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Anotace 

 

KOVÁČIK, R. Plánování zásahu složek IZS při úniku nebezpečné látky ze stacionárních zdrojů: 

diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2013. 60 s. 

 

Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, mimořádná událost, nebezpečná látka. 

 

Tato diplomová práce se zabývá plánováním zásahu složek IZS při úniku nebezpečné látky ze 

stacionárních zdrojů. V práci je provedena charakteristika území města Třinec, ve kterém byly 

vytipovány stacionární zdroje možného úniku nebezpečných látek. Následně byly vybrány ty, 

které představují významné riziko, a je tedy zapotřebí, se jimi dále zabývat. V práci je rovněž 

popsán systém spolupráce a koordinace základních i ostatních složek integrovaného záchranného 

systému, jejich společné postupy při zdolávání mimořádné události s únikem nebezpečných 

látek. Při zpracovávání diplomové práce jsem ve spolupráci se složkami IZS vypracoval 

havarijní karty IZS, jakožto nástroj pro zlepšení jak spolupráce, tak i komunikace při zásahu na 

nebezpečnou látku. 

 

Anotation 

 

KOVACIK , R. Planning and dealing IRS intervention at leakage of hazardous substances from 

stationary sources: master's thesis, Ostrava: VSB - TU, 2013th 60 s. 

 

Keywords : integrated rescue system, emergency , hazardous substance. 

 

This thesis deals with the planning intervention IRS when leakage of hazardous substances from 

stationary sources. I also made a characterization of the city Třinec, where have been identified 

stationary sources of possible release of hazardous substances.  

Subsequently, have been selected those that pose a significant risk and therefore it must continue 

to deal with them further. Simultaneously  I describe a system of cooperation and coordination as 

basic as other essential constituents of the integrated rescue system, their common practices in 

coping with the emergency occurrences of release hazardous substances.  

When preparing this thesis I have been in cooperation with IRS, I have developed emergency 

cards IRS as a tool for improving both the cooperation and the communication in action on a 

dangerous substance.
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1. Úvod  
 

Základem moderně se rozvíjející společnosti je i rozvoj různých průmyslových odvětví, 

jako jsou například hutnictví, strojírenství, chemický průmysl. Tento rozvoj sebou přináší 

jednak vyšší životní úroveň a více pracovních míst, ale i rizika v podobě možných havárií 

a nehod, které ohrožují nejen životy a zdraví obyvatel, ale i životní prostředí. Vznikly tak 

záchranné složky, jejichž úkolem je řešit a minimalizovat následky takovýchto událostí. 

Se stále se zvyšujícím počtem zásahů, u kterých záchranné složky vzájemně spolupracují, 

vznikla potřeba tuto činnost určitým způsobem koordinovat nejen v místě zásahu, 

ale i v oblasti právní a metodické. Výsledkem této potřeby je vznik Integrovaného 

záchranného systému. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat plánováním zásahu složek integrovaného 

záchranného systému, při úniku nebezpečné látky ze stacionárních zdrojů, ve správním 

obvodu města Třinec. V tomto průmyslovém městě se nachází několik subjektů nakládajících 

s nebezpečnými látkami. V takovýchto provozech se nezřídka stává, že dojde k úniku 

nebezpečné látky, a to jak v malém či větším rozsahu. Tento fakt je hlavním důvodem 

k neustálému zvyšování havarijní připravenosti složek IZS, státní správy, místní samosprávy 

a veřejnosti. Cílem mé práce je zapracovat poznatky získané při studování této problematiky 

a pokusit se vytvořit nástroj, který usnadní jejich vzájemnou spolupráci v místě zásahu a zvýši 

tak i havarijní připravenost těchto složek IZS v daném území. 



7 

 

2. Rešerše 
 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

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

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

 

Šenovský, M., Balog, K., Hanuska, Z., Šenovský, P., Nebezpečné látky II. 2.vyd. Ostrava: 

EDICE SPBI 36, 2007, 229 s. ISBN 978-80-7385-000-5. 

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

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

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

 

 

Kolektiv autorů.  Bojový řád jednotek požární ochrany. 1.vyd.Ostrava: SPBI s přispěním  

MV-GŘ HZS ČR, 2007. ISBN 978-80-7385-026-5. 

Bojový řád jednotek požární ochrany je soubor metodických listů rozdělených do několika 

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

látku, různými druhy požáru, technickými zásahy, řízení zásahu. 

 

 

Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

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

chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 

a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 
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3. Základní pojmy, definice 
 

Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [1] 

 

Mimořádná událost – je 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. [1] 

 

Záchranné práce – jsou činnosti 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 příčin. [1] 

 

Likvidační práce – jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

přičemž následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a životní 

prostředí. [1] 

 

Nebezpečná látka – je vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

splňující stanovená kritéria a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, 

vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně 

předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. [9] 

 

Závažná havárie – je mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik 

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

látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k 

vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat 

a životní prostředí nebo k újmě na majetku. [9] 
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4. Legislativa 
 

Základní informace při přípravě na krizové situace a při jejich řešení poskytuje tzv. „krizová 

legislativa“ v podobě zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev. Ta je obsahově 

propojena s legislativou o integrovaném záchranném systému, jenž se týká přípravy na 

mimořádné události, záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení krizových stavů. 

 zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., účelem je 

vytvářet podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry 

a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a 

fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku 

požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany 

 ústavní zákon č.110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního 

zákona č. 300/2000 Sb., který upravuje fungování ústavního systému České republiky 

v době vyhlášeného nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

 zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, který upravuje organizaci, řízení a úkoly Hasičského záchranného 

sboru České republiky, práva a povinnosti příslušníků HZS 

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

zákonů, který definuje integrovaný záchranný systém, mimořádné události, záchranné 

a likvidační práce, ochranu obyvatelstva, zařízení civilní ochrany, věcnou a osobní 

pomoc, specifikuje použití a složky systému, postavení a úkoly ústředních a územních 

orgánů, organizaci záchranných a likvidačních prací v místě zásahu, práva 

a povinnosti právnických, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při 

mimořádných událostech, výjimky, sankce, náhrady, finanční zabezpečení a ostatní 

kategorie integrovaného záchranného systému 

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, který stanovuje 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením, a při 

jejich řešení 
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 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, který upravuje přípravu hospodářských opatření pro 

stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav a přijetí 

hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů a stanoví pravomoc vlády 

a správních úřadů při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Tento zákon dále stanovuje též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, který zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných 

havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka 

nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky 

závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 

a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí 

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějšího předpisu 

41/2009 Sb., který upravuje postavení a činnost policie České republiky, řízení 

a organizaci, povinnosti a práva příslušníků a zaměstnanců Policie ČR, oblast 

spolupráce s dalšími subjekty, působení policie v rámci integrovaného záchranného 

systému, při řešení krizových situací a mimořádných událostí a při přípravě na ně 

 nařízení vlády České republiky č. 462/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 

zákonů 

 usnesení vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 k vyhodnocení stavu 

realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do 

roku 2015 a o Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

 vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 226/2005 Sb. 

 zákon č. 374/2011 Sb., ZZS je zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě, upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva 

a povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby, podmínky pro zajištění 

připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné 

služby 
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5. Integrovaný záchranný systém 
 

První zmínky o potřebě koordinace u společných zásahů hasičů, policie, zdravotníků 

i dalších zúčastněných subjektů se datuje do začátku 90 let 20. století. V té době začalo 

přibývat mimořádných událostí, jako jsou například dopravní nehody a úniky nebezpečných 

látek, kde se při zásahu účastní dvě nebo i více záchranných složek. 

Cílem bylo sjednotit společné postupy při zásahu, jak metodicky, tak i právně. Dá se říct, 

že hlavním spouštěcím mechanismem, po kterém se potřeba dotčených zákonů nastartovala, 

byly povodně v roce 1997. Při této mimořádné události se ukázalo, jak chybí legislativní 

rámec, který by usnadňoval práci zasahujícím záchranářům. Problémy byly zejména 

s evakuací, protože v té době ještě nebyly definovány pojmy, jako jsou mimořádné události, 

krizové stavy a tím pádem ani žádný zákonný prostředek, jak jim tuto evakuaci nařídit. 

Důsledkem této rozsáhlé události, která postihla převážně Moravu, byl vznik potřebných 

zákonů. Jako jsou zákony č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

[12] (dále jen „zákon o HZS“), Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [1] (dále jen „zákon o IZS“), 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení [13], Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských 

opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. [14] 

Zákon o HZS definuje hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS“) a jeho povinnosti, 

kterými jsou ochrana životů, zdraví a majetku a poskytování pomoci při mimořádných 

událostech. Zákon o IZS definuje, jaké jsou složky IZS, jakou mají pravomoc, jak 

spolupracují při řešení mimořádných událostí. Zákon o krizovém řízení, ve kterém jsou 

definovány pojmy, jako například krizové stavy, jejich druhy a kým jsou vyhlašovány. 

HOPKS jsou hospodářská opatření pro krizové stavy, ve kterých se řeší zásoby, finanční 

a materiální zabezpečení pro překonání krizových stavů. 

Tyto zákony vešly v platnost od 01.01.2001. Po tomto roce a vzniku HZS krajů jsou 

zřizována integrovaná bezpečnostní centra (dále jen „IBC“). V těchto centrech se vedle sebe 

v jedné místnosti nachází zástupci všech základních složek IZS, kteří mají za úkol 

koordinovat zásahy při mimořádných událostech. 
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5.1 Rozdělení složek IZS 
 

IZS představuje koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 

a provádění záchranných a likvidačních prací.  

Takto ho definuje zákon o IZS. Tento zákon dále vymezuje integrovaný záchranný 

systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, působnost 

a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných 

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. [1] 

Hlavním úkolem IZS je využít schopnosti a možnosti každého, kdo s ohledem na vlastní 

síly a prostředky by byl schopen pomoci při záchranných a likvidačních pracích při vzniku 

mimořádné události.  

Složky IZS dělíme na: 

a) základní: 

i. Hasičský záchranný sbor 

ii. Policie ČR 

iii. Zdravotnická záchranná služba 

iv. jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí území kraje 

 

b) ostatní: 

i. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR) 

ii. ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě Policie ČR) 

iii. ostatní záchranné sbory (kromě HZS ČR) 

iv. orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), v době 

krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také odborná 

zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování 

specializované péče obyvatelstvu 

v. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

vi. zařízení civilní ochrany 

vii. neziskové organizace sdružení občanů 

 

 Grafickou podobu rozdělení složek IZS znázorňuje Obrázek 1. 
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Obrázek 1: Rozdělení složek IZS. [19] 

5.2  Základní složky IZS 
 

Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem, ohlášení vzniku 

mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za 

tímto účelem rozmísťují své síly a prostředky po celém území České republiky. [1] 

To znamená, že tyto složky zajišťují nepřetržitý provoz a po ohlášení události na tísňová 

čísla 150, 155, 158 a nově i na čísle 112 (mezinárodní číslo tísňového volání), na které mohou 

svědci události vše oznámit. Na základě informací získaných od oznamovatele a typu 

události, operační důstojník rozhodne, které složky IZS povolá na místo události a zároveň 

odhadne potřebný počet sil a prostředků a ty pak na základě příkazu k výjezdu vyšle na místo 

události. Zasahující jednotky jsou vysílány podle místa vzniku události tzv. plošného pokrytí 

a jsou rozmístěny po celém území České republiky. Je-li místní integrované bezpečnostní 

centrum plně vytíženo, je tento hovor přesměrován na jiné méně vytížené operační středisko, 

nemůže se tedy stát, že by se někdo nedovolal a nemohl oznámit vznik události. 

 

5.2.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

HZS ČR je zřízen dle zákona o HZS České republiky a o změně některých zákonů a dále 

zákonem č. 133/1985 Sb., o Požární ochraně ve znění pozdějším předpisů. HZS ČR 

a jednotky požární ochrany jsou součástí systému požární ochrany. Jeho základním posláním 

je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech. 
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HZS je oprávněn uzavírat dohody jménem ČR a dále při plnění svých úkolů spolupracuje 

se správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami, s mezinárodními organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce 

je zejména stanovení práv a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací 

při mimořádných událostech, pokud tomu nebrání ustanovení jiných právních předpisů nebo 

povinnost mlčenlivosti. 

Při společných zásazích dvou a více složek IZS, se velitelem zásahu stává velitel 

té složky, která má v místě události převažující činnost své práce. Ve většině případů to však 

bývá příslušník HZS a ten pak řídí součinnost zde přítomných složek a koordinuje likvidační 

a záchranné práce. 

HZS ČR tvoří: 

a) generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, 

b) 14 HZS krajů 

c) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany 

ve Frýdku-Místku 

d) Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně [3] 

Generální ředitelství HZS ČR je součástí Ministerstva vnitra a plní uložené úkoly v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Generální ředitelství HZS ČR zřizuje vzdělávací, 

technická a účelová zařízení. Obrázek 2 znázorňuje grafickou podobu struktury HZS. 

Generální ředitelství 
HZS ČR

HZS krajů

SOŠ a VOŠ 
PO MV ČR

Vzdělávací, technická
a účelová zařízení HZS

Odborná 
učiliště PO

Opravárenský
závod

Základna 
logistiky

Institut
ochrany obyvatelstva

Grafická podoba struktury HZS ČR

Frýdek-Místek

Odborná 
učiliště POŠkolící a 

výcvikové 
zařízení HZS 

Frýdek-Místek

Brno

Borovany

Lázně-Bohdaneč Praha Olomouc Olomouc

Záchranný útvar HZS krajů

HZS krajů

HZS krajů
Hlučín, Zbiroh

Praha

Technický ústav 
požární ochrany

 

Obrázek 2: Grafická podoba struktury HZS. [21] 
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Generální ředitelství HZS ČR plní zejména tyto úkoly: 

a) schvaluje koncepci činnosti HZS ČR a kontroluje plnění jeho úkolů 

b) plní úkoly ke koordinaci příprav na nevojenské krizové situace a úkoly civilního 

nouzového plánování, ochranu obyvatelstva, civilní ochrany a integrovaného 

záchranného systému 

c) předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu záchranného sboru a návrh 

na poskytnutí dotací občanským sdružením 

d) zřizuje operační a informační středisko generálního ředitelství 

e) kontroluje připravenost a akceschopnost hasičských jednotek záchranného sboru krajů 

f) zajišťuje mezinárodní spolupráci záchranného sboru 

 

HZS je správním úřadem, vykonávajícím státní správu v oblasti IZS, požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení ve správním obvodě, kterým je území kraje. 

Krajské ředitelství plní zejména následující úkoly: 

a) navrhuje generálnímu ředitelství koncepci rozvoje HZS kraje 

b) provádí státní správu na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení 

c) koordinuje záchranné a likvidační práce 

d) zajišťuje systém vyrozumění a varování 

e) zpracovává plány evakuace 

f) provádí v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím odbornou přípravu svých 

příslušníků a zaměstnanců 

g) zřizuje operační a informační střediska a pracoviště krizového řízení 

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby záchranného sboru 

i) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek PO HZS kraje 

j) připravuje havarijní plán kraje, po případě vnější havarijní plán [12] 

 

Jednotka požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) je tvořena hasiči, kteří mají odbornou, 

osobnostní, zdravotní a fyzickou způsobilost, tak i požární technikou a věcnými prostředky. 

Hlavním cílem jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry 

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví 

obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které si vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. Hlavním cílem tzv. „plošného pokrytí“ území jednotkami PO je umístění 

jednotlivých druhů jednotek PO (viz Tabulka 1) tak, aby byla splněna požadovaná doba 
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dojezdu jednotek PO na místo zásahu a zároveň aby podle stupně nebezpečí území bylo 

k dispozici dostatečné množství sil a prostředků. 

  

V České republice jsou následující druhy jednotek PO: 

a) jednotky HZS kraje, které jsou zřizovány státem, v těchto jednotkách vykonávají 

činnost příslušníci HZS kraje jako své povolání ve služebním poměru 

b) jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, 

a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek SDH obce na základě 

dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k 

obci nebo HZS kraje 

c) jednotky HZS podniku, zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými 

osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním 

nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru 

d) jednotky SDH podniku, zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími 

fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním 

nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob 

nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti. [4] 

 

 

Tabulka 1: Operační hodnoty kategorií jednotek PO. 

Kategorie 

jednotky PO 

JPO I JPO I JPO I JPO I JPO I JPO I 

Doba výjezdu 

[min] 

2 5 10 2 10 10 

Územní 

působnost [min] 

20 10 10 není není není 

Druh jednotky 

PO 

HZS kraje SDH obce SDH obce HZS podniku SDH obce SDH podniku 
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5.2.2 Zdravotnická záchranná služba 

 

Další základní složkou IZS je zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“). 

Základním právním předpisem ZZS je zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě. Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, práva 

a povinnosti poskytovatele ZZS, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění 

návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na ZZS, podmínky pro zajištění 

připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí 

a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti zdravotnické záchranné služby. ZZS 

je zdravotní službou, která na základě tísňové výzvy, je povinna poskytnout zejména 

přednemocniční neodkladnou péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém 

ohrožení života. Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění 

výjezdových základen s ohledem na demografické, topografické a rizikové faktory území 

jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné 

z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. 

 

Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti: 

a) nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 

155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného 

záchranného systému (dále jen „tísňové volání“) operátorem zdravotnického 

operačního střediska nebo pomocného operačního střediska 

b) vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším 

okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování 

o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové skupiny 

a operační řízení výjezdových skupin 

c) řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci 

s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému 

d) spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče 

e) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové 

skupiny na místo události 

f) vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných 

výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo 

stabilizaci základních životních funkcí pacienta 
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g) soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních 

funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, 

a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi cílového 

poskytovatele akutní lůžkové péče 

h) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek 

soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí 

z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak 

i) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-

li přepravu zajistit jinak 

j) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při 

hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací [5] 

 

5.2.3 Policie České republiky 

Další a poslední základní složkou IZS je Policie České republiky a je zřízena na základě 

zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie České republiky (dále jen „Policie 

ČR“) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Policie slouží veřejnosti a jejím úkolem 

je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit 

úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené 

jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, 

které jsou součástí právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“). Hlavními cíli Policie ČR 

je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody 

osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou 

podporu a důvěru veřejnosti. [6] 

 

Policie plní zejména tyto úkoly: 

a) chrání bezpečnost osob a majetku 

b) působí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho 

obnovení 

c) vede boj proti terorismu 

d) odhaluje trestné činy a zajišťuje jejich pachatele 

e) vyšetřuje trestné činy 

f) zajišťuje ochranu státních hranic 
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g) zajišťuje ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost chráněných osob, kterým je při 

jejich pobytu na území ČR poskytována osobní ochrana podle mezinárodních dohod 

h) zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, objektů Parlamentu, prezidenta republiky, 

Ústavního soudu, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva vnitra a dalších objektů 

zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost 

i) dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu 

j) odhaluje přestupky 

k) vede evidenci a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů 

l) vyhlašuje celostátní pátrání, přitom je oprávněna zveřejňovat údaje nezbytné 

k identifikaci hledaných osob 

m) na základě vyrozumění orgány Vězeňské služby ČR provádí úkony související 

s bezprostředním pronásledováním osob, které uprchly z výkonu vazby nebo z výkonu 

trestu odnětí svobody 

n) zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení, které určí vláda ČR a podílí se 

na fyzické ochraně jaderného materiálu [2] 

5.3 Ostatní složky IZS 
 

V případě vzniku události, která si vyžádá při záchranných a likvidačních pracích 

speciální techniku nebo více sil a prostředků než mají základní složky IZS k dispozici, použijí 

ostatní složky IZS, se kterými mají předem uzavřené, písemně dohodnuté smlouvy o způsobu 

poskytnutí pomoci tzv. „dohody o plánované pomoci na vyžádání“. Další dohody, které se 

v rámci IZS uzavírají, jsou tyto: o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, o součinnosti složek 

IZS, o spolupráci. 

5.3.1 Obecní policie 

 

Rozsah činnosti a působnost obecní policie upravuje zákon 553/1991Sb., o obecní policii, 

ve znění pozdějších předpisů. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce. Zřizuje ji obecní zastupitelstvo obecně závaznou 

vyhláškou, ve které stanoví zároveň organizaci obecní policie. Obecní policie je organizační 

složkou obce. Při plnění těchto úkolů spolupracuje obecní policie s Policií ČR.  

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku strážníci zejména: 

a) dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného 

pořádku 

b) přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku 
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c) dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití 

d) odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném tímto zákonem též ukládají a vybírají 

v blokovém řízení pokuty za přestupky 

e) upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní 

situace činí opatření k jejich odstranění [2] 

 

5.3.2 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 

Havarijními službami se rozumí služby zřizované právnickými osobami. Lze s nimi 

uzavřít např. dohodu o věcné pomoci nebo je v případě mimořádné události i bez předchozí 

dohody požádat o věcnou pomoc. Těmito službami jsou zejména: 

 v obcích nebo krajích, mající na starosti základní infrastrukturu obcí (odpad, úklid, 

voda, topení, plyn, energetika, bytový fond apod.) tzv. komunální 

 v dopravě – služby správců komunikací, zajišťujících údržbu silnic a dálnic nebo 

klubové služby motoristům zajišťujícím jin podle smluvních podmínek pomoc při 

dopravní nehodě nebo poruše vozidla 

 v chemickém průmyslu, např. sdružení výrobců v ČR pod názvem TRINS, 

které zabezpečuje podporu při havárii nebezpečných látek 

 v oblasti odpadového hospodářství – podniky, které se zabývají asanací nebezpečných 

chemických látek, mají i své pohotovostní služby 

 v hornictví – Báňská záchranná služba [2] 

 

5.3.3 Neziskové organizace a sdružení občanů 

 

Činnost neziskových organizací a sdružení občanů při mimořádných událostech je možné 

rozdělit do dvou oblastí, a to odborná pomoc a humanitární pomoc. Kromě sdružení občanů 

zde mohou působit i právnické osoby např. nadace. IZS umožňuje v této oblasti využívat 

občanské aktivity zapojením různých sdružení a neziskových organizací formou různých 

smluv. Není podmínkou, že musí jít o smlouvu o plánované pomoci na vyžádání. 

Ministerstvo vnitra ČR v současné době aktivně spolupracuje s řadou občanských 

sdružení. Jsou to zejména v oblasti požární ochrany: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

Moravská hasičská jednota, Česká hasičská jednota, Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství Ostrava, Česká asociace hasičských důstojníků. V oblasti IZS jsou to: Svaz 
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záchranných brigád kynologů, Vodní záchranná služba, Horská služba, Český červený kříž, 

Speleologická záchranná služba, ADRA. [2] 

5.3.4 Armáda ČR 

 

Využití Armády ČR při řešení mimořádných událostí a krizových stavů je vázáno na 

součinnost s ministerstvem obrany ČR, kterému je Armáda ČR podřízena. Ministerstvo vnitra 

ČR a Ministerstvo obrany ČR uzavřely v roce 2003 ve smyslu zákona o IZS součinnostní 

dohodu o spolupráci. V zásadě jde o to, jakým způsobem budou nasazovány a ve kterém 

poplachovém plánu vedeny síly a prostředky záchranných praporů Armády ČR. [2] 

5.3.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost se řídí atomovým zákonem [15] a je ústředním 

orgánem státní správy, který vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany a hygieny, kontroly zákazu šíření bojových 

nebezpečných chemických látek a přípravků a biologických bojových látek. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost zřizuje: 

a) státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany 

b) svá regionální pracoviště 

c) radiační a monitorovací síť  
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6. Charakteristika a historie správního obvodu města Třinec 
 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. o stanovení správních obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností [17] určuje 

město Třinec jako obec s rozšířenou působností. To znamená, že tato určená obec ve svém 

správním obvodu, vykonává státní správu v přenesené působnosti. Správní obvod města 

Třince, ve kterém žije skoro 55 tisíc občanů, se nachází v jablunkovském průsmyku, který 

je ohraničen státní hranicí s Polskem, Slovenskem a na jihozápadě pohořím Beskyd. První 

historická písemná zmínka o nynějším městě Třinec pochází z roku 1444 a až do první 

poloviny 19. století bylo jen jednou z mnoha zemědělských obcí. Významným mezníkem 

bylo založení Třineckých železáren v roce 1839, kdy byla vystavěna první dřevouhelná pec 

na výrobu železa. Důvodem výstavby byla nevelká úrodnost místní půdy, dostatek dřeva 

z blízkého Jablunkovska, existence vodního zdroje (řeka Olše), kterou bylo možné využít jako 

zdroj energie i jako vodní cestu pro dopravu dřeva. Také zde byla četná naleziště železné rudy 

a vápence v okolí a dostatek místních pracovních sil. Místní rudy měly nízký obsah manganu 

a hodily se tak výborně ke slévání, a proto byla návaznosti na vysokou pec postavena slévárna 

a později i smaltovna. 

Další významnou událostí pro rozvoj města i huti byla výstavba Košicko - bohumínské 

dráhy v roce 1871, která spojila Třinec s novými ložisky rudy na Slovensku. Umožnila tak 

dovoz kamenného uhlí z ostravsko-karvinských dolů a otevřela cestu k odbytu železa na 

vzdálených trzích. Od této doby se železárny postupně rozrůstaly a staly jedním 

z nejvýznamnějších hutních podniků ve střední Evropě. Rozvojem vznikaly nové provozy, 

a tím i nová pracovní místa.  

Dnes jsou Třinecké železárny hutním podnikem, který má uzavřený hutní výrobní cyklus. 

Tedy od prvotního zpracování vstupních surovin, výrobu surového železa, oceli až 

po maximální finalizaci svých výrobků.  

Hlavním výrobním programem je výroba dlouhých válcovaných výrobků pro 

automobilový průmysl, výroba kolejnic, drátů a podobně. V návaznosti na výrobu 

a zpracování oceli vznikla na území Třineckých železáren i spousta dalších provozů jako jsou 

koksovna, ocelárny, válcovny. Zároveň vznikly i tak zvané dceřiné společnosti jako například 

Energetika Třinec a.s., které ke svému provozu používají, vyrábí a zpracovávají velké 

množství nebezpečných chemických látek, jak pro zdraví a životy lidí, tak i pro životní 

prostředí.  
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Těžký průmysl, kterým hutní výroba bezesporu je, má vždy své pro i proti. Kladný vliv 

v podobě zaměstnanosti a pracovních příležitostí, a tím pádem nízké kriminality 

a protiprávního jednání. V roce 2007 byl Třinec (viz Obrázek 3) vyhlášen jako nejbezpečnější 

město v České republice. [7] 

Negativního v podobě smogu, inverze, v průběhu roku časté překročení limitů pro 

množství prachových částic v ovzduší, které je zde jedno z nejvyšších v Evropě. Právě proto 

je důležité najít vyváženost mezi člověkem, jeho zájmy a samotnou přírodou.  

Třinecké železárny sehrávají od svého vzniku důležitou roli v životě regionu i města 

Třinec, které se zejména díky nim stalo z malé zemědělské obce významným městem nejen 

místního regionu, ale i celorepublikového významu. 

 

 

 

Obrázek 3: Město Třinec. [8] 
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7. Subjekty nakládající s nebezpečnými látkami ve správním obvodu města 

Třinec  

 

Na území města Třinec se nachází hned několik subjektů nakládající s nebezpečnými 

látkami (dále jen“NL“).  Hlavními jsou Třinecké železárny a.s. (viz Obrázek 4), Energetika 

Třinec a.s. a Linde Technoplyn a.s., Zimní stadión HC Oceláři Třinec, dále i benzínové 

pumpy firem OMV ČR s.r.o., Shell, a.s., Agip, s.r.o., GLOBAL OIL s.r.o., Tranmes, s.r.o..  

Dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií [9] jsou subjekty, ve kterých je 

nakládáno s NL zařazeny podle množství NL do: 

 skupiny A 

 skupiny B 

 nezařazené – s množstvím NL > 2% 

 nezařazené - množstvím NL <= 2% 

Všechny NL jsou mimo jiné značeny i výstražnými symboly, a to jak podle dřívějšího 

značení vycházející se směrnice DSD (67/ 548/ EHS) nebo dle současně platné směrnice 

CLP (1272/ 2008/ ES),u které vzniká povinnost uplatňovat toto značení na NL od 01.12.2010 

a následně na směsi těchto látek od 01.06.2015. 

 

7.1 Subjekty zařazené do skupiny B 

Subjekty zařazeného dle zákona [9] do skupiny B, jsou povinny zpracovat bezpečnostní 

zprávu, ve které uvedou. Informace o systému řízení u provozovatele s ohledem na prevenci 

závažné havárie, dále informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo 

zařízení, technický popis objektu nebo zařízení, postup a výsledky identifikace zdrojů rizika 

(nebezpečí), analýz a hodnocení rizik a metody prevence, a opatření pro ochranu a zásah 

k omezení dopadů závažné havárie. Dalšími povinnostmi subjektu je mít aktualizovaný 

seznam, ve kterém budou jmenovitě uvedené právnické osoby a fyzické osoby, podílející 

se na vypracování bezpečnostní zprávy. Dále jsou povinny stanovit politiku prevence závažné 

havárie a zavést systém řízení bezpečnosti pro její provádění a následně vyhodnotit nebezpečí 

závažné havárie a navrhnout a zavést nezbytná opatření k zabránění vzniku těchto havárií 

a omezení jejich důsledků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí 

a majetek. Po té ve zprávě uvedeno, jak stanovit zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené 

zjištěnému nebezpečí při stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, vybavení 
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a infrastruktury spojené s jejím provozem, které představují nebezpečí vzniku závažné 

havárie. Mají zpracovány zásady vnitřního havarijního plánu a poskytují informace 

umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu, aby bylo možno provést nezbytná 

opatření v případě vzniku závažné havárie. Tyto zařazené subjekty zajistí odpovídající 

informování příslušných orgánů veřejné správy a obcí pro přijetí rozhodnutí z hlediska 

rozvoje nových činností nebo rozvoje v okolí stávajících objektů nebo zařízení. 

Ve správním obvodu města Třince se nacházejí tyto subjekty zařazené dle 

zákona [9] do skupiny B. 

Třinecké železárny a.s. 

Jsou hutním podnikem s uzavřeným hutním cyklem výroby, s výrobou koksu, 

aglomerátu, surového železa, oceli a válcovaných ocelových výrobků, včetně zpracování 

doprovodných produktů vznikajících během výroby železa a oceli a jejich zpětného využití 

v hutním procesu nebo v jiných průmyslových oborech. Z pohledu prevence závažných 

havárií jsou významnými činnostmi provozovatele výroba vysokopecního plynu a 

koksárenského plynu.  

 

Obrázek 4: Třinecké železárny a.s.. [16] 
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Energetika Třinec a.s.  

Zabezpečuje výrobu a rozvod elektrické energie, horké vody, technologické páry, 

dmýchaného a stlačeného vzduchu, průmyslové, užitkové a pitné vody, úpravu a skladování 

topných plynů získaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a zemního plynu. Provozuje 

čistírny odpadních vod a kanalizační řády.  

 

Společnosti nakládají ve významném množství zejména s těmito látkami: 

 Koksárenský plyn - bezbarvý plyn lehčí než vzduch, aromatického zápachu, směs 

vodíku, metanu a oxidu uhelnatého, klasifikován jako extrémně hořlavý a toxický.  

Dřívější značení         Současné značení      

 

 Konvertorový plyn - bezbarvý plyn těžší než vzduch, bez zápachu, směs oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a vodíku, klasifikován jako extrémně hořlavý a 

toxický. 

           Dřívější značení        Současné značení      

 

 Směsný plyn - míšením vysokopecního, konvertorového, koksárenského a zemního 

plynu, bezbarvý plyn charakteristického zápachu, směs oxidu uhelnatého, oxidu 

uhličitého, dusíku a vodíku, klasifikován jako extrémně hořlavý a toxický. 

       Dřívější značení        Současné značení      

 

 Surový koksárenský benzol- kapalná vysoce hořlavá látka. Snadno vznětlivá, při 

požáru se budou uvolňovat CO, CO2 a další toxické zplodiny hoření. Páry přípravku 

mohou tvořit výbušnou směs se vzduchem. 

            Dřívější značení        Současné značení      
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Jelikož jsou subjekty Třinecké železárny a.s., Energetika Třinec a.s. zařazeny podle 

zákona [9], do skupiny B, jsou povinny se podílet na vypracování vnějšího havarijního plánu. 

Obrázek 5 znázorňuje výslednou zónu havarijního plánování těchto subjektů. 

 

 

Obrázek 5: Hranice zóny havarijního plánování. [11] 

 

 

 

7.2 Subjekty zařazené do skupiny A 

Subjekty zařazeného dle zákona [9] do skupiny A, jsou povinny zpracovat bezpečnostní 

program, na základě výsledků analýzy a hodnocení rizik závažné havárie a uvedou v něm: 

a) zásady prevence závažné havárie 

b) strukturu a systém řízení bezpečnosti zajišťující ochranu zdraví a životů lidí, 

hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku 

Ve správním obvodu města Třince se nachází tento subjekt zařazený dle zákona [9] do 

skupiny A, je jím. 
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Linde Technoplyn a.s. 

Tato společnost se zabývá výrobou a prodejem technických, medicinálních a speciálních 

plynů. Nakládá se tam a těmito NL: 

 

 Amoniak – jedovatý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem, toxický při 

vdechování. Dráždí oči a dýchací cesty, může dojít k otoku plic. Při styku s kůží 

způsobuje poleptání, v případě kapalného amoniaku omrzliny. Páry jsou těžší než 

vzduch. Nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy, 

poškozuje vodu. Hořlavá látka, nebezpečí vznícení za vyšších teplot. 

     Dřívější značení        Současné značení         

 

 Acetylén - extrémně hořlavý. Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. V 

nižších koncentracích může mít narkotický účinek. 

Dřívější značení     Současné značení  

7.3 Subjekty nezařazené 

Subjekty nezařazeného dle zákona [9] jsou takové, na které nevztahují povinnosti 

navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B.  

Zimní stadión HC Oceláři Třinec - nachází se zde tato nebezpečná látka: 

 Amoniak – jedovatý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem, toxický při 

vdechování. Dráždí oči a dýchací cesty, může dojít k otoku plic. Při styku s kůží 

způsobuje poleptání, v případě kapalného amoniaku omrzliny. Páry jsou těžší než 

vzduch. Nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy, 

poškozuje vodu. Hořlavá látka, nebezpečí vznícení za vyšších teplot. [10] 

    Dřívější značení          Současné značení           
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Nezařazenými subjekty ve správním obvodě města Třince jsou i čerpací stanice PHM: 

Tranmes, s.r.o. , OMV ČR, s.r.o. , Karel Baron, Shell, a.s. – nachází se zde nebezpečné 

látky benzín. Global Oil s.r.o., Agip, s.r.o. – nachází se zde tyto nebezpečné látky: 

 Benzín - kapalná hořlavá látka. Snadno vznětlivá, páry mohou tvořit výbušnou směs 

se vzduchem. 

Dřívější značení     Současné značení  

 LPG - Plynná extrémně hořlavá látka, snadno vznětlivá. 

Dřívější značení     Současné značení  

 

V mé práci se už dále nebudu zabývat čerpacími stanicemi, jelikož následky při únik NL 

z těchto subjektů, jsou zcela zanedbatelné. 



30 

 

8. Postupy a součinnost složek IZS při zásahu na NL  

Pro hlubší proniknutí do složek IZS při zásahu na NL, jsem si sjednal osobní pohovor 

s veliteli místních složek IZS. Za HZS to byl velitel stanice Třinec Bc. Bohdan Sikora, MSc., 

za Policii ČR velitel obvodního oddělení npor. Mgr. Martin Sliž, za obecní policii vedoucí 

strážník Josef Kuźma, za SDH Jablunkov Bc. Václav Pindur a SDH Guty Josef Saran. Tito 

výše jmenovaní velitelé mi u pohovoru blíže objasnili, jak tento systém funguje a to jak od 

počátečního přijetí zprávy, přes vyslání jednotek na místo, prvotní průzkum, monitoring, 

vytýčení nebezpečné zóny, záchranné a likvidační práce až po ukončení události a návratu na 

základnu. Svými informacemi, názory, poznatky a návrhy mi dali prostor pro další 

zapracování jejich pohledu do výsledného dokumentu, který by jim měl usnadnit jejich 

vzájemnou spolupráci.  

Následně popíši, jak postupují jednotlivé složky IZS, kterými předpisy se řídí, mají-li 

hlášen únik NL. 

 

Jednotky HZS mají níže uvedený postup.  

Při nahlášení události, ve které se jedná o únik NL posílá IBC přes vnitřní datové linky 

příkaz k výjezdu, na kterém jsou potřebné informace o místě, typu události a počtu vysílaných 

jednotek. Vyslané jednotky se řídí podle vnitřních předpisů, které vycházejí z Bojového řádu 

jednotek požární ochrany (dále jen „BŘ“). [18] 

V tomto dokumentu jsou zpracovány metodické pokyny na různé druhy mimořádných 

událostí a ty jednotkám ukládají, jak postupovat při zdolávání mimořádné události. Osobou 

zodpovědnou za průběh zásahu v místě události je velitel zásahu (dále jen „VZ“), který je 

označen vestou nebo červenou páskou s nápisem „VZ“.  VZ  řídí činnost jednotek i dalších 

složek a subjektů, které si vyžádal na místo zásahu. Jsou-li jednotky HZS na místě události 

jako první, stává se VZ příslušník HZS. Toto neplatí, nachází-li se místo zásahu na území 

podniku, který má vlastní HZS podniku. Vně podniku má právo přednostního velení 

zaměstnanec HZS podniku, který má místní znalost proto se stává VZ. Při zásahu na NL se 

postupuje dle BŘ, a to tak, že pokud se přesně neví o jakou NL se jedná, pak je postup 

jednotek následovný. 

Řidič zastaví vozidlo na návětrné straně a v dostatečné vzdálenosti od místa havárie, u 

neznámé NL to je 100 m, po té příslušníci jednoty uzavřou místo havárie a pomocí detekčních 

měřících přístrojů určí hranici nebezpečné zóny a zároveň tuto hranici vytýčí červenobílou 
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vymezovací páskou, dopravními kužely, lany nebo jinou zábranou, která zamezí vstupu 

nežádoucím osobám a vyloučí veškeré iniciační zdroje, které by mohly zapříčinit požár nebo 

výbuch NL. VZ organizačně rozdělí místo zásahu na zóny s různým stupněm nebezpečí a 

tímto rozhodnutím dále zajistí bezpečnost sil a prostředků. Obrázek 6 znázorňuje jakým 

způsobem je děleno místo zásahu na zóny. 

Nebezpečnou zónu, která vymezuje prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví 

účinky mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny, která se 

vymezuje zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky NL. 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. 

Vnější zónu, která se dále dělí na: 

Nástupní prostor, který je zřízen pro zajištění přípravy sil a prostředků před přímým 

nasazením do nebezpečné zóny. Je umístěn na návětrné straně uvnitř vnější zóny a vždy 

bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou. 

Dekontaminační prostor je zřízen pro dekontaminaci zasahujících hasičů a prostředků 

po návratu z nebezpečné zóny. Je umístěn na návětrné straně ve vnější zóně a vždy 

bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou.  

Týlový prostor se zřizuje jen u havárií velkého rozsahu. V tomto prostoru je umožněna 

zasahujícím hasičům regenerace fyzických sil, a také jsou zde soustřeďovány další síly a 

prostředky, nezbytné pro zdolání mimořádné události. 

VZ nasadí na průzkum a práci v nebezpečné zóně co nejmenší počet hasičů, kteří pracují 

v ochranných oblecích s co nejvyšší úrovní ochrany. Tito hasiči se nazývají pracovní skupina 

a mají za úkol průzkumem zjistit, zda se v blízkosti havárie nenacházení zraněné osoby, 

o jaký druh havárie se jedná, možné množství uniklé NL, velikost zasažené plochy. Je - li 

to možné, pracovní skupina se snaží zabránit dalšímu úniku nebo rozšiřování nebezpečné 

látky do okolí. VZ z dalších příslušníků jednotky vytvoří jistící skupinu, která je připravena 

a oblečena rovněž v ochranných oblecích na hranici nebezpečné zóny v takzvaném nástupním 

prostoru. Zbylí příslušníci nachystají potřebné prostředky pro pracovní skupinu a připraví 

zjednodušenou dekontaminaci, ve které se pak provádí očista příslušníků i použitých 

prostředků. 

Příslušník, zpravidla to bývá strojník má za úkol připravit hasební prostředky pro 

případný požární zásah tak zvanou trojnásobnou požární ochranu, kterou se rozumí voda, 

pěna, prášek. 
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Průzkumná skupina se pokusí identifikovat NL, následně si k této látce opatří informace 

o jejím nebezpečí, a to buď v registru NL (vozí jej s sebou ve vozidle) nebo si vyžádají 

informativní podporu od IBC. Na základě informace o nebezpečnosti unikající látky se VZ 

rozhodne, jak dále postupovat při zdolávání této události. Zasahující jednotky jsou povinny 

zohlednit specifika taktiky zásahu s ohledem na rizika vyplývající z přítomné nebezpečné 

látky a podmínek na místě zásahu. 

V případě, že má VZ na místě zásahu nedostatek sil a prostředků, oznámí tuto skutečnost 

na IBC, a to posílá další posilové jednotky, tyto jednotky po příjezdu na místo události 

oznámí VZ svůj příjezd, poté se dále řídí jeho pokyny. 

VZ je povinen vyžadovat součinnost právnické a podnikající fyzické osoby, u které k 

havárii došlo a zároveň vyžaduje součinnost právnických a fyzických osob, které vlastní 

speciální prostředky pro zásah a součinnost ostatních složek IZS. 

VZ posoudí nutnost průběžně informovat obyvatele o situaci v místě zásahu a předejít tak 

možné panice, včas přijmout potřebná preventivní opatření nebo režimová opatření, 

vyrozumět obyvatele, příslušné instituce a orgány veřejné správy, posoudit nutnost evakuace 

obyvatelstva nebo jiné ochrany. Posoudí také nutnost informovat podniky nebo instituce, 

které mohou být dotčeny účinky mimořádné události (zpracování vody, nasávání vzduchu do 

objektů apod.). 

Po odstranění bezprostředního nebezpečí je v kompetenci VZ, zda ukončí záchranné 

práce a jsou-li potřeba, zahájí likvidační práce, o ukončení zásahu rozhoduje VZ, pokud tak 

učiní, všechny jednotky se vracejí zpět na základnu. [18] 
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Obrázek 6: Schéma organizace prostoru při zásahu na NL. [20] 

 

V případě zásahu, při kterém zasahuje více složek IZS si VZ zřídí kontaktní místo, které 

se nachází v bezpečné zóně. Na kontaktním místě pak řeší s veliteli ostatních složek IZS 

vzniklou situaci a zároveň společně vyhodnocují další postupy a řešení při zdolávání 

mimořádné události.  

 

Policie ČR, při nahlášení události, ve které se jedná o únik NL, posílá IBC přes vnitřní 

datové linky příkaz k výjezdu, na kterém jsou potřebné informace o místě, typu události a 

počtu vysílaných jednotek. Vyslané jednotky podle vnitřních předpisů čekají ve vzdálenosti 

minimálně 100m, na příjezd jednotek HZS. Po příjezdu jednotek HZS jsou k dispozici a řídí 

se pokyny VZ, kterým je ve většině případů příslušník HZS. O ukončení zásahu rozhoduje 

VZ, poté se jednotky Policie ČR vrací zpět na základnu. 
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Obecní policie, po oznámení a přijetí zprávy, ve které se jedná o únik NL, vysílá místní 

dispečink na místo události dostupné jednotky obecní policie. Toto oznámení může učinit 

kterýkoli občan, nebo také některá ze složek IZS. Vyslané jednotky jsou školeny jak při 

takovýchto událostech postupovat, a proto čekají ve vzdálenosti minimálně 100m od místa 

havárie na příjezd jednotek HZS, které disponují potřebnými technickými prostředky. 

 Po příjezdu jednotek HZS jsou jednotky obecní policie k dispozici a řídí se pokyny VZ, 

kterým je ve většině případů příslušník HZS. O ukončení zásahu rozhoduje VZ, poté se 

jednotky obecní policie se vrací zpět na základnu. 

 

SDH Jablunkov, k výjezdu je vysílán pomocí krátké textové zprávy (dále jen“SMS“), 

ve které jsou uvedeny jen základní informace o události, co se stalo a kde se to stalo. 

Upřesnění bývá zpravidla pomocí radiové stanice MATRA, přes kterou se velitel vozu spojí 

s IBC. Poskytne a upřesní informace o události. Je-li tato jednotka první v místě zásahu 

vymezí odborným odhadem (nemají detekční měřící přístroje) prostor nebezpečné zóny 

a začne s prvotním průzkumem. Po příjezdu jednotek HZS předá velitel jednotky SDH 

informace o místě zásahu příslušníkovi HZS a ten si místo události převezme a stává se tak 

VZ. Jednotky SDH se řídí jeho pokyny. O ukončení zásahu rozhoduje VZ. Po ukončení 

zásahu se jednotka vrací zpět na základnu. 

 

SDH Guty, jsou k výjezdu vysílány stejným způsobem, jako už výše zmiňované SDH. 

Jsou-li první v místě zásahu, tak vymezí prostor nebezpečné zóny pomocí detekční měřící 

techniky a ohraničí ji vymezovací páskou. Po té začínají s prvotním průzkumem. Po příjezdu 

jednotek HZS předá velitel jednotky SDH informace o místě zásahu příslušníkovi HZS a ten 

si místo události převezme a stává se tak VZ. Jednotky SDH se řídí jeho pokyny. O ukončení 

zásahu rozhoduje VZ. Po ukončení zásahu se jednotka vrací zpět na základnu. 

 

HZS podniku Třineckých železáren a.s., po oznámení události vysílá podnikový 

dispečer hasičů na místo události svou jednotku HZS podniku. Následně předává informaci 

o úniku NL na hlavní dispečink Třineckých železáren a.s. a současně i na IBC. Jednotka HZS 

podniku po příjezdu na místo události postupuje podle BŘ a dalších vnitřních předpisů, které 

jim udávají, jak postupovat při zásahu na NL. Pokud se VZ, rozhodne, že síly a prostředky 

na místě události nestačí, oznámí tuto skutečnost na podnikový dispečink hasičů, kteří při 

nedostatku vlastních výjezdových jednotek předává tuto informaci na IBC. To následně vysílá 

na místo události jednotky HZS. Po příjezdu na místo zásahu se tyto jednotky ohlásí u VZ, 
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kterým je zaměstnanec HZS podniku. Zde může dojít i k přebrání velení zásahu příslušníkem 

HZS v případě, že stávající velitel vzniklou situaci nezvládá. Toto se, ale stává jen zcela 

výjimečně. O ukončení zásahu rozhoduje VZ. Po ukončení zásahu se pak jednotka vrací zpět 

na základnu. 

8.1 Zpracování poznatků a návrh dokumentace pro usnadnění spolupráce mezi 

složkami IZS 
 

Po objasnění postupů a systému spolupráce složek IZS při úniku NL, se budu dále ve své 

diplomové práci zabývat možností, jak tento společný zásah složkám IZS usnadnit. 

Při pohovoru s výše už zmíněnými veliteli složek IZS, vycházely najevo některé nedostatky. 

Především bylo patrno, že teorie bývá často zcela jiná než praxe. Jak početními stavy, kterých 

je zapotřebí při řešení této události, tak i spojení mezi složkami pomocí radiové sítě. Proto 

bych rád zapracoval do výsledného dokumentu, tyto nově získané poznatky, které zohlední 

současný stav a usnadní vzájemnou spolupráci. 

Za účelem zjištění jakým způsobem lze složkám IZS ulehčit společný zásah při úniku 

NL, jsem vytvořil níže uvedených 9 otázek. 

 

Otázka č.1 

Jaké máte k dispozici ochranné prostředky pro ochranu horních cest dýchacích?  

Odpovědi: 

HZS, SDH Guty: Na ochranu dýchacích cest používáme přetlakové dýchací 

přístroje, které si vozíme sebou ve vozidle. 

Policie ČR: Máme k dispozici ochranné masky CM4, tyto masky ve vozidlech 

nevozíme, ale jsou k dispozici po 24 hodin na dispečinku obvodního oddělení 

Třinec. 

Obecní policie: Žádnou ochranu horních cest dýchacích ve výbavě nemáme. 

SDH Jablunkov: Na ochranu dýchacích cest používáme rovnotlaké dýchací 

přístroje, které si vozíme sebou ve vozidle. 

 

Otázka č.2 

Jakou máte k dispozici detekční měřící techniku?  

Odpovědi: 

HZS: Disponujeme detekčním měřícím přístrojem Dräger X-am 5000, na kterém se 

detekují tyto NL, metan, oxid uhelnatý, chlór a amoniak.  
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Policie ČR, Obecní policie, SDH Jablunkov: Žádnou detekční měřící techniku ve 

výbavě nemáme. 

SDH Guty: Disponujeme detekčním měřícím přístrojem Dräger X-am 5000, 

na kterém se detekují tyto NL, metan, oxid uhelnatý, chlór a amoniak. 

 

Otázka č.3 

Jak postupujete při výjezdu k události, ve které je hlášen únik NL?  

Odpovědi: 

HZS: Už ve vozidle si nachystáme přetlakové dýchací přístroje a zapneme detekční 

přístroje Dräger X-am 5000. Po příjezdu na místo události provádíme průzkum a na 

základě měření vytýčíme nebezpečnou zónu pomocí vytyčovací pásky. Dále pak 

postupujeme dle pokynů VZ. 

Policie ČR: Po přijetí informace, vyjíždíme k místu události, zde ale čekáme dle 

vnitřních předpisů ve vzdálenosti nejméně 100m, na příjezd jednotek HZS, které 

jsou vybaveny potřebnou detekční technikou. Dále jsme pak k dispozici VZ. 

Obecní policie: Jsme-li vysláni na místo, pak vyjíždíme k místu události, zde ale 

čekáme v odstupové vzdálenosti nejméně 100m, na příjezd jednotek HZS, které 

jsou vybaveny potřebnou detekční technikou. Dále jsme pak k dispozici VZ. 

SDH Jablunkov: Už ve vozidle si nachystáme rovnotlakové dýchací přístroje. Po 

příjezdu na místo události provádíme průzkum, jelikož nemáme ve voze detekční 

techniku, pak na základě odborného odhadu vytýčíme nebezpečnou zónu pomocí 

vytyčovací pásky. Dále pak postupujeme dle pokynů VZ. 

SDH Guty: Už ve vozidle si nachystáme přetlakové dýchací přístroje a zapneme 

detekční přístroje Dräger X-am 5000. Po příjezdu na místo události provádíme 

průzkum a na základě měření vytýčíme nebezpečnou zónu pomocí vytyčovací 

pásky. Dále pak postupujeme dle pokynů VZ. 

 

Otázka č.4 

Máte nějaké vnitřní předpisy, jak postupovat při úniku NL?  

Odpovědi: 

HZS: Při zásahu se řídíme vnitřními předpisy a BŘ. 

Policie ČR: Máme vlastní interní předpisy jak postupovat při události s únikem 

NL. 
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Obecní policie: Nemáme žádné vnitřními předpisy, ale máme školení jak 

postupovat při zásahu na NL. 

SDH Jablunkov, SDH Guty: Při zásahu se řídíme bojovým řádem. 

Otázka č.5 

Jaké máte spojení s operačním střediskem a je schopno poskytnout informativní 

podporu?  

Odpovědi: 

HZS, Policie ČR, SDH Jablunkov, SDH Guty: Spojení s IBC máme pomocí 

digitální radiové sítě, které nám v případě potřeby poskytne informativní podporu. 

Obecní policie: Operační středisko nemáme, ale informativní podporu nám 

poskytne vlastní dispečink. 

 

Otázka č.6 

Jaké máte spojení na ostatní složky IZS?  

Odpovědi: 

HZS: Spojení máme pomocí radiové stanice, ve které je naprogramován 

součinnostní kanál složek IZS, jelikož ostatní složky tento kanál z různých důvodů 

nepoužívají, používáme proto ke spojení s ostatními složkami mobilní telefon. 

Policie ČR: Máme sice radiové stanice, ve které je naprogramován součinnostní 

kanál složek IZS, ale tento kanál z různých důvodů nepoužíváme, proto používáme 

ke spojení s ostatními složkami mobilní telefon. Při zásahu na NL je velitel HZS 

a velitel Policie ČR vedle sebe, proto si informace sdělují osobně. Velitel Policie 

ČR pak dál předává informace příslušníkům Policie ČR pomocí vlastní radiové sítě.  

Obecní policie: Spojení na ostatní složky IZS pomocí radiové stanice nemáme, 

proto ke spojení používáme mobilní telefon. 

SDH Jablunkov, SDH Guty: Spojení máme pomocí radiové stanice, ale jen na 

jednotky HZS. Ke spojení s ostatními složkami IZS používáme mobilní telefon. 

 

Otázka č.7 

Jak jste spokojeni se současným stavem spolupráce mezi složkami IZS?  

Odpovědi: 

HZS, Policie ČR, Obecní policie, SDH Jablunkov, SDH Guty: Spolupráce je 

velice nadstandardní, důvodem jsou skvělé vztahy mezi místními složkami IZS. 
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Otázka č.8 

Je možné, že byste si rovnou (bez postupu přes IBC) zavolaly posily nebo ostatní složky 

IZS? 

Odpovědi: 

HZS: U nás takto nepostupujeme, vše řešíme přes IBC, to pak na základě žádosti 

VZ posílá na místo potřebné složky IZS. 

Policie ČR: Ano, tento postup je u nás možný a situaci takto řešíme zcela běžně. 

Obecní policie: Ano, je to možné, k události nás přímo vysílá náš dispečink a ten 

komunikuje se složkami IZS pomocí pevné telefonní linky nebo mobilního 

telefonu. Na žádost složek IZS prověřujeme pravdivost nevěruhodně 

nahlášené události. Zpětně pak oznámíme, jsou-li na ohlášeném místě potřeba nebo 

se jedná o planý poplach. 

SDH Jablunkov, SDH Guty: Ano, takto u nás situaci řešíme zcela běžně. 

V případě potřeby si požadovanou složku IZS povoláme mobilním telefonem, a pak 

jen oznámíme radiovou stanicí na IBC, že tato složka IZS je na místě události. 

 

Otázka č.9 

Jak jste spokojeni se současným stavem a kde vidíte nedostatky? 

Odpovědi: 

HZS: Současná situace je dobrá a to díky spolupráci místních jednotek IZS. 

Vznikne-li mezi složkami nějaký problém, řešíme ho operativně hned na místě. 

Z mého pohledu bych problém neviděl přímo v IBC, i když spolupráce s bývalým 

územním operačním střediskem byla lepší. Je pochopitelné, že při takovém 

množství informací, které přichází na IBC z celého Moravskoslezského kraje, jsou 

to jen zanedbatelné nedostatky. Jako například, znalosti místních názvů, nářečí 

a hasebního obvodu. Nedostatky vidím také v systému předávání zprávy, která je 

o poznání delší, než tomu bylo u územního operačního střediska. 

Policie ČR: Osobně vidím problém v IBC, mají problémy s místními názvy 

a nářečím. Další problém vidí v dlouhé době předání zprávy a to od jejího 

oznámení až k našemu výjezdu. Stává se taky, že v některých případech dostáváme 

od IBC nepřesní a neúplné informace o nahlášené události. 

Obecní policie: Problémy vidím hlavně ve spojení, protože nemáme přímé radiové 

spojení na složky IZS. V současné době jsme už částečně tento problém odstranili 

dokoupením mobilních telefonů na výjezdové vozy. 
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SDH Jablunkov, SDH Guty: Problém vidím převážně v IBC, protože mají 

problémy s místními názvy, nářečím a znalostí hasebního obvodu. Další problém 

vidí v dlouhé době předání zprávy, a to od jejího oznámení až k našemu výjezdu. 

Stává se taky, že v některých případech dostáváme od IBC nepřesné a neúplné 

informace o nahlášené události. Podle mého názoru byla spolupráce s bývalým 

územním operačním střediskem lepší. 
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9. Havarijní karty IZS 
 

V současné době jsou Havarijní karty IZS (dále jen „HK IZS“) vytvořeny HZS 

moravskoslezského kraje jako nástroj havarijní připravenosti, obsahující výstižné informace 

týkající se možností vzniku mimořádné události a následného žádoucího chování všech 

dotčených subjektů (složek IZS, provozovatele, státní správy, místní samosprávy). Podkladem 

pro zpracování havarijních karet byly výsledky předem provedené analýzy a hodnocení rizik, 

zejména pak stanovení referenčních havarijních scénářů a odhad následků identifikovaných 

nebezpečných havarijních projevů.  

Součástí vypracování bezpečnostní dokumentace podle zákona [9] je také část, zabývající 

se analýzou a hodnocením rizik. Ta v sobě zahrnuje tři základní body: identifikaci zdrojů 

rizika, ocenění jejich pravděpodobnosti a ocenění možných následků.  

K oceňování možných následků můžeme využít mnoha různých metod, anebo 

nejrůznějších podpůrných softwarových aplikací. Jedním z nich je počítačový program 

ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres). Jedná se o atmosférický rozptylový 

model užívaný pro hodnocení dopadů úniku nebezpečných chemických látek, který však 

kromě odhadu rozptylu oblaku plynů a par ve směru větru umožňuje modelovat také požáry 

nebo výbuchy těch to látek. Grafické výstupy pak formou izoplet vykreslují stopu oblaku 

nebo zónu zasaženou požárem respektive tepelnou radiací. [23] Tento program však 

nezohledňuje vliv terénu pro svůj výpočet, ani tímto programem nelze získat model rozptylu 

zplodin hoření při požáru nebo explozi. Nelze jej také využít pro výpočet rozptylového 

modelu částic (prachů, aerosolů), ani pro směsi chemických látek (koksárenský plyn), nebo k 

výpočtu rozletu trosek při explozi. Pro stanovení zón pro potřeby aktualizace HK IZS v mé 

diplomové práci je počítačový program ALOHA zcela dostačující. 

Cílem těchto karet je rovněž pomoc zajistit názornější a efektivnější komunikaci rizik 

mezi jednotlivými stakeholdery. Tyto karty jsou vytvořeny pro vybrané subjekty v rámci 

celého Moravskoslezského kraje. 

Mezi další nezbytné informace, které jsou na kartě uvedeny, patří podrobný souhrn 

činností všech dotčených stakeholdrů v případě vzniku nehodové události. Při interpretaci a 

znázornění všech informací a dat jsou při tvorbě a zpracování havarijních karet Hasičským 

záchranným sborem jsou využívány geografické informační systémy. 

Účel tvorby havarijních karet pro vybrané objekty spočívá zejména v tom, že jejich 

umístění je zpravidla v obydlené městské oblasti. Rovněž mohou mít tyto objekty funkci 



41 

 

veřejného shromaždiště osob. Přesto jejich provozovatelé mnohdy nemají povinnost 

komunikovat rizika vyplývající z jejich činnosti, tedy nakládání s NL. Takovýmito subjekty 

jsou (viz. Kapitola 7.3. Subjekty nezařazené). Obrázek 7, Obrázek 8 níže ilustrují, jak jsou 

nyní HK IZS zpracovány. Jako vzor jste si vybral zimní stadión v Karviné. 

 

 

 

 

Obrázek 7: Přiklad zpracování havarijního scénáře pro zimní stadión v Karviné. [22] 
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Obrázek 8: Příklad zpracování pro daný havarijní scénář zimního stadiónu v Karviné. [22] 

 

 

90 m zaměstnanci, 

návštěvníci

- ve všech směrech

HAVARIJNÍ KARTA
ZSHA2

Kritické meteo
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov - víceúčelová hala

Únika amoniaku ve strojovně

Kontaktní osoba za provozovatele: Kontaktní stanoviště zúčastněných složek:

Strojník, vrátnice 596 436 153 vrátnice stadionu od ulice U Stadionu 

Zdroj nebezpečí: Zásobník s amoniakem
Amoniak (4t) je chladícím médiem zimního stadionu, převážná část ho je ve strojovně. Strojovna chlazení ledové plochy je umístněna v 

budově halys přístupem od ul.Hálkova

Nebezpečné vlastnosti

Toxický při vdechování. Dráždí oči a dýchací cesty, může dojít k otoku plic. Při styku s kůží způsobuje poleptání, v případě kapalného 

amoniaku omrzliny. Páry jsou těžší než vzduch. Nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy, poškozuje vodu. 

Hořlavá látka, nebezpečí vznícení za vyšších teplot.

Poznámka

Smrtelná zóna (únik)

Základní informace

Ohrožená oblast Neutrální 

meteo

Ohrožení

(obyvatel)

Osazenost

VO

Zimní stadion 

Informování HZS o havárii, žádost OPIS o vyslání JPO

Likvidace havárie: uzavření armatur nebo odstavení výrobního zařízení, utěsnění netěsností, umístění ucpávek na kanalizační vpusti

Informování návštěvníků zimního stadionu                                                                                                                                                                              

Spolupráce a předávání informací o havárii JPO HZS MSK, informační podpora zasahujícím složkám

Asanace a dekontaminace: zajištění odborné firmy pro odvoz čpavkové vody, zajištění monitoringu po havárii, neutralizace 

kontaminovaných prostor (strojovny a venkovního prostranství).

Platí pro únik (předpokládaný) do 100 kg zkapalněného amoniaku                                                                                                                                    

Mrak se bude šířit velmi pomalu, bude viset nad oblastí dlouhou dobu ( > 1 hodinu od doby úniku)

Nutné vyvedení návštěvníku mimo ohroženou oblast ! ! ! 

Do vzdálenosti 90 m není dostačující improvizovaná ochrana => VYVEDENÍ Z PROSTORU (zaměstnanci a návštěvníci)

Dosah zraňující koncentrace do vzdálenosti 220 m (300 ppm NH3 => lehká otrava při dlouhodobé expozici)

Organizace zásahu

1. IZS - příjezd na styčné místo (po ulicích: Těšínská, U Stadionu, Hálková, viz mapa na druhé straně)

2. HZS - velitel zásahu, stanovení taktiky zásahu, rozdělení činnosti

3. Pokyn varování obyvatelstva prostřednictvím VRZ                                                                                                                                                                                        

4. Návštěvníci musí být vyvedeni ze ZS s ohledem na směr větru, tj. na návětrnou stranu

Činnosti složek

OPIS

Identifikace havarijní karty IZS pro zásah (dle zdroje úniku meteo podmínek), předávání informace zásahovým složkám                                       

Vyslání JPO:  HS-2 Havířov CAS-24,CAS-32, CHS Karviná technický automobil chemický                                                                             

Informování PČR a ZZS (včetně uvedení ID HK IZS)' Koordinace zásahu

Informování orgánů státní správy a samosprávy o havárii (Magistrát města Havířov odbor obrany  596 803  111 - cestou Městské 

policie Havířov 596 811 616),                                                                                                                                                                                                             

Česká inspekce životního prostředí,  Krajská hygienická stanice - cesto KOPIS Ostrava. Podrobněji viz Plán vyrozumění HP MSK

Informování orgánů státní správy a samosprávy o odvolání opataření

JPO : HS-2 Havířov CAS -24, CAS 32; CHS Karviná TACH

Likvidace havárie: ve strojovně je nainstalováno polostabilní skrápěcí zařízení, vodní clona k zabránění šíření oblaku, vodní mlhou 

postřikovat dveře, okna, vrata a vyústění nouzového odsávání od strojovny, svedení čpavkové vody do jímky

Monitorování koncentrace amoniaku, zejména: strojovna, kanalizace, kabelové kanály, venkovní prostor ve směru vyústění nouzového 

odsávání a šíření větru.

Evakuace návštěvníku – mimo závětrnou stranu, tento únikový východ uzavřít ! ! ! ! ! ! 

Monitorování po havárii (zejména sklepní prostory a kanalizace)

PČR 3 hlídky na uzávěry, 1 vůz s VRZ na varování , 1 hlídka na regulaci dopravy

Uzavření ohroženého prostoru, regulace pohybu dopravy a osob

Informování obyvatelstva v zasažené zóně VRZ, text varování viz druhá strana.

Odvolání opatření k ochraně obyvatelstva (VRZ): dle pokynů HZS.

ZZS - 1 vozididlo s lékařem pak dle potřeby

Zdravotnická pomoc dle aktuální potřeby

Ohrožené významné objekty

Ohrožená oblast: Kaufland max. 200 osob, autobusové stanoviště Havířov ve špičce až 100 osob  
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Vzhledem k současnému dynamickému rozvoji, zavádění nových technologických 

procesů a související potřebě zajištění bezpečnosti těchto zařízení je kladen důraz na havarijní 

připravenost provozovatele a složek IZS. Současně však dochází k eliminaci pracovníků 

těchto složek, proto bylo potřeba prověřit, zda současný stav HK IZS odpovídá reálnému 

stavu, a to jak s ohledem na efektivní využití při reálném zásahu, ale i s ohledem na měnící 

se legislativu. 

Během roku 2012 jsem se aktivně podílel na přípravě a realizaci prověření HK IZS 

formou cvičení. V Třinci byly ve zmíněném roce uskutečněny dvě prověřovací cvičení, a to 

prověření Vnějšího havarijního plánu provozovatele Třineckých železáren a.s. a Energetiky 

Třinec .a.s. (námět:Únik vysokopecního plynu, viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), dále 

pak u provozovatele zimního stadionu (námět:Únik čpavku ze strojovny chlazení zimního 

stadiónu se záchranou osob viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 

Na základě vyhodnocení těchto cvičení a výstupů z dotazníkového šetření zástupců 

složek IZS v daném území jsem došel k jednoznačnému závěru, že je nutnost HK IZS nejen 

zaktualizovat, ale i zjednodušit. Všechny změny jsem rozdělil do jednotlivých kroků. 

Grafické znázornění 

V prvé řadě jsem navrhl znázornění pouze jedné zóny, a to zóny ohrožení. Toto 

znázornění je dostatečné, jednak vzhledem k postupům jednotlivých složek IZS při zásahu na 

NL, ale i s ohledem na možnosti ochranných prostředků místních složek IZS (viz Kapitola 8). 

Ukázalo se, že i znázornění příjezdových cest není vhodné striktně stanovovat, zejména 

s ohledem na možnost uzavírek, neprůjezdnosti či faktu, že některé složky (PČR, obecní 

policie) dojíždějí k místu události z terénu. Z dalších znázornění na mapě jsem navrhl 

ponechat pouze zdroj události, kontaktní stanoviště, uzávěry složek policie a dotčené 

významné objekty a pozemní komunikace (železnice, silnice). 

Organizace zásahu – zdrojová data 

Pro některé provozovatele bylo zpracováno i několik havarijních karet, nabízela se 

otázka, zda je potřebné mít tolik havarijních karet, s hledem na činnost všech dotčených 

stakeholderů. Položil jsem si proto otázku: „Do jaké míry budou jiná opatření, která jsou 

vykonávaná při různých variantách karet? Je potřeba uvažovat kritické a neutrální meteo 

podmínky? Je potřeba mít některé činnosti složek tak detailně rozebrány?“ 

Tyto úvahy jsem postupně probral se zástupci všech dotčených složek a na základě 

dílčího rozboru jsme společně došli k závěru, že pro některé provozovatele můžeme uvažovat 

o zredukování počtu variant HK IZS. Konkrétně pro provozovatele Třineckých železáren a.s. 

a Energetiky Třinec .a.s., jsme z počtu sedmi variant došli na dvě. V současné době je 
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diskutována finální podoba HK IZS pro tohoto provozovatele. Z tohoto důvodu je prozatím 

nemohu uvést jako součást mé diplomové práce. 

Rovněž jsme se dohodli na zjednodušení výčtu postupů pro jednotlivé složky. Vycházel 

jsem z faktu, že příslušníci HZS jsou pravidelně školeni v problematice zásahu na NL. Pro 

SDH, Policii ČR a obecní policii jsem navrhl možnost pravidelného školení v této oblasti pod 

záštitou HZS, což vedoucí složek velice kvitovali. Sestavili jsme tak sumář periodických 

školení s tématikou úniku NL ze stacionárních zdrojů. Rovněž jsem s vědomím 

zodpovědných příslušníků HZS navrhl pravidelné procvičování HK IZS. 

Havarijní kartu je třeba brát jako živý dokument, který je nutné přizpůsobovat aktuálnímu 

stavu všech zainteresovaných subjektů. Níže uvádím vzor upravené HK IZS. 
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HAVARIJNÍ KARTA ZS Třinec    

Zimní stadion - Hockey Club Oceláři Třinec, a.s. Neutrální meteo 

Únik kapalného amoniaku ze strojovny chlazení ZSTR1   

Kontaktní osoba za provozovatele: Kontaktní stanoviště zúčastněných složek: 

Správce – Ing. Dušan Adamčík mobil: 

602 546 626, vrátnice 558 999 444 Parkoviště před stadionem na ulici Tyršova. 

Zdroj nebezpečí:  

Ve strojovně chlazení, která tvoří samostatný objekt vedle vrátnice, se nachází celkem 800 kg zkapalněného amoniaku. 

Nebezpečné vlastnosti: 
Toxický při vdechování. Dráždí oči a dýchací cesty, může dojít k otoku plic. Při styku s kůží způsobuje poleptání, v případě 
kapalného amoniaku omrzliny. Páry jsou těžší než vzduch. Nebezpečný pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy, 
poškozuje vodu. Hořlavá látka, nebezpečí vznícení za vyšších teplot. 

  

Ohrožen

á oblast 

Neutrální meteo Ohrožení 

(obyvatel) 

Osazenost VO Poznámka 

   

        

  
Zóna 
ohrožení 30 m 

Jen zaměstnanci 
0 Ve směru větru   

                

Základní informace: 
Předpokládaná doba setrvání koncentrace od doby zamezení úniku + 30 minut 
 Platí pro únik (předpokládaný) do 100 kg zkapalněného amoniaku (za normálních podmínek → až 130 litrů plynného NH3) 

Organizace zásahu: 
1. IZS příjezd na kontaktní stanoviště 
2. HZS - velitel zásahu, stanovení taktiky zásahu, rozdělení činnosti  
3. Ohroženi jsou pouze zaměstnanci a návštěvníci sportovního areálu.  
4. Nebudou realizována opatření k ochraně obyvatel 

Zimní stadion 
Vyrozumění KOPIS o havárii  

Varování zaměstnanců a informování návštěvníků ZS  

Spolupráce a předávání informací o havárii veliteli zásahu, informační podpora zasahujících složek 

Varovat návštěvníky rozhlasem - nevycházejte na závětrnou stranu, zabezpečit východy na závětrné straně   

KOPIS 
Identifikace havarijní karty, předání informace zásahovým složkám                                                                                                           
Vyslání JPO: JPO I Třinec - CAS 24, CAS 32, TA-CH, JPO I FM - PPLA 

Informování PČR, ZZS, MěP Třinec, KOPIS, které informuje ČIŽP a Krajskou hygienickou stanici 
Informování orgánů státní správy a samosprávy o havárii  a o odvolání opatření ORP Třinec - starostka RNDr. Věra Palkovská 

mobil: 602 710 617,  Mgr. Ladislav Chromec mobil: 774 749 811, 725 141 203                                                                       

   

JPO 
Průzkum a monitoring koncentrace amoniaku, vyhodnocení skutečně zasaženého prostoru, zejména: strojovna, kanalizace, 
kabelové kanály, venkovní prostor ve směru vyústění nouzového odsávání a šíření větru 
Likvidace havárie: vodní clona k zabránění šíření oblaku, vodní mlhou postřikovat dveře, okna, vrata a vyústění nouzového odsávání 
od strojovny, svedení čpavkové vody do jímky 
Monitorování po havárii (zejména sklepní prostory a kanalizace) 

PČR 

Uzavření ohroženého prostoru, regulace pohybu dopravy a osob (dle pokynů velitele zásahu) 

Městská policice Třinec 

Uzavření ohroženého prostoru, regulace pohybu dopravy a osob (dle pokynů velitele zásahu) 
ZZS - ÚSZS MSK ZZS Třinec. - 2x RLP, 1x RZP dále se postupuje podle traumatologického plánu (součást havarijního plánu MSK) 

Zdravotnická pomoc dle aktuální potřeby 

Ohrožené významné objekty: 

V ohrožené zóně se žádné významné objekty nenachází 

Text pro informování správních úřadů o havárii: 
Na zimním stadionu v Třinci došlo dnes v …. (čas) k úniku amoniaku. Byla aktivována činnost složek IZS." 

Obrázek 9: Výsledná HK IZS pro zimní stadión HC Oceláři Třinec. 
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Obrázek 10: Situační mapka zimního stadionu HC Oceláři Třinec s výslednou zónou ohrožení. 
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10. Závěr 
 

Úvodem své diplomové práce jsem se zabýval IZS obecně, co tento pojem znamená, proč 

vznikl, jak se rozděluje, jaké má povinnosti a jakými předpisy se řídí.  Poté jsem popsal 

správní obvod města Třince a vytipoval stacionární zdroje nebezpečných látek ohrožující toto 

území vznikem možné havárie. Následně jsem tyto subjekty i NL, se kterými nakládají, 

podrobněji popsal. Dalším krokem vedoucím ke splnění stanovených cílů mé diplomové 

práce bylo plánování zásahu složek IZS, při úniku těchto nebezpečných látek. 

 K jeho naplnění, jsem si sjednal osobní pohovor s veliteli místních složek IZS, kteří mi svými 

informacemi, názory, poznatky a návrhy pomohli hlouběji proniknout do systému vzájemné 

spolupráce složek IZS při zásahu na NL. Využil jsem již dříve zpracovaných HK IZS, které 

byly vytvořeny jako první pokus o společnou pomůcku při plánování společných zásahů 

složek IZS na NL. Tyto již dříve zpracované HK IZS jsem přepracoval pro potřeby místních 

dotčených subjektů i složek IZS s ohledem na reálné podmínky a možnosti všech dotčených 

stakeholderů. 

 Díky této aktualizaci se mi povedlo tyto HK IZS značně zjednodušit a usnadnit celkovou 

orientaci v těchto kartách. Díky navázání úzké spolupráce se všemi dotčenými složkami i 

subjekty, se mi povedlo zavést systém pravidelných, vzájemných školení, které jednoznačně 

vedou ke zvyšování povědomí v dané problematice. Tento výstup je rovněž významným 

bodem k zvyšování úrovně havarijní připravenosti a následně k efektivnímu plánování zásahu 

složek IZS při úniku NL ze stacionárních zdrojů.  
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