakterizován rychlostí a směrem, přičemž je třeba si uvědomit fakt, že 

zvyšující se rychlost větru zapříčiní snížení vznosu látky nad postiženou oblastí, ale 

současně urychlí zřeďování látky v horizontálním směru. V meteorologii je směr větru 

nazýván dle světové strany, ze které vítr vane a to je třeba při určování směru větru vzít 

v potaz. Dalším faktorem ovlivňujícím směr větru je terénní profil. Tento vliv je zřejmý 

zejména v městské zástavbě, kde vítr vane ve směru komunikací od centra k okrajům 

města. V případě hlubších údolí se plyny a páry, které jsou těžší než vzduch šíří ve směru 

údolí bez ohledu na směr větru, který je udáván z meteorologické stanice. Vertikální 

rovnováha atmosféry ovlivňuje v přízemní vrstvě ovzduší vertikální profil větru. Rychlost 

větru v závislosti na výšce nad terénem popisuje Suttonův vztah [10]: 

     
 

  
 

 

   
      , 

kde u je rychlost větru v obecné výšce H, u0 známá rychlost větru v uvažované výšce H0, 

n meteorologický exponent, jehož orientační hodnoty se pohybují v závislosti na rychlosti 

větru a vertikálním teplotním gradientu od 0,2 (lehce nestabilní podmínky) do 0,5 (stabilní 

podmínky). 

Při úniku NCHL do atmosféry dochází k molekulárnímu a turbulentnímu proudění 

neboli difúzi částic. Na šíření NL při zemi, nebo úniku do vzduchu má kromě již 

zmiňovaných faktorů vliv také molekulová hmotnost. Vzduch má průměrnou molekulovou 

hmotnost 29, přičemž plynné látky s nižší molekulovou hmotností než 29 jsou lehčí než 

vzduch a tudíž unikají vzhůru do ovzduší, na rozdíl od těžších plynů, které zůstávají při 
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zemi. Je třeba brát na zřetel fakt, že vliv molekulové hmotnosti se uplatňuje až po 

vyrovnání teploty a tlaku uniklé látky s okolím [10]. 

Jednou z největších hrozeb, co se týče přírodních pohrom, představuje pro ČR i 

evropskou unii (EU) povodeň. Povodně jsou jedním z přírodních živlů, které v případě 

kontaktu s obydlenou oblastí mohou způsobit ztráty na životech, majetku v případě 

zasažení průmyslových technologií mohou být příčinou vzniku závažných havárií.  

Tato skutečnost se potvrdila v ČR mezi lety 1997–2002, kdy na následky povodní 

zemřelo 77 lidí. Únik chlóru ve Spolaně a.s. Neratovice v srpnu 2002 je ukázkovým 

příkladem. Z hlediska cíle je v ČR povodňový plán (zákon č. 254/2001 Sb.) kodifikován 

jako samostatný plán a je propojen s havarijním plánem [20][21]. 

5.7. Úniky NCHL v minulosti 

Pro ilustraci jsou v následujícím textu předloženy a rozebrány jedny 

z nejzávažnějších havárií z let 1976–2002. K haváriím s únikem nebezpečné látky 

docházelo již dříve, ovšem až tyto havárie, především pak jejich důsledky zadaly impuls 

k vytvoření potřebné legislativy a zejména opomíjené prevence havárií. Současně jsou 

havárie prezentovány tak, aby bylo zřetelně patrné, že každá havárie je svým způsobem 

jedinečná a to díky spouštěcím mechanismům, které událost zapříčiní, potažmo následky či 

důsledky, které z ní vyplynou [12]. 

Na druhé straně si však musíme uvědomit, že společnost se z těchto událostí 

dokázala vždy poučit, přijmout opatření v podobě zpřísnění předpisů týkající se chemické 

bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Jako příklady je možno uvést havárie 

v italském Sevesu, indickém Bhópálu, či v rumunském dole Baia Mare, které se svými 

důsledky řadí mezi nejtragičtější v historii ať již z hlediska počtu obětí či z hlediska 

devastace životního prostředí [26]. 

5.7.1. Havárie ve světě 

Únik dioxinu v Sevesu (Itálie 1976): Při havárii v chemickém závodě ICMESA 

v Seveso nedaleko Milána došlo dne 10. 7. 1976 k úniku 2,3,6,7-tetrachlordibenzodioxinu, 

známého pod triviálním názvem dioxin. Dioxin je nejtoxičtějším představitelem skupiny 

nejnebezpečnějších syntetických sloučenin, chlorovaných dibenzo-para-dioxinů. Příčinu 
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této havárie lze shledat v lidském faktoru, kdy se uplatnilo ne dost rozpoznané nebezpečí a 

prvek improvizace. Obsluze se nepodařilo po odstavení výroby odhadnout čas potřebný na 

ochlazení všech částí aparatury přehřátého reaktoru, což mělo za následek uvolnění 

pojistného ventilu a následný únik obsahu reaktoru odvzdušňovacím potrubím, které bylo 

vyvedeno mimo areál závodu [27]. 

V důsledku toho uniklo do ovzduší 500 kg trichlorfenolu s obsahem 2 kg dioxinu. 

Následky se objevily po několika dnech, především u dětí v podobě postižení kůže a 

trávicího traktu a současně začalo hynout domácí zvířectvo. Zde vzniklo vážné podezření, 

že s trichlorfenylem unikla i jiná, nebezpečná látka. Ta byla identifikována až dva týdny po 

havárii, kdy byl dioxin prokázán v uhynulých zvířatech, půdě i rostlinách. Zde bylo 

následně přistoupeno k evakuaci osob z nejvíce postiženého území, které činilo 15 ha, 

následovaly pečlivé lékařské prohlídky a monitorování zamořené oblasti. Poté byla oblast 

rozdělena podle prováděných opatření do zón, přičemž nejvíce postižená zóna o rozloze 

přibližně 1 km
2
 kde spadlo asi 95 % uniklého dioxinu, byla dlouhodobě uzavřena. 

Kontaminovaný materiál byl likvidován za použití skafandrů a k rozložení dioxinu se 

využila jeho citlivost k UV paprskům po jeho předchozí solubilizaci olejem, která 

významné zvyšuje fotolytické působení slunečních paprsků. V reakci na havárii byla 

vypracována a v roce 1982 schválena směrnice č. 82/501/EEC, známa jako SEVESO 

direktiva, vymezující právní rámec, stanovuje povinnosti a postupy provozovatelů 

technologií a správních orgánů pro oblast závažných průmyslových havárií [6][27]. 
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Obrázek 6: Seveso – mapa oblasti s vyznačením směru šíření zamoření [28]. 

  

Únik methylisokyanátu v Bhópálu (Indie 1984): Na rozdíl od havárie v Seveso, 

která ušetřila lidské životy, byla havárie v Bhópálu na počet obětí dosud nejtragičtější 

v dějinách. K havárii došlo z 2. na 3. 12. 1984 v chemickém závodě společnosti Union 

Carbide Corporation USA, na výrobu insekticidu SEVIN. Surovinou pro jeho výrobu je 

methylisokyanát. Jako příčinu uvádí zdroje vniknutí 900 litrů vody do nádrže se 

zabudovaným chladícím systémem, obsahující kolem 40 tun methylisokyanátu 

stabilizovaného fosgenem. Hydrolýzou fosgenu vznikla kyselina chlorovodíková, která 

účinně katalyzuje polymeraci methylisokyanátu, při níž se uvolňuje velké množství tepla.  

Zvyšující se teplota měla za následek zvýšení tlaku v nádrži a následný únik 

methylisokyanátu a fosgenu přes pojistný ventil. Nelze vyloučit ani únik kyanovodíku, 

který vzniká z izokyanátů za vysokých teplot. Podle různých zdrojů zahynulo v důsledku 

havárie 2 až 3 tisíce osob, 150 až 500 tisíc osob bylo intoxikovaných, z toho až 80 tisíc 

s těžkými následky [29].  
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Hlavních subjektivních příčin vzniku havárie bylo hned několik, a to především [29]: 

 nedostatečná bezpečnostní opatření,  

 opožděné varování obyvatelstva,  

 nepřipravenost obyvatelstva  

 hustého osídlení Bhópálu.  

Tato havárie poukázala na nezbytnost zpracování havarijního plánu a potřebu 

poskytovat obyvatelstvu základní informace a instrukce, jak se v mimořádné situaci 

zachovat. 

 

 

Obrázek 7: Únik methylisokyanátu v Bhópálu 1984 [31]. 
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Obrázek 8: Únik methylisokyanátu v Bhópálu 1984 [32]. 

  

Únik propenu v San Carlos ( Španělsko 1978): Havárie se udála 11. 7. 1978 

v rekreační oblasti Los-Alfakes v městečku San Carlos de la Rapita na Španělském pobřeží 

středozemního moře, když při převozu 23,5 tuny zkapalněného propenu v automobilové 

cisterně došlo k roztržení pláště návěsu. To mělo za následek vznik hořlavého oblaku 

směsi par se vzduchem. Iniciování oblaku vedlo k požáru, při kterém dle zdrojů zahynulo 

211 až 216 lidí a bylo poškozeny budovy na ploše 5 000 m
2
. I zde se udává několik příčin, 

a to zejména přeplnění cisterny zkapalněným propenem na hodnotu 96 % objemu namísto 

limitních 80 % objemu a tím pádem zamezení možné expanze zahřátého plynu. Tragédii 

napomohl také fakt, že na cisterně nebyl pojistný ventil, i když podle španělských předpisů 

byla jeho instalace povinná. Tento případ není ojedinělý ani náhodný, a tyto havárie, 

spojené s roztržením pláště cisteren obsahujících zkapalněné plyny, se vyskytují často [33]. 
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5.7.2. Havárie v České republice  

Únik benzínu Litvínov (ČR1996): Událost byla ohlášena dne 23. 11. 1996, kdy 

došlo k požáru na tankovišti E a F. Zařízení sloužilo k mísení paliv, k jejich konečné 

úpravě, skladování a expedici. Jednalo se o benziny Super, Speciál, Eurosuper, Natural, 

letecký benzin 78 a 95. Pravděpodobné místo vzniku požáru bylo východně od čerpací 

stanice v prostoru předkanálí. Požár se rozšířil na tankoviště F, místní potrubní mosty a 

tunel. V době zpozorování došlo k prvnímu explozivnímu hoření plynů a par. Teoreticky 

stanovené množství unikajícího benzínu bylo 100–500 m
3
.hod

-1
. Později došlo k výbuchu a 

rozšíření požáru na hladinu uhašených, vyteklých a pěnou pokrytých uhlovodíků a do 

prostoru nádrží a skladu sudů s tetraethylolovem (TEO), vysoce toxickou látkou, 

vstřebávající se pokožkou. Po určité době došlo k výbuchu i v technologickém tunelu 

tankoviště F. Dá se předpokládat, že v tunelu došlo k požáru. Požár se buď šířil po hladině 

hořícího paliva ve žlabech tunelu, nebo přes kabelová pouzdra. Stěny tunelu byly natřeny 

asfaltem. K druhému výbuchu ve stejném tunelu a k následnému šíření požáru po povrchu 

benzínových lagun došlo 24. 11. 1996. Nejpravděpodobnější příčina byla udávána havárie 

potrubní cesty s následným prudkým výronem benzínu pod vysokým tlakem do prostoru 

předkanálí a jeho iniciace výbojem statické elektřiny. O náročnosti největšího požáru na 

našem území od konce 2. Světové války vypovídají nasazené síly a prostředky a množství 

spotřebovaného hasiva, které bylo použito na likvidaci požáru, jenž jsou uvedeny pro 

představu v tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Hasiva použita v Chemopetrol Litvínov 1996 [34]. 

 Hasiva použita na likvidaci požáru 

Název Spotřeba 

Voda 43680 l 

CO2 18000 kg 

Prášek Spumamix 10000 kg 

Prášek Totalit 2000 6100 kg 

Pyrocool 300 kg 
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Obrázek 9: Požár v Chemopetrolu Litvínov zdroj [35]. 

 

Únik chlóru Neratovice (ČR 2002): Únik chloru ve Spolaně, a.s. Neratovice dále 

jen (Spolana) uvádím záměrně z důvodu názorné ukázky kombinované MU, ke které došlo 

v důsledku záplav, které zasáhly ČR v srpnu 2002. Před zaplavením podniku vodou byl ve 

dvou skladech uskladněn chlor o celkovém objemu asi 110 tun, přičemž v zásobníku č. 10 

bylo 80 tun a v zásobníku č. 7 bylo 14 tun chloru. V době kdy bylo zřejmé, že voda 

dosáhne hranice stoleté vody, provedli pracovníci fixaci ležatých zásobníků z důvodu 

zamezení jejich samovolného pohybu. 

K prvnímu úniku došlo 15. 8. 2002 po 11. hodině, kdy začala povodeň kulminovat, 

následkem čehož došlo k nadzdvižení zásobníků a následnému vzniku netěsností v plášti 

zásobníků. Plynný chlór v této chvíli unikl v zatopené Spolaně do ovzduší, kde výška 

hladiny byla 2,5 m. Z důvodu výpadku infrastruktury byly jediným zdrojem informací 

posádky člunů HZS a právě jedna z těchto posádek zpozorovala ve 12:10 h žlutý mrak 

šířící se od závodu Elektrolýza. K místu zásahu byla k posouzení rozsahu úniku vyslána 

průzkumná jednotka na základě čehož byl ve 12:47 h vyhlášen III. stupeň chemického 

poplachu. Vzhledem k okolnostem bylo rozhodnuto o utěsnění otvorů, kterými z objektu 

pronikal chlór. K utěsnění bylo použito napěnovacího polyuretanového tmelu a desek 
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z pěnového polystyrenu. Po provedení prací bylo v 19:25 h naměřeno v okolí objektu 

nejvýše 12 ppm chlóru a bylo rozhodnuto o snížení chemického poplachu na II. stupeň. Po 

vstupu do skladu byl průzkumem HZS zjištěn únik 80 m
3
 zkapalněného chlóru do vody. 

Vlivem povodňové vody, která obsahovala velké množství organických látek, se chlór 

nechoval dle modelových situací a nezpůsobil očekávané škody, nýbrž se ve vodě 

rozpustil. 

K druhému úniku došlo 23. 8. 2002 Při přepouštění chlóru do méně poškozeného 

zásobníku s méně zdeformovaným potrubím. Při následné manipulaci došlo k úniku chlóru 

způsobeným poškozenou technologií. Následovalo okamžité zkrápění místa úniku 

jednotkami HZS a vzhledem k předpokládanému šíření chlóru do ovzduší byl vyhlášen 

III. stupeň chemického poplachu. Následovalo průběžné měření koncentrací chlóru 

v ovzduší, přičemž naměřené hodnoty 0,2–0,3 ppm neohrožovaly zdraví obyvatel v okolí.  

Po snížení chemického poplachu z III. na II stupeň se přistoupilo k likvidačním 

pracím. Jednotka HZS Spolana a.s. provedla zafixování zásobníků proti pohybu a ve 

spolupráci s potápěči došlo k podložení patek zásobníků. Po fixaci zásobníku, následovala 

demontáž deformovaného potrubí a následná instalace hadice k odsátí chlóru ze zásobníku. 

Z důvodu omezení počtu vstupů byl GŘ nařízen instalovat kamerový systém 

k monitorování. Odstranění chlóru bylo ukončeno 31. 8. 2002 a 2. 9. 2002 následovalo 

zrušení I. stupně chemického poplachu [12]. 

Ze zhodnocení celé havárie vyplynuly následující závěry: 

 současné nabízené těsnicí bandáže a tmely na potrubí jsou v prostředí námraz a 

tekutého chlóru nepoužitelné;  

 protichemické oděvy jsou v prostředí tekutého chlóru jen pro jednorázové 

použití 

 osvědčilo se použití kyslíkových dýchacích přístrojů s pohlcovači na natronové 

vápno 

 vysílačky je třeba doplnit náhlavními soupravami 

 bude nutné vybavit kabiny všech požárních automobilů dýchací technikou 
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 bude nutné modifikovat nouzový plán regionu na případný transport většího 

množství zranění 

 při stanovení nebezpečné zóny bude třeba doplnit pohyb uniklého mraku při 

náhlých změnách směru větru 

Na zásahu se podílelo celkem 65 hasičů. 12 z nich bylo ošetřeno v nemocnici, z toho 

3 s poleptanou pokožkou. 

 

Obrázek 10: Únik chlóru Spolana (ČR) 2002 [36]. 
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6. ŘEŠENÍ MU S ÚNIKEM NCHL  

6.1. Zásady chování obyvatelstva při úniku NCHL 

Člověk, který se z jakýchkoliv důvodů dostane do situace, kdy došlo k úniku a 

působení NCHL by se měl řídit obecně platnými zásadami. Mezi nejdůležitější zásady 

patří nepřibližovat se k místu havárie a neprodleně vyhledat vhodný úkryt. Pokud 

vezmeme v potaz, že koncentrace NCHL je v místě havárie vždy nejvyšší a řada NCHL je 

těžších než vzduch, je vhodné zvolit úkryt ve vyšších patrech a na závětrné straně budov ve 

směru šíření látky. Pro izolaci oken poslouží samolepicí těsnicí pásky popřípadě mokrý 

hadr, kterým můžeme popřípadě utěsnit dveře. Dále je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou 

ventilaci a také sebemenší otvory jako jsou klíčové dírky. V další fázi je třeba připravit 

prostředky individuální nebo improvizované ochrany a provádět, nebo se připravit na 

částečnou dekontaminaci, přípravou zásoby vody, borové vody, octa či zažívací sody. 

V případě, že je varování obyvatelstva prováděno sirénami je nutný poslech hromadných 

sdělovacích prostředků. Po zaznění signálu ,,VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ je třeba 

věnovat pozornost mediálním informacím ve kterých jsou obsaženy údaje o úniku NCHL a 

uvedeny pokyny a postupy, které je nezbytné respektovat. Stejně tak je nezbytné 

respektovat pokyny IZS, neblokovat telefonní síť, vyvarovat se větší fyzické námahy a 

jednat klidně a s rozvahou [33][37]. 

6.2. Varování obyvatelstva při úniku NCHL 

Jediný varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA byl na území ČR zaveden dne 

1. 11. 2001 v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS dle §7 odst. 2, písmena f). Při 

MÚ, kterou způsobí únik NCHL je vyhlášen signál všeobecná výstraha a to nejčastěji 

pomocí poplachových sirén, popřípadě místním rozhlasem, rozhlasovým vozem, nebo 

pomocí veřejných sdělovacích prostředků. Odpovědnost za varování je v kompetenci 

starosty obce, který v případě nebezpečí z prodlení, či na vyžádání starosty obce spouští 

varování HZS kraje. Signál ,,VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ je vyhlašován kolísavým 

tónem po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v tříminutových intervalech. Po 

zaznění kolísavého tónu, je třeba neprodleně vyhledat zděnou budovu [38]. 
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Tabulka 7: Varovný signál ,, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ [38] 

 

Poskytování tísňových informací o charakteru ohrožení a opatřeních pro 

obyvatelstvo jsou předávány bezodkladně po vyhlášení varovného signálu všemi dostup-

nými hromadnými informačními prostředky. Dle §32 zákona č. 239/2000 Sb. o IZS, každý, 

kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového 

vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního 

střediska integrovaného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit 

tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce [39].  

Dle §30 zákona č.240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, 

každý kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového 

vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů krizového řízení 

neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení krizových stavů 

a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech [39].  

6.3. Zásady první pomoci 

Při zasažení obyvatelstva NCHL může dojít k otravě, která se může podobat 

srdečnímu infarktu, otravě alkoholem, případně infekčnímu onemocnění. Příznaky otrav 

NCHL se vyznačují zejména potížemi s dýcháním, celkovou slabostí a někdy též 

halucinacemi. V případě zasažení NCHL je základní zásadou zamezení dalšího kontaktu 

postižené osoby s uniklou látkou [39]. 

6.4. Charakteristické znaky úniku NCHL 

Na území ČR jsou pro likvidaci havárií NL, pro rozšířenou detekci a pro 

dekontaminaci techniky a obyvatelstva stanoveny jednotkami PO opěrné body. Při příjezdu 

k místu hlášené havárie je třeba brát na zřetel charakteristické znaky, které vypovídají o 

přítomnosti NL, kterými jsou zejména označení přepravního prostředku nebo obalu 

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu 

Kolísavý 140 vteřin VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 
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výstražnými tabulemi, výstražnými identifikačními tabulemi, bezpečnostními tabulemi a 

výstražnými značkami. Je také nutné sledovat technologická zařízení, odumírání vegetace 

či úhyn drobných živočichů v okruhu havárie. Časté průvodní jevy doprovázející požár 

bývají též v podobě neobvyklé barvy plamene. Dále pak zápach či spontánní hoření a 

šíření požáru i po nehořlavých materiálech. Jinými znaky provázející únik bývají tvorba 

mlhy a sykot unikajícího plynu [40]. 

6.5. Integrovaný záchranný systém (IZS)  

Integrovaný záchranný systém, dále jen IZS, vznikl z nutnosti každodenní spolupráce 

a koordinace základních potažmo ostatních složek, které se podílejí na realizaci 

záchranných a likvidačních prací [41].  

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou [42]: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS) a jednotky požární 

ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami požární ochrany 

 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) 

 Policie České republiky 

Tyto tři základní složky se zpravidla podílejí na většině mimořádných událostí, na 

zbylé části se podílejí pouze dvě složky a to zpravidla v závislosti na charakteru 

mimořádné události. 

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

 ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

 ostatní záchranné sbory orgány ochrany veřejného zdraví 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 zařízení civilní ochrany 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím 
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Tyto složky poskytují plánovanou pomoc na vyžádání, zejména při větším rozsahu 

mimořádné události, nebo při specifických činnostech, které mimořádná událost 

vyžaduje [41]. 

6.6. Úkoly a postup činnosti HZS při úniku NCHL 

Záchranné a likvidační práce můžeme chápat jako opatření k zabránění ohrožení 

zdraví, životů, majetku a životního prostředí. Tyto práce jsou charakteristické svou 

bezodkladnou rychlostí, proveditelností a zejména snahou o záchranu lidského života. Dle 

§2 písmena c) zákona 239/2000 Sb. se záchrannými pracemi rozumí činnost k odvrácení 

nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve 

vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku, nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení 

jejich činností. Součinnost a koordinace složek IZS se řídí právními předpisy [1] a 

současně tak jednotlivé složky postupují podle svých vlastních předpisů [1]. Při zásahu 

složek IZS se dodržuje následující prioritní postup jednotlivých prací [3]: 

 vyhodnocení druhu a rozsahu havárie nebezpečné látky a jí vyvolaných 

ohrožení za využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu 

 uzavření místa zásahu a omezení vstupu osob na místo zásahu, jejichž 

přítomnost zde není potřebná 

 záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku, popřípadě 

jejich evakuace 

 poskytnutí neodkladné zdravotní péče zraněným osobám 

 přijetí nezbytných opatření pro ochranu životů a zdraví osob ve složkách 

 přerušení trvající příčiny vzniku ohrožení vyvolaných nebezpečnou látkou, 

například provizorní opravou, zamezením úniku nebezpečných látek, 

vyloučením nebo omezením provozu havarovaných zařízení. 

 Omezení ohrožení vyvolaného havárií nebezpečné látky a stabilizace situace 

v místě zásahu, například hašením požáru, ochlazováním konstrukcí, 

ohraničením uniklých látek, odstraněním staveb a porostů nebo provedením 

terénních úprav 
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6.7. Organizace místa zásahu 

Zásah proti nebezpečné látce jednotkami požární ochrany (JPO) je specifický všemi 

činnostmi souvisejícími s úspěšným řešením mimořádné události. Organizace zásahu 

spočívá ve vytvoření kontrolovaných zón, v nichž probíhají činnosti dle přesně 

vymezených zásad a postupů. Účelem těchto zón je zajištění bezpečnosti sil a prostředků 

jednotek PO. Snahou jednotek PO je tyto zóny v co nejkratším čase vymezit, rozpozna-

telně označit páskou, dopravními kužely, či lany popřípadě lze využít přirozené, či 

zhotovené překážky v podobě cest nebo plotů. 

 

 Nebezpečná zóna 

 Vnější zóna    

 Zóna ohrožení 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Vytyčení zón při úniku NCHL [4]. 

Z výše uvedeného obrázku č. 3 je patrné, že v nebezpečné zóně se provádějí činnosti 

vedoucí k minimalizaci rizika a rozsahu havárie, přičemž velikost a tvar nebezpečné zóny 

ovlivňuje množství faktorů, kterými jsou zejména, druh a množství látek, které unikly do 

prostoru v době příjezdu jednotky PO, charakter nebezpečí a možnost dalšího šíření látek 

po příjezdu jednotek PO, celkové množství látek v místě havárie a prováděná preventivní 

opatření, stávající a očekávané meteorologické podmínky a členění terénu. Pro představu 

 
 

       

Směr větru 
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jsou v následující tabulce č. 8 uvedeny minimální vzdálenosti, s přihlédnutím k výše 

uvedeným faktorům [42]. 

Tabulka 8: Minimální vzdálenosti nebezpečné zóny od NL [3]. 

Nebezpečná látka 
Minimální vzdálenost nebezpečné zóny od NL 

[m] 

Hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny 5 

Jedovaté žíravé plyny, páry, prachy 15 

Látky schopné výbuchu 30 

Třaskaviny rozsáhlé oblaky par 100–1000 

 

Vnější zóna uzavírá místo události, obepíná nebezpečnou zónu, plní funkci 

nástupního a dekontaminačního prostoru a současně soustřeďuje síly a prostředky pro 

činnosti, kterými jsou zejména, přímé nasazení sil a prostředků do nebezpečné zóny, 

zajištění přípravy sil a prostředků k nasazení do nebezpečné zóny, zajištění bezpečnosti 

v nebezpečné zóně jistící skupinou a též dekontaminační práce [42].  

Týlový prostor je na hranici vnější zóny a již zde nehrozí zasažení NCHL. Týlový 

prostor plní funkci seřaďovacího a vystrojovacího stanoviště, slouží k soustředění sil a 

prostředků (SaP), přijíždějících k místu zásahu, k regeneraci fyzických sil zasahujících 

hasičů a k vybavení ochrannými prostředky a potřebnou výzbrojí. Nástupní prostor slouží 

k zajištění přípravy a soustředění SaP před přímým nasazením do nebezpečné zóny. 

Nástupní prostor se volí na návětrné straně havárie, pokud však z časových důvodů není 

stanoven, nachází se v místě odstavení mobilní techniky [42].  

Organizace zásahu je schematicky znázorněna na obrázku č. 11 (viz následující 

strana). 
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Obrázek 12: Schéma organizace místa zásahu [3] 
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6.8. Činnost hasičů v nebezpečné zóně 

Záchranné a likvidační práce v nebezpečné zóně provádějí hasiči v ochranných 

prostředcích. Vstupu do nebezpečné zóny nástupním prostorem předchází kontrola výstroje 

a výzbroje, naopak při výstupu v dekontaminačním prostoru následuje důkladná 

dekontaminace SaP. Maximální dobu nasazení v nebezpečné zóně stanoví velitel zásahu a 

ta nesmí být s ohledem na bezpečnost hasičů překročena. Dle § 14 odst. 2 vyhlášky MV 

č. 247/2001 Sb. je velitel zásahu oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo 

majetku přerušit, v případě kdy již není možné tyto zachránit anebo pokud pokračování 

v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů. Dobu strávenou 

v nebezpečné zóně ovlivňují tyto faktory. Typu a ochranné době použitého dýchacího 

přístroje, typu ochranného oděvu a teplotě okolí, náročnosti prováděné činnosti, odolnosti 

materiálů ochranných prostředků vůči přítomným NL, době potřebné k provedení 

dekontaminace a odložení ochranných prostředků [3].  

 

 

Obrázek 13: Dekontaminační prostor zasahujících hasičů, zdroj: autor 
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6.9. Kontaminace 

K pochopení a správnému provádění dekontaminace musíme znát příčinu, a tou je 

právě kontaminace. Snaha maximálně snížit nebo omezit možnost kontaminace, která se 

stala nedopatřením, či nevyhnutelně spočívá v taktice postupu a činnosti každého 

jednotlivce. Při havárii s únikem NCHL mohou být JPO, technika a materiál těmito 

látkami kontaminován. Formy kontaminace mohou být: (1) vnější – ta se projevuje 

kontaminací povrchu předmětu, rostlin, lidského těla nebo zvířat a (2) vnitřní – ta se 

projevuje proniknutím kontaminantu do vnitřních vrstev a tím k následné kontaminaci 

organismu. Z vysoce NL v kapalném skupenství, které působí toxicky nebo dráždivě 

kontaktně a ve formě par inhalačně, dobře ulpívají na povrchu a setrvávají zde delší dobu 

v nezměněné formě, jsou zejména organofosfáty, aldehydy, chlorované uhlovodíky, nitrily, 

aminy, izokyanáty, uhlovodíky, anorganické a organické žíraviny. Z plynných chemických 

kontaminantů jsou nejvýznamnější jedovaté dusivé látky zejména chlor, kyanovodík, 

fosgen, difosgen, sirovodík, arsenovodík, chlorkyan, bromkyan [19]. 
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7. DEKONTAMINACE 

Dekontaminaci, která je též známa pod dřívějším označením speciální očista, byla 

věnována vždy pozornost zejména v Armádě ČR. V důsledku stále vzrůstajícího počtu 

zásahů jednotek PO na NL, byla dekontaminace řešena zejména v letech 1992–1994 se 

zaměřením na dekontaminaci od průmyslových škodlivin. Impulsem a významným 

posunem technické a organizační úrovně při provádění dekontaminace, lze shledávat vývoj 

po útocích ve Spojených státech amerických v roce 2001 [5].  

Dekontaminace má za cíl snížení či úplné zamezení škodlivých účinků kontaminantu 

na pokud možno bezpečnou míru, a tím zamezit možnosti vzniku ztrát, zkrácení času 

potřebnému k použití ochranných prostředků na nezbytnou dobu a především obnovit a 

vrátit zasaženou oblast do původního stavu před vznikem MU. Provádění dekontaminace 

od NCHL u JPO je pouze částí široké a obsáhlé problematiky kontaminace a dekonta-

minace, která zahrnuje kromě chemické dekontaminace (detoxikace) i dezinfekci, 

deaktivaci a s tím související postupy, potřebná speciální činidla a technické prostředky. 

Detoxikace, neboli odstraňování chemických látek, se provádí zejména u kontami-

novaných záchranných týmů, zasažených osob, věcných prostředků a mobilní techniky, 

povrchů a terénu. Metody provádění dekontaminace rozdělujeme na [7]: 

 mechanické – vysávání 

 fyzikální – odpařování, sorpce 

 chemické – zde dochází k rozložení látky, nebo přeměně na méně toxické 

produkty, vlivem reakce kontaminantů s vhodným činidlem 

Používané dekontaminační roztoky a směsi volíme podle druhu kontaminace, formy 

aplikace, množství a meteorologických podmínek. Níže uvedená tabulka č. 8 nám uvádí 

příklady použití dekontaminačních roztoků a směsí na povrch techniky a materiálu. JPO, 

které zasahují na všechny druhy kontaminantů, jsou vybaveny těmito základními 

dekontaminačními prostředky: 

 detergenty (Linka – 2, ALFA, SAPONÁT, AQ, draselná mýdla) 

 hydrogenuhličitan sodný 

 kyselina citrónová 

 kyselina chlorovodíková 
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 chlornan vápenatý 

 chlornan sodný 

 SAVO 

 Persteril 36%, Persteril 15% 

  

Tabulka 9: Přehled nejpoužívanějších dekontaminačních prostředků [7]. 

KONTAMINANT PŘÍKLADY DEKONTAMINAČNÍCH ROZTOKŮ, SMĚSÍ 

    Anorganické látky 

Kyseliny 10% vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného  

nebo uhličitanu draselného 

Zásady 5% roztok kyseliny citronové 

Kyanidy 10% vodný roztok hydrogenuhličitanu sodného 

      Organické látky  

Sirouhlík 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

Organofosfáty 5% vodný roztok chlornanu sodného nebo  

5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

Aldehydy 5% vodná suspenze chlornanu vápenatého 

Izokyanáty 0,5% kyselina chlorovodíková 

      Ropné produkty 

Nafta, benzín Detergent, sorbent 

Asfalt, mazut Detergent, otírat hadrem napuštěným naftou 

Dehet Detergent, otírat hadrem napuštěným naftou 

 

Pro stanovení dekontaminačních prostředků lze na požádání operačního a 

informačního střediska (OPIS) HZS použít informační systémy NL NEBEL a Medis – 

Alarm, 
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7.1. Dekontaminační technologie 

Technologie, které se ať v minulosti či současnosti rozvíjely a ověřovaly zejména pro 

vojenské účely, jsou specifické svou různorodostí určení a použití. Z těchto technologií se 

postupem času vydělovaly ty, které bylo možno prakticky využít pro záchranné složky a 

civilní obyvatelstvo. Této části jsou popsány technologie dekontaminace, které jsou 

využívány v praxi, či jsou ve fázi vývoje [7]. 

Mezi další technologie lze zařadit ochranné povlaky a nátěrové systémy – zde mohou 

být používány pro ochranu techniky a předmětů jednorázové snadno snímatelné nátěry a 

povlaky, dále pak nátěry odolné proti působení chemických kontaminantů nebo též 

samoodmořovací nátěrové systémy. K dalším dekontaminačním technologiím, které 

v praxi využíváme patří [7]: 

 vysokotlaké systémy 

 nízkoteplotní technologie 

 horkovzdušné procesy 

 elektrochemické procesy 

 reaktivní chemické procesy 

 sorpce 

 odvětrávání 

Mezi nejčastěji využívané technologie řadíme mechanické procesy, které jsou 

založeny na mechanickém způsobu odstraňování kontaminantů. U těchto procesů se 

využívá stlačeného oxidu uhličitého, ultrazvukového čištění, vody, tlakové vody a reverzní 

osmózy. Největší přínos této práce shledávám právě při zpracování této kapitoly, jejíž 

součástí byla i praktická část v podobě sestavení a zprovoznění dekontaminačního 

stanoviště a názorná ukázka oblékání hasičů do ochranných obleků. Obrázek č. 13 

zobrazuje hasiče v protichemickém obleku OPCH90PO, který zabezpečuje vysoký stupeň 

ochrany v nebezpečném prostředí s přítomností chemických látek neznámého složení. 

Nedílnou součástí kompletu výstroje hasiče je maska a dýchací přístroj, které jsou neseny 

pod oblekem OPCH90PO [45][46]. 
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Obrázek 14: Dekontaminační stanoviště, zdroj: autor 

Obrázek č. 14 zobrazuje dekontaminační stanoviště, které se používá k dekontamina-

ci zasahujících jednotek PO v nebezpečné zóně. Stanoviště je vyrobeno z oboustranně 

nánosovaných textilií, které odolávají teplotě v rozmezí od −30 °C do +70 °C a je 

vybaveno zařízením pro ohřev teplé vody. 
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8. ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V ZAHRANIČÍ 

8.1. Slovensko 

Stejně tak jako v ČR, tak i na Slovensku vznikl z nutnosti koordinovaného postupu 

složek při vykonávání činností souvisejících s MU dle zákona č. 129/2002 IZS. Mezi 

základní záchranné složky patří státní požárníci (HaZS), záchranná zdravotnická služba, 

policie SR, kontrolní chemické laboratoře, báňská záchranná služba. Mezi ostatní složky 

patří armáda SR, dobrovolní požárníci, jednotky civilní ochrany, obecní policie. 

Při vzniku MU jsou státy EU vázány smlouvami o mezinárodní pomoci. V případě 

ČR a Slovenska je to smlouva podepsaná mezi těmito státy 28. 2. 2012 v Bratislavě, ve 

které se obě strany zavazují ke vzájemné spolupráci a pomoci při MU [39][47]. Smlouva 

upřesňuje metodické pokyny při koordinaci hasebních a záchranářských prací při zdolávání 

MU [48]. 

8.2. Německo 

Do prvoplánovaných prostředků které jsou nasazeny při MU jsou zařazeny [38]: 

 požárníci 

 technická pomocná služba (THW – Technisches Hilfswerk) 

 pomocné služby 

Požárníci vyvíjejí svojí činnost na základě zemských zákonů a jsou hlavní složkou 

při zdolávání MU. Technická pomocná služba (THW) má svoje pevné místo 

v propracovaném, ale značně komplikovaném systému ochrany proti MU jako celostátní 

druhoplánový prostředek. Pomocné služby jsou privátní organizace a i přes svůj název 

prvoplánovým prostředkem. GŘ HZS ČR připravilo v roce 2012 ujednání o vzájemné 

pomoci při MU mezi ČR a Spolkovou republikou Německo [39][40]. 
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8.3. Polsko 

Při MU má klíčovou roli Celostátní záchranný a hasičský systém (SZPS) a systém 

civilní obrany. Jádro SZPS tvoří Státní požární ochrana (SPO). SZPS je organizována tak, 

aby umožnila plnit podpůrnou a koordinační úlohu při MU na těchto jednotlivých 

úrovních [39][40]: 

 celostátní – úroveň pomoci a koordinace záchranných činností na území 

celého státu 

 vojvodská – úroveň pomoci a koordinace záchranných činností na území 

vojvodství 

 okresní – základní úroveň na území obcí a okresu 

 stálý dozor a okamžitá reakce, spočívající v zahájení záchranářské činnosti 

vlastními SaP okresu a obcí [50] 
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9. ZÁVĚR 

V bakalářské práci uvádím přehled problematiky havárií, jejichž příčinou je únik 

nebezpečné chemické látky. Při studiu zdrojů z oblasti legislativy jsem zjistil, že zejména 

v oblasti prevence havárií došlo k významnému pokroku, k čemuž velkým dílem přispěly 

zejména havárie velkého rozsahu a jejich následné analýzy.  

V následující části byl zpracován přehled statistik havárií z hlediska příčin a 

následků. Porovnáním statistik z několika zdrojů jsem zjistil, že nejvíce havárií nevzniká 

v objektech, kde se chemické látky vyrábějí či zpracovávají, jak by se na první pohled 

zdálo. Důvodem je právě již zmiňovaný důraz, který je kladen na preventivní opatření pro 

případ úniku NCHL. Je to pouze třetina všech havárií. Ovšem ze statistik vyplývá, že právě 

tyto havárie jsou počtem obětí a devastací životního prostředí nejzávažnější.  

Studiem zdrojů jsem zjistil, že převažujícím spouštěcím mechanismem většiny 

havárií je lidský faktor a téměř v polovině případů dojde k havárii při přepravě látky. Se 

stále zvyšující se tendencí jsou patrné živelné pohromy, v drtivé většině zemětřesení, 

jakožto příčina kombinované MU. Ze statistik dále vyplynulo, že stále vzrůstá nebezpečí 

havárií produktovodů, což je zapříčiněno jejich stále rozvíjející se infrastrukturou a 

současně zvyšující se trestnou činnosti, zejména v rozvojových státech.  

Po prostudování zdrojů jsem identifikoval následující oblasti pro zlepšení:  

 zpřísnění předpisů týkající se chemické bezpečnosti objektů 

 preventivní opatření při přepravě NCHL 

 vhodnější projektování produktovodů zejména mimo státy (EU) 

 přísnější sankce za škody způsobené únikem NCHL 

 

V další části této bakalářské práce jsem popsal postupy, které využívá integrovaný 

záchranný systém, zejména pak Hasičský záchranný sbor, vyrozumění obyvatel při vzniku 

havárie a postupy, kterými by se měl občan v případě havárie řídit. V práci jsem též popsal 

složky ve státech sousedících s ČR, které spolupracují v případě havárie s únikem 

chemické látky. Tyto státy jsem uvedl záměrně, z důvodu spolupráce a pomoci, která může 

být nezbytná při havárii většího rozsahu. 
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Po prostudování zdrojů vidím rezervy a možné zlepšení zejména při: 

 spolupráci se sousedícími státy 

 kontrolách při přepravě NCHL 

 osvěta obyvatelstva 

 spolupráce s výrobními a zpracovatelskými objekty 

V poslední části práce popisuji dekontaminační technologie a postupy při 

dekontaminaci sil a prostředků. Při zpracování této části práce jsem využil 

k obrázkové dokumentaci dekontaminační stanoviště a oblek OPCH90PO. 

Z dostupných zdrojů je patrné, že prostředky používané pro dekontaminaci jsou 

v ČR na velmi vysoké úrovni a co do vybavenosti předčí okolní státy. 

Rezervy a možné zlepšení vidím zejména v: 

 spolupráci s okolními státy 

 zlepšení informovanosti obyvatelstva 

 komunikaci s obyvatelstvem 

 kvantitativním množství prostředků 
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