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ANOTACE 

KUCHTOVÁ, Monika. Realizace vybraných opatření ochrany obyvatelstva při úniku 

amoniaku ze zimního stadionu. [Bakalářská práce]. Ostrava: VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 39 s. 

Bakalářská práce se zabývá problematikou úniku amoniaku ze zimního stadionu 

v Havířově, jeho následnou evakuací a evakuací nákupního střediska, které se nachází 

v těsné blízkosti zimního stadionu. V první kapitole bakalářské práce je teoretické 

vymezení řešené problematiky, které zahrnuje terminologii, právní úpravu, deskripci 

zájmového území a také popis programu, jehož prostřednictvím je v druhé kapitole 

prováděna analýza úniku amoniaku se zaměřením na varování, informování a evakuaci 

obyvatelstva. Závěrečná kapitola zahrnuje návrh vybraných opatření ochrany obyvatelstva 

při úniku amoniaku ze zimního stadionu. 

Klíčová slova: Ochrana obyvatelstva; varování; evakuace; zimní stadion; amoniak.  

 

ANNOTATION 

KUCHTOVA, Monika. Implementation of selected population protection measures during 

ammonia release from ice stadium. [Bachelor thesis]. Ostrava: VSB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013. 39 p. 

Thesis deals with the issue of ammonia release from ice stadium in Havirov and its 

subsequent evacuation and evacuation of the shopping centre, which is located close to 

the ice stadium. The first chapter of the thesis is a theoretical definition of the topic, which 

includes terminology, legislation, description of the area and a description of the program, 

which is carried out in the second chapter of ammonia release analysis focusing on 

warning information and evacuation of the population. The last chapter is a draft of 

selected measures of protection of the population in the release of ammonia ice stadium. 

Key words: Population protection; warning; evacuation; ice stadium; ammonia. 
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ÚVOD 

Nejen na území České republiky se vyskytuje riziko vzniku mimořádných událostí 

a krizových situací, které mohou být zapříčiněny působením ničivých a škodlivých faktorů, 

přírodními vlivy, ale také užíváním technologických zařízení. Díky velkému technickému 

rozvoji, můžeme v dnešní době těmto mimořádným událostem a krizovým situacím 

předcházet a také je můžeme co nejvíce eliminovat, v žádném případě je však nemůžeme 

zcela vyloučit. 

Jedna z nejdůležitějších opatření, která jsou realizována v oblasti minimalizace následků 

mimořádných událostí a krizových situací, je včasné varování, informování a vyrozumění 

obyvatelstva o hrozícím nebo již nastalém nebezpečí. 

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

základních podmínek pro úspěšnou realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a následné 

zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. 

Při hrozbě mimořádné události nebo po jejím vzniku je také nutno zabezpečit vyrozumění 

složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a jejich příslušníků – pracovníků, orgánů 

státní správy a samosprávy a dalších institucí v potřebném rozsahu. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala problematiku úniku amoniaku ze zimního 

stadionu v Havířově. V dnešní době, kdy se nejen v průmyslových podnicích, ale také v již 

zmiňovaném zimním stadionu používá k chlazení jako chladící medium amoniak, je nutno 

vnímat tuto látku jako možný zdroj nebezpečí pro obyvatelstvo. V případě úniku může mít 

tato toxická látka zraňující až smrtelné účinky na obyvatele žijící a vyskytující se v dosahu 

toxicity. 

Cílem práce je provést analýzu vybraných opatření ochrany obyvatelstva se zaměřením na 

varování, informování a evakuaci obyvatelstva a na základě této analýzy vypracovat návrh 

vybraných opatření ochrany obyvatelstva v nákupním středisku při úniku amoniaku ze 

zimního stadionu ve městě Havířově. 
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1 REŠERŠE LITERATURY 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

Tato kniha pojednává o ochraně obyvatelstva jako takové. Ve vztahu k řešené 

problematice definuje varování, varovné signály, tísňové informování obyvatelstva a také 

doporučené činnosti pro obyvatelstvo po vyhlášení varovného signálu. Kapitola věnovaná 

evakuaci obyvatelstva zahrnuje rozdělení evakuace, plán evakuace obyvatelstva a také 

obsah plánu evakuace obyvatelstva. 

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

plánování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 168 s. ISBN 978-251-2989-0. 

Tato publikace ve vztahu k řešené problematice obsahuje údaje o přípravě na možnost 

vzniku průmyslové havárie a její následné řešení. Také mimo jiné popisuje jednotlivé části 

dokumentace podniků, které pracují s nebezpečnými látkami ve velkém množství. 

FOLWARCZNY, L., POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 125 s. ISBN 80-86634-92-2. 

Vzhledem k řešené problematice je v této práci popsána evakuace osob komplexně, 

a to jak z hlediska požární ochrany, tak i z hlediska ochrany obyvatelstva. Je zde také 

rozebrána evakuace objektová, která se dělí na evakuaci spočívající v opuštění objektu 

nebo v setrvání osob v objektu. V publikaci je rovněž řešena evakuace plošná a způsoby 

jejího provádění. 

KRIVÁ, M. Posouzení rizik při přepravě nebezpečných látek po železnici na území 

Středočeského kraje. [Diplomová práce]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita 

Ostrava, 2012. 62 s. 

Tato diplomové práce pojednává o posouzení rizik při železniční přepravě amoniaku. V této 

práci jsou také popsány modelovací programy, které jsou důležité pro tuto bakalářskou práci. 
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KAUP, A.  Radiační a chemická ohrožení obyvatelstva v zónách havarijního plánování 

ČR. Bakalářská práce na Fakultě chemické, Vysokého učení technického v Brně, 

2012. 51 s. 

Autor této bakalářské práce zpracoval podrobnou analýzu současného stavu zkoumané 

oblasti se zaměřením na Českou republiku a dále za pomocí modelování úniku různých 

nebezpečných látek, které jsou důležité pro mou práci, zpracoval vlastní návrhy 

na vylepšení současného stavu radiační a chemické ochrany obyvatelstva. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 

52 s. ISBN 978-80-86640-91-4. 

Na rozdíl od zákona o IZS, který mezi jinými pojmy vymezuje ochranu obyvatelstva jako 

plnění úkolů civilní ochrany zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku, byla 

v Koncepci 2006/2015 ochrana obyvatelstva charakterizována jako soubor činností 

a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek 

a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných 

mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. 

Toto širší vymezení mělo své opodstatnění a ukázalo se jako správné. Z vyhodnocení 

jednoznačně vyplývá funkčnost systému a správnost opatření stanovených pro jednotlivé 

oblasti ochrany obyvatelstva, stejně tak jako nutnost dílčích změn v některých oblastech. 

Zásady dalšího rozvoje jednotného systému varování a informování obyvatelstva v České 

republice po roce 2010 jsou interním normativním aktem, který ve zkratce analyzuje současný 

stav JSVV a podobně jako Koncepce ochrany obyvatelstva plánuje modernizaci systému. 

V návaznosti na zákon o integrovaném záchranném systému upřesňuje odpovědnost 

jednotlivých subjektů. V další části uvádí tři typy koncových prvků varování, které se budou 

v systému uplatňovat, popisuje způsob realizace informování obyvatelstva a v závěru vyčísluje 

ekonomický dopad plánovaných změn. [6] 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole jsou definovány pojmy, které se vztahují k dané problematice, dále je zde 

zahrnuta právní úprava, deskripce zájmového území ve městě Havířově se zaměřením 

na zimní stadion a nákupní středisko, dále je zde obecný popis postupu složek IZS při 

úniku amoniaku ze zimního stadionu a také jsou zde popsány tři vybrané programy, 

kterými lze modelovat únik amoniaku. 

2.1 Terminologický rámec   

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. [19] 

Krizová situace je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav 

nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizové stavy“). [20] 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [19] 

Záchrannými pracemi se rozumí 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. [19] 

Likvidačními pracemi se rozumí činnosti vedoucí k odstranění následků způsobených 

mimořádnou událostí. [19] 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany, tj. zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku. [19] 

Varování obyvatelstva lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických 

 a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace o reálně hrozící 

nebo již vzniklé mimořádné situace nebo krizové situace obyvatelstvu. [7] 

Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace koncových prvků varování 

obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí. [18] 

Tísňovou informací se obyvatelstvu sdělují údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku 

nebo již nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k ochraně obyvatelstva. [18] 
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Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 

ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou 

událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování 

a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. [18] 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které mají 

jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako: výbušné, 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, zdraví 

škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, toxické 

pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. [21] 

Závažnou havárií se rozumí 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. [22] 

2.2 Právní úprava 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události 

a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami 

integrovaného záchranného systému. 

K uplatňování požadavků ochrany obyvatelstva HZS kraje zmocňuje zákon 

o integrovaném záchranném systému v tomto rozsahu: 

 HZS kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany 

obyvatelstva 

 uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva 

a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události 

 vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany v kraji 
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 uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své 

působnosti v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně 

obyvatelstva při přípravě na mimořádné události. [19], [4] 

Zákon č. 59 ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. 

V §17 a se udává povinnost provozovatele zpracovat vnitřní havarijní plán v součinnosti 

se zaměstnanci objektu nebo zařízení a stanovit v něm opatření uvnitř objektu nebo 

zařízení při vzniku závažné havárie vedoucí ke zmírnění jejích dopadů. V §18 se dále 

uvádí povinnost provozovatele objektu nebo zařízení a) vypracovat a předložit krajskému 

úřadu písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího 

havarijního plánu současně s předložením návrhu bezpečnostní zprávy, b) spolupracovat 

s krajským úřadem a jím pověřenými organizacemi a institucemi na zajištění havarijní 

připravenosti v oblasti vymezené vnějším havarijním plánem. [22] 

Zákon č. 356 ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o 

změně některých zákonů. 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osob se sídlem na území České 

republiky a zahraničních právnických osob s organizační složkou umístěnou na území 

České republiky, a podnikajících fyzických osob s bydlištěm na území České republiky 

a zahraničních podnikajících fyzických osob, které mají na území České republiky pobyt, 

organizační složku nebo místo podnikání při klasifikaci a zkoušení nebezpečných 

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

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

a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního 

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

Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů. 

Tento tzv. krizový zákon upravuje problematiku krizových stavů, také upravuje působnost 

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

právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. [20] 
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Vyhláška MV č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Ve vztahu k řešené problematice tato vyhláška Ministerstva Vnitra vymezuje a definuje 

způsob informování, obsah tohoto informování, dále vyrozumívací centra a koncové prvky 

varování a vyrozumění a v neposlední řadě způsob provádění a zabezpečení evakuace 

a také orgány pro řízení evakuace. Hasičským záchranným sborům krajů ukládá tato 

vyhláška povinnost umisťovat koncové prvky varování na území všech obcí s počtem nad 

500 obyvatel, v zónách havarijního plánování a v dalších místech možného vzniku 

mimořádné události. V místech, která nejsou pokryta varovným signálem, umožňuje 

vyhláška obecním úřadům provádět náhradní způsob varování po dohodě a schválení 

daného zařízení místně příslušným HZS kraje. [18] 

Vyhláška č. 103 ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 

Tato vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu 

způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu je důležitá ve vztahu k řešení 

problematice zejména pro přítomnost seznamu vybraných nebezpečných látek a dále také 

obsahuje předpokládaný dosah havárie objektu nebo zařízení s nebezpečnou látkou. [17] 

2.3 Deskripce zájmového území 

Tato kapitola se zabývá popisem a polohou zimního stadionu v Havířově a také nákupním 

střediskem, které se nachází v blízkosti tohoto zimního stadionu. 

2.3.1 Zimní stadion 

V úvodu této části kapitoly je zobrazen obrázek 1, na kterém vidíme lokalizaci zimního 

stadionu v Havířově. 

Zimní stadion v Havířově se nachází ve sportovním centru na kraji města, na ulici Těšínská 

v těsné blízkosti autobusového nádraží a nákupního střediska, kde se nachází supermarket 

Kaufland.  

Krytý zimní stadion byl v Havířově otevřen dne 13. listopadu 1968 a můžeme jej řadit 

mezi nejstarší kryté zimní stadiony u nás. 
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Obrázek 1 – Zimní stadion na mapě Havířova 

 

Původní kapacita zimního stadionu byla 7000 míst, z toho 5650 míst bylo k sezení 

a zbylých 1350 míst k stání. Dnešní kapacita však činí 5100 míst k sezení (zredukováno 

kvůli nejvyšší soutěži), místa k stání zůstala, avšak vzhledem k tomu, že se jedná 

o průchozí uličky, je zakázáno se zde zdržovat. 

Zimní stadion slouží převážně k provádění sportovních akcí (ledová plocha a hlediště), 

kromě toho se však v budovách zimního stadionu nachází prostory restaurace, ubytovny 

a také squash a bowling. [13] 

Pro diváky je určen hlavní vchod z prostor parkoviště, ale využít lze i dalších dvou bočních 

vstupů. Stadion má tribuny ze tří stran, podélné jsou mnohem větší, než třetí tribuna 

za brankou, která má jen několik málo řad. Za druhou brankou se nachází kolmá stěna 

s velkou světelnou tabulí.   

Objekt zimního stadionu je sestaven ze tří částí A, B a C, které jsou vzájemně 

komunikačně propojeny. Objekt je postavený ve svahu, není podsklepený, jeho výška činí 

25 m a rozměry jsou přibližně 68 x 84 m (délka x šířka). V části A se rozprostírá ledová 

plocha a hlediště. Tato část je objekt o dvou nadzemních podlažích, kdy obě podlaží jsou 

přístupná z okolního terénu. V prvním nadzemním podlaží se nachází ledová plocha, šatny, 
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technické zázemí a v druhém nadzemním podlaží je to hlediště, WC, sklady a  prostory 

přístupné z venkovního prostoru restaurace. V prostorách hlediště se v severní části 

nachází vestavek o 3 podlažích (kanceláře, V.I.P. prostory apod.). [12] 

Část B sestává ze čtyř nadzemních podlaží, kde první slouží jako provozní část, druhé 

nadzemní podlaží je vyhrazeno pro zázemí hokejového klubu a prostory bowlingu, 

ve třetím nadzemním podlaží se nacházejí kancelářské prostory a squash a v posledním, 

čtvrtém nadzemním podlaží je ubytovna a také další kancelářské prostory. [12] 

Část C slouží jako přístavek, ve kterém najdeme technické prostory, dílny, sklady, včetně 

strojovny amoniaku. [12] 

Strojovna chlazení byla v roce 2001 rekonstruována, jako chladící zařízení s přímým 

odparem o instalovaném chladícím výkonu 590 KW. Jako chladivo je použitý bezvodý 

amoniak, což je bezbarvý plyn pronikavého zápachu. Je jedovatý, žíravý a nebezpečný 

pro životní prostředí. V roce 2010 došlo k výměně ležaté expanzní nádoby 

o objemu  10 m
3 

za novou stojatou nádobu o objemu 6100 l (průměr nové, válcové nádoby 

je 1600 mm a výška včetně kotevních patek je 3848 mm). Tímto zásahem došlo ke snížení 

množství chladiva ze 4,5 t na cca 4 t amoniaku. Expanzní nádoba se používá během letní 

odstávky (4.–7. měsíc) jako nádoba na skladování čpavku a během provozu slouží jako 

vyrovnávací zásobník pro zkapalněný amoniak. Amoniak je odtud dopravován pomocí 

čpavkových čerpadel do trubkovnic rovnotlakého systému v chladící desce. 

Na obrázku 2 je znázorněna situace zimního stadionu. [3]  
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Obrázek 2 - Situace zimního stadionu v Havířově [3] 

2.3.2 Nákupní středisko 

V úvodu této části je zobrazen obrázek 3, na kterém vidíme polohu nákupního střediska 

v Havířově.  
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Obrázek 3 - Nákupní středisko na mapě Havířova 

Nákupní středisko v Havířově se nachází na ulici U Stadionu. Leží v těsné blízkosti 

autobusového nádraží a zimního stadionu. 

Nákupní středisko bylo v Havířově otevřeno v roce 2000. Jedná se o stavbu 

jednopodlažního nepodsklepeného objektu, který slouží k samoobslužnému prodeji 

potravin, dárkového a textilního zboží. 

Disponuje především supermarketem Kaufland, ale vyskytují se zde také například 

prodejny jako jsou lékárna, kadeřnictví, pekárna, obchod s bižuterií, obuv, vinotéka, 

květinářství, ale také zverimex a trafika.  

Kromě prodejní plochy jsou zde také skladovací prostory včetně mrazíren a chladíren, 

příjmové kanceláře a také zázemí personálu prodejen.  

Výška celého objektu je 6,60 m a jeho půdorysné rozměry jsou přibližně 

100 x 44 m (délka x šířka). Plášť celého objektu je sestaven ze železobetonové konstrukce. 

Nákupní centrum je vytápěno teplovzdušným vytápěním a vestavek nákupního centra 

je vytápěn teplou vodou s teplotním spádem 90/70 stupňů Celsia. Odvětrávání jednotlivých 

prostorů je navrženo pomocí vzduchotechnického zařízení, kdy otvory pro výfuk vzduchu 

jsou umístěny ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od východů na volné prostranství 
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a nasávacích otvorů a otvory pro sání vzduchu jsou ve vzdálenosti alespoň 

1,5 m vodorovně a 3 m svisle od požárně otevřených ploch (oken a dveří) a dále potrubí je 

vyvedeno minimálně 1 m nad rovinou střešního pláště s hořlavou krytinou a není osazeno 

nad hořlavou střechou. [16] 

Hlavní vstup do nákupního centra je pro zákazníky vodorovnými posuvnými dveřmi 

ze strany od parkoviště a dvoukřídlovými dveřmi (6 kusů) v podélných stěnách objektu. 

Pro příjem zboží je vyčleněn samostatný zásobovací vstup vraty z prostoru rampy ze zadní 

strany objektu. 

V objektu budovy jsou osazeny 4 nástěnné hydranty, které jsou vybaveny tvarově stálými 

hadicemi o délce 20 m s tlakem 0,2 MPa. [16] 

V místnosti „požární centrála“ je umístěna strojovna samočinného hasícího zařízení, 

které sestává z tlakové nádrže na vodu o objemu 22,5 m
3
, kompresoru, řídícího ventilu 

a hlavního zdroje vody. Od strojovny je rozveden vlastní potrubní rozvod k jednotlivým 

sprinklerovým hlavicím. [16] 

V objektu jsou chráněny následující prostory: 

 Prodejní hala - lineární hlásiče
 

 Šatny, sklad – opticko - kouřové hlásiče
 

 Rozvodny, trafostanice- ionizační hlásiče
 

 Všechny východy do volného prostranství - tlačítkové hlásiče
 

 Provozní a příjmová kancelář  [16]
 

Požární ústředna je místnost s trvalou obsluhou, která je vybavena telefonem se státní 

linkou, ústřednou elektrické požární signalizace, ovládacím zařízením pro domácí rozhlas, 

nouzové osvětlení, ovládací zařízení pro odvod tepla a kouře a stabilním hasícím 

zařízením. Trvalá obsluha vlastními pracovníky je zajištěna po dobu provozu obchodního 

centra, v mimopracovní době je ústředna napojena na dispečink HZS okresu. Samočinné 

odvětrávací zařízení musí být funkční nejméně po dobu evakuace osob, nebo po dobu 

zásahu první požární jednotky. Rozhodující je delší doba z obou dob, nejméně však 

5 minut od vyhlášení poplachu. Na únikových cestách je osazeno 6 kusů ručních hasících 

přístrojů práškových a 6 kusů hasících přístrojů vodních. [16] 
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Při zásahu je objekt dostupný z Těšínské ulice komunikací, širokou 16 metrů. Tato 

komunikace navazuje na parkoviště, které tvoří nástupní plochu. Objekt je rovněž 

přístupný ze třech zbylých stran. 

Na následujícím obrázku 4 vidíme evakuační plán nákupního střediska. 

Obrázek 4 - Evakuační plán nákupního střediska [16] 

2.4 Postup složek IZS při havárii na zimním stadionu 

Problematika zimních stadionů je v havarijním plánu Moravskoslezského kraje řešena 

nad rámec požadavků vyhlášky č. 328/2001 Sb. V havarijním plánu je zařazen „Plán 

zásahu složek IZS při havárii s únikem nebezpečné látky ze stacionárních zařízení“ jako 

další plán konkrétní činnosti. Základem tohoto plánu jsou tzv. havarijní karty, které 

obsahují především informace o nebezpečné látce a jejím zdroji a také základní pokyny 

k organizaci zásahu včetně činnosti složek IZS v případě úniku nebezpečné látky a mapu, 

kde je znázorněna zóna ohrožení, příjezdové komunikace, uzávěry PČR, kde jsou umístění 

sirény apod. Tyto karty slouží jednak pro cvičení složek IZS v okolí zdrojů rizika, ale také 

pro samotný zásah při skutečné mimořádné události. Havarijní karty zimního stadionu 

v Havířově jsou zobrazeny můžeme prohlédnout v příloze 1 této bakalářské práce. 

Následující text charakterizuje složky Integrovaného záchranného systému a jejich postup 

při zásahu u havárie na zimním stadionu. Do havarijního plánu Moravskoslezského kraje 
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je zahrnut scénář pro případný únik amoniaku ze zimního stadionu. Na tvorbě těchto 

scénářů se podílí Hasičský záchranný sbor.  

Cíl zásahu složek IZS představuje činnost vedoucí ke snížení bezprostředních rizik 

a omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci. Přesný scénář, jak by měly složky 

IZS postupovat, je zanesen ve vnějším havarijním plánu Moravskoslezského kraje, který je 

zpracován za pomocí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.  

Informování základních složek IZS po oznámení události na OPIS HZS 

Pracovník strojní obsluhy, který zaznamená únik amoniaku ze zařízení, má za povinnost 

informovat o této mimořádné události informační a operační středisko Hasičského 

záchranného sboru. OPIS HZS dále předá prvotní informace základním složkám IZS. 

Vyrozumí tedy operační středisko Policie ČR a dále Zdravotnickou záchrannou službu. 

OPIS informuje další základní složky IZS pomocí telefonu nebo také pomocí 

radiokomunikačních sítí. [9], [12] 

Prvotní činnost jednotek požární ochrany 

OPIS vyhlásí odpovídající stupeň poplachu a vysílá na místo zásahu jednotky. Tyto 

jednotky upozorní na nebezpečné vlastnosti amoniaku a nutnost vybavení vyjíždějící 

posádky vozidel odpovídajícími ochrannými prostředky.  

Povolané jednotky provedou průzkum na místě události. Velitel zásahu následně oznámí 

na OPIS HZS vyhodnocení a rozsah mimořádné události. Pro místo zásahu upřesní 

vyhlášený stupeň poplachu a povolání dalších potřebných jednotek. Dále určí síly 

a prostředky k označení nebezpečné zóny. [9], [12] 

Varování a tísňové informování obyvatelstva 

O varování a tísňovém informování obyvatelstva rozhodne velitel zásahu nebo operační 

a informační středisko HZS. Na zimním stadionu o mimořádné události má za úkol varovat 

osoba, která je určená provozovatelem a varuje především osoby, které se vyskytují uvnitř 

areálu a také zaměstnance zimního stadionu. 

Varování osob ohrožených mimořádnou událostí provádí OPIS HZS a to pomocí 

varovného signálu sirény (v ČR je varovný signál všeobecná výstraha). Obyvatelé jsou 

dále varováni zvukovým výstražným zařízením vozidel IZS v určených oblastech na místě 

zásahu. 
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Při varování osob, které jsou ohroženy mimořádnou událostí spojenou s výronem 

amoniaku, se předává bezodkladně tísňová informace o: 

 bezprostředním nebezpeční vzniku nastalé mimořádné události 

 úniku a rozsahu šíření toxického oblaku amoniaku 

 bezprostředním nebezpečí hrozícím z úniku amoniaku 

 údajích o provádění opatření k ochraně obyvatelstva 

 zasažených ulicích a objektech. [9], [12] 

Činnost Operačního a informačního střediska 

OPIS spolupracuje s velitelem zásahu na místě mimořádné události. Na základě informací 

a požadavků velitele zásahu povolává potřebné množství sil a prostředků základních složek 

IZS na místo zásahu, zajišťuje meteorologickou situaci u ČHMÚ. Dále na základě 

rozhodnutí velitele zásahu nařizuje dočasné přerušení MHD ve vnější zóně a požaduje 

po provozovatelích ve vnější zóně odpojení zařízení pod napětím, včetně rozvodů 

elektrické energie. [9], [12] 

Činnost velitele zásahu 

Velitel zásahu má za úkol vyhodnocovat vzniklou situaci, označovat místo, kde bude 

probíhat zásah, určuje stanoviště velitele zásahu, nástupní prostory, ale také prostor 

pro dekontaminaci a také vnější a nebezpečnou zónu. Velitel zásahu po dohodě s vedoucím 

lékařem mimořádné  události určí prostor pro umístění a identifikace obětí. Jeho dalšími 

činnostmi jsou součinnosti mezi vedoucími složek IZS, nařizuje uzavření určených 

přístupových  komunikací, přerušení MHD, přijímá nezbytná opatření pro ochranu životů 

a zdraví zasahujících osob. Jeho důležitou činností je také přijímat nezbytná opatření 

k zamezení dalšího úniku amoniaku a jeho šíření do kanalizace a životního prostředí. Také 

řídí záchranné a likvidační práce a posuzuje množství uniklého amoniaku a velikost 

zasažené plochy. [14], [12] 

Činnost zasahujících jednotek Hasičského záchranného sboru 

Povolané jednotky HZS provádí záchranu bezprostředně ohrožených osob a opatření 

k zamezení šíření amoniaku a stabilizace situace, také monitorují rozsah zamoření okolí. 

Dále vytváří vodní clony a utěsnění kanalizačních otvorů. Jejich dalším nezbytným úkolem 
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je postarání se o vytyčení nebezpečné zóny a shromaždiště postižených osob. Vyhledávají 

a vynáší zraněné nebo zemřelé osoby. [9], [12] 

Činnost Policie ČR 

Policie ČR uzavírá vnější zónu havarijního plánování a také zabezpečuje regulaci dopravy 

mimo uzavřený prostor. Na OPIS HZS oznamuje splnění úkolů, včetně sil a prostředků, 

které použily. V místě zásahu zabezpečuje ochranu majetku. Hlídka na stanovišti umožní 

vjezd vozidlům označeným znakem PČR, HZS ČR a ZZS a osobám, které zde plní 

služební úkoly, dále umožní vjezd vozidlům a vstup osobám a to na základě povolení 

velitele zásahu. Policie ČR omezí vstup osobám na místo zásahu, jejichž přítomnost zde 

není potřebná a také informuje osoby o přijatých opatřeních. [9], [12] 

Činnost zdravotnické záchranné služby 

Na místě mimořádné události je zodpovědným pracovníkem pro poskytování neodkladné 

zdravotní péče zraněným osobám vedoucí lékař. 

Vedoucí lékař hlásí na Krajské zdravotnické a operační středisko rozsah a počet zraněných. 

Požaduje nasazení dalších sil a prostředků. Vede evidenci zraněných a zemřelých osob. 

Ve shromaždišti postižených řídí třídění raněných a určuje pořadí pro poskytování první 

pomoci. Transport raněných je řízen přes Krajské zdravotnické operační středisko. [11], 

[12] 

Ukončení zásahu, obnova dopravy na uzavřených komunikacích 

Na základě zhodnocení situace velitel zásahu zruší opatření k uzavření vnější zóny a určí 

podmínky o obnovení dopravy na komunikacích provázejících místem zásahu. Vydá 

pokyn dispečinku Dopravního podniku k obnovení provozu MHD. [9] 

2.5 Programy pro modelování  úniku nebezpečné látky  

Tyto programy jsou využívány pro detailní modelování úniků nebezpečných látek 

a následků požárů, výbuchů nebo šíření toxických mraků. Kromě programu ALOHA, který 

je volně ke stažení z webových stránek U.S. EPA, jsou všechny ostatní softwarové 

aplikace licencovanými produkty, takže jejich použití si vyžádalo souhlas držitelů 

příslušných licencí nebo přímo výrobců. Jsou vybrány tři programy (ALOHA, TerEx 

a SFERA) a v následujícím textu jsou stručně popsány. [2] 
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2.5.1 ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 

Program ALOHA je rozptylový model určený pro operační systém Windows. Tento program 

je volně dostupný na internetu a vychází z:  

 polohy zdroje rizika, 

 informací o chemických vlastnostech chemické látky, 

 atmosférických podmínek, 

 charakteru krajiny, 

 množství uniklé látky. 

Výstup modelu zahrnuje text sumarizující uživatelské vstupy, grafy odhadu koncentrace 

látky pro středovou linii šíření oblaku a nákres „stopy“ úniku v oblasti po větru, kde 

koncentrace může převýšit uživatelem nastavenou prahovou hodnotu. Úplný scénář 

výsledků lze uložit do archivních složek. Modelování následků prostřednictvím programu 

ALOHA umožňuje dobře postihnout následky působení toxické látky, resp. dosah 

zraňujících koncentrací. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Úvodní obrazovka po spuštění programu ALOHA, verze 5.4 [2] 

2.5.2 SFERA 

Program SFERA je speciálně vyvinutý pro analýzu rizika územních a objektových havarijních 

plánů. Důraz je kladen na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost 

a stručnost interpretace výstupů na straně druhé. Program SFERA je explicitně určen pro 

analytické účely, avšak lze jej využít i pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy se nepracuje 
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s pravděpodobností a velkým množstvím rizik. Program lze využít i k prostému uspořádání 

prvků technických systémů, u kterých je potřeba sestavit strom souvislostí definovaných 

prvků. [2] 

2.5.3 TerEx 

Program TerEx je primárně určen pro: 

 použití policií (modelování výbuchů nástražných systémů),  

 hasičů (pro určování ohrožených zón),  

 ale také pro účely havarijního plánování pro modelování následků úniků nebezpečných 

látek.  

Na rozdíl od jiných modelovacích programů neumožňuje přímé zadání teploty prostředí, do 

kterého se látka šíří. Tato teplota je odvozena ze zvoleného ročního období a zvolené denní 

doby.  Výsledky výpočtu jsou uspořádány poměrně jednoduše a srozumitelně, takže 

usnadňují rychlé rozhodování. Výsledný havarijní model je možné uložit do databáze 

„Havarijních událostí“. Program TEREX disponuje databází obsahující celkem 

120 nebezpečných chemických látek, jejichž fyzikálně-chemické a toxikologické vlastnosti 

jsou uživateli dostupné. Pro modelování samotné, je kromě výběru příslušné látky 

a požadovaného modelu nutné zadat ještě následující vstupní údaje: 

 celkové množství uniklé látky 

 střední rychlost větru v přízemní vrstvě 

 teplotu vzduchu 

 typ převažujícího povrchu v prostoru potenciálního šíření oblaku 

 oblačnou pokrývku v procentech 

 dobu vzniku a průběhu havárie (den/noc, roční období). [2] 

 

TerEx nabízí uživateli možnost vyhodnocení čtyř základních havarijních situací: 

 Model typu TOXI: model vyhodnocuje dosah a tvar oblaku, které jsou dány 

zvolenou koncentrací toxické látky. 

 Model typu UVCE: model vyhodnocuje dosah působení rázové vlny, vyvolané 

výbuchy směsi látky se vzduchem. 
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 Model typu PLUME: model zahrnuje déletrvající únik plynu, déletrvající únik 

vroucí kapaliny a pomalé vypařování kapaliny z louže. 

 Model typu PUFF: model zahrnuje jednorázový únik vroucí kapaliny 

 Model typu TEROR: model vyhodnocuje možné dopady detonace výbušných 

systémů. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Úvodní obrazovka po spuštění programu TerEx, verze 2.3.5 

2.6 Dílčí závěr 

V této kapitole byly v rámci teoretického vymezení definovány důležité pojmy a důležitá 

právní úprava týkající se řešené problematiky, dále byla provedena deskripce zájmového 

území a to konkrétně zimního stadionu a nákupního střediska v Havířově, dále byly 

charakterizovány složky IZS a jejich postup při zásahu u havárie na zimním stadionu. 

V závěru této kapitoly byly stručně popsány tři programy pro modelování úniku amoniaku. 
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3 ANALÝZA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Tato kapitola je věnována modelování úniku amoniaku v programu TerEx. Byly 

namodelovány dvě varianty úniku. V první variantě uniklo pouze 50 kg amoniaku, ve 

druhé variantě uniklo již podstatně větší množství amoniaku a to 3500 kg. Všechny 

výstupní grafy obou namodelovaných úniků jsou zobrazeny v příloze 2.  

Druhou částí této kapitoly je provedení analýzy vybraných opatření ochrany obyvatelstva 

(varování, informování a evakuace obyvatelstva) se zaměřením na nákupní středisko 

v Havířově. 

3.1 Modelování úniku amoniaku 

V této části jsou namodelovány dvě varianty úniku amoniaku ze zimního stadionu 

v Havířově. Modelování je prováděno pomocí programu TerEx. 

V první variantě unikne 50 kg amoniaku a ve druhé 3500 kg. Nasimulované havárie měly 

za úkol přiblížit rizika, která by s únikem amoniaku vznikla, zejména pak charakterizovat 

neodkladná a následná opatření, která by byla použita při těchto mimořádných událostech. 

Pro obě varianty úniku byl použit model PUFF, tedy model, který zahrnuje jednorázový 

únik vroucí kapaliny s rychlým odparem do oblaku. 

3.1.1 Únik 50 kg amoniaku 

Zadané parametry: 

 Látka: amoniak 

 Teplota kapaliny v zařízení: - 10 stupňů Celsia 

 Celkové množství úniku látky: 50 kg amoniaku 

 Rychlost větru v přízemní vrstvě: 1 m/s 

 Pokrytí oblohy mraky: 0 % 

 Doba vzniku a průběhu havárie: noc, ráno nebo večer 

 Typ atmosférické stálosti: inverze 

 Typ povrchu ve směru šíření látky: rovina 
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Vyhodnocení: 

1) Ohrožení osob toxickou látkou: 

Na následujícím obrázku 7 je zobrazena nezbytná evakuace osob, která musí být 

provedena do 361 metrů od zimního stadionu, aby nedošlo k ohrožení obyvatel touto 

toxickou látkou. Doporučený průzkum toxické koncentrace se provede do vzdálenosti 

606 metrů od místa úniku.  Dále je na obrázku zobrazeno ohrožení osob uvnitř budov 

okenním sklem a také ohrožení osob přímým prošlehnutím oblaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 - Ohrožení osob toxickou látkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - Satelitní mapa s nasimulovanou havárií na zimním stadionu v Havířově 
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Na obrázku 8 je mapa, kde je zobrazen doporučený průzkum toxické koncentrace, který 

činí vzdálenost 606 m od místa úniku a vyjadřuje ho modrá plocha v kružnici. Dále je na 

mapě zobrazeno do jaké vzdálenosti by byli ohroženi lidé okenním sklem uvnitř budov. 

Tato vzdálenost činí 127,5 m a vyjadřuje červenou plochu uvnitř kružnice. Výseč, kterou 

překrývá červená barva, znázorňuje vzdálenost ohrožení osob přímým prošlehnutím 

oblaku, která měří 73 m. Zbytek výseče s modrou plochou zobrazuje vzdálenost, ve které 

by byly  ohroženy osoby toxickou látkou a kde by se prováděla následná evakuace. Tato 

vzdálenost činí 361  m.   

Výsledná výseč nasimulované havárie ukazuje, že toxická látka by zasahovala až do 

vzdálenosti 361 m a byla by provedena evakuace několika panelových domů. Toxické 

účinky amoniaku nám zčásti zasahují také do nákupního střediska, ovšem cílem práce je 

vypracování návrhu vybraných opatření ochrany obyvatelstva v nákupním středisku při 

úniku amoniaku ze zimního stadionu, proto jsem provedla další nasimulovanou havárii 

v programu TerEx, kdy již uniklo podstatně větší množství amoniaku a zasáhne podstatně 

větší oblast, tedy i zmiňované nákupní středisko.  

3.1.2 Únik 3500 kg amoniaku 

Zadané parametry: 

 Látka: amoniak 

 Teplota kapaliny v zařízení: - 10 stupňů Celsia 

 Celkové množství úniku látky: 3500 kg amoniaku 

 Rychlost větru v přízemní vrstvě: 1 m/s 

 Pokrytí oblohy mraky: 0 % 

 Doba vzniku a průběhu havárie: noc, ráno nebo večer 

 Typ atmosférické stálosti: inverze 

 Typ povrchu ve směru šíření látky: rovina 

Vyhodnocení: 

1)  Ohrožení osob toxickou látkou: 

Na následujícím obrázku 9 je zobrazena nezbytná evakuace osob, která musí být 

provedena do 2113 metrů od zimního stadionu, aby nedošlo k ohrožení obyvatel touto 
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toxickou látkou. Doporučený průzkum toxické koncentrace se provede do vzdálenosti 

2635 metrů od místa úniku.  Dále je na tomto obrázku zobrazeno ohrožení osob uvnitř 

budov okenním sklem a také ohrožení osob přímým prošlehnutím oblaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Ohrožení osob toxickou látkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Satelitní mapa s nasimulovanou havárií na zimním stadionu v Havířově 

Na obrázku 10 je mapa, na které je zobrazen doporučený průzkum toxické koncentrace, 

který činí vzdálenost 2635 m od místa úniku a je zobrazen pod modrou plochou v kružnici. 
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Dále je na mapě zobrazeno do jaké vzdálenosti by byli ohroženi lidé okenním sklem uvnitř 

budov. Tato vzdálenost činí 532 m a vyjadřuje červenou plochu uvnitř kružnice. Výseč, 

kterou překrývá červená barva, znázorňuje vzdálenost ohrožení osob přímým prošlehnutím 

oblaku, která měří 305 m. Zbytek výseče s modrou plochou zobrazuje vzdálenost, ve které 

by byly ohroženy osoby toxickou látkou a kde by se prováděla následná evakuace. Tato 

vzdálenost činí 2113  m.   

Výsledná výseč této druhé nasimulované havárie ukazuje, že toxická látka by zasahovala 

až do vzdálenosti 2113 m a byla by provedena evakuace panelových domů, autobusového 

nádraží, které se nachází v blízkosti zimního stadionu, dále také evakuace základní 

a střední školy a v neposlední řadě by uniklý amoniak zasáhl také do nákupního střediska, 

které je pro tuto práci stěžejní, neboť v následující kapitole je provedena analýza 

stávajících opatření se zaměřením na varování, informování a evakuaci obyvatelstva a dále 

je vypracován návrh vybraných opatření ochrany obyvatelstva v nákupním středisku při 

úniku amoniaku ze zimního stadionu v Havířově. 

3.1.3 Dílčí závěr 

Tato kapitola byla zaměřená na modelování úniku amoniaku ze zimního stadionu 

v Havířově. Modelování jsem provedla v programu TerEx, který mi zpřístupnili ve firmě 

T-soft.  

Modelování nasimulovaných havárií proběhlo ve dvou variantách, v prvním případě uniklo 

50 kg amoniaku a v druhém případě již uniklo podstatně větší množství a to 3500 kg 

amoniaku. V příloze 2 této bakalářské práce jsou zobrazeny a popsány všechny výstupní 

grafy obou variant úniku amoniaku.  

3.2 Analýza vybraných opatření ochrany obyvatelstva 

V předchozí kapitole byl analyzován modelový únik amoniaku ze zimního stadionu 

v Havířově, kdy byla použita dvě různá množství uniklého amoniaku. První nasimulovaná 

havárie úniku amoniaku pro tuto práci nebyla příliš důležitá, neboť uniklo pouze malé 

množství amoniaku a nedošlo by k úplnému zamoření přilehlého nákupního střediska. 

Naopak druhá nasimulovaná havárie a její výsledky již měly podstatnější význam, protože 

uniklo velké množství amoniaku a tím pádem byla toxickou látkou zasažená podstatně 

větší oblast a již by bylo zasaženo pro nás důležité zmiňované nákupní středisko.  
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Mezi nejdůležitější opatření, která se realizují k minimalizaci následků mimořádných 

událostí a krizových situací, je včasné varování, informování a následná evakuace. 

3.2.1 Varování obyvatelstva 

Jakmile dojde k havárii, při které unikne ze strojovny zimního stadionu 

v Havířově 3500 kg amoniaku, je okamžitě informováno Integrované bezpečnostní 

centrum a občan města Havířova se o této mimořádné události dozví prostřednictvím 

„všeobecné výstrahy“. Tato výstraha je představená kolísavým tónem po dobu 140 vteřin 

a tento signál se může opakovat třikrát za sebou v přibližně tříminutových intervalech, dále 

prostřednictvím televizního vysílání, které umožňuje plošnou informovanost a varování 

obyvatelstva na území města Havířova a je smluvně zajištěno s ČT studio Ostrava. 

Nedílnou součástí varování jsou mobilní vyhlašovací prostředky, které zahrnují mobilní 

sirény HZS, VRZ na služebních vozidlech HZS, Policie ČR a také Městské policie.  

Havarijní plán Havířova obsahuje mimo jiné již dříve zmiňované havarijní karty (viz 

příloha 1). Tyto karty jsou čtyři a každá je stanovena pro jiné meteorologické podmínky 

a také pro jiné množství uniklého amoniaku. V současné době je v realizaci výměna těchto 

čtyř karet pouze za jednu havarijní kartu, kdy zóna ohrožení bude činit 495 m. [5] 

Na následujícím obrázku 11 je zobrazen prozatímní návrh mapy této nové budoucí 

havarijní karty. 
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Obrázek 11 – Návrh budoucí havarijní karty zimního stadionu v Havířově [5] 

 

Na obrázku je zobrazena zóna ohrožení, která je znázorněna červenou kruhovou výsečí 

(495 m). Do této zóny zapadá zimní stadion, ze kterého unikne amoniak, dále autobusové 

nádraží, nákupní středisko a také jedna střední a základní škola. V zóně ohrožení 

se nachází pouze jedna rotační siréna, kterou budou obyvatelé této oblasti varováni. 

Bohužel je zde úplná absence obecního rozhlasu. 

3.2.2 Informování obyvatelstva 

Vzhledem k tomu, že pro varování obyvatelstva při úniku amoniaku ze zimního stadionu je 

určena pouze jedna rotační siréna, je potřeba v co nejkratším intervalu po zaznění 

varovného signálu předat obyvatelstvu informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí 

a nutných opatření k ochraně života, zdraví a majetku. To zabezpečuje tísňové 

informování, komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření. 

Jak je uvedeno ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., tísňová informace se 

předává bezodkladně po vyhlášení varovného signálu a sděluje obyvatelstvu údaje 

o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a údaje 

o opatřeních k ochraně obyvatelstva. K poskytování tísňové informace se využívá 
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koncových prvků varování a to elektronické sirény, které jsou vybaveny modulem pro 

vysílání hlasové informace, dále obecního rozhlasu a všech hromadných informačních 

prostředků. Jak již bylo řečeno, na předchozím obrázku 11 je vidět, že v zóně ohrožení se 

nachází pouze rotační siréna, která bohužel nemá schopnost vydat mluvený signál, také 

chybí obecní rozhlas, kterým by bylo obyvatelstvo informováno. Zbývá tedy jen 

informování prostřednictvím hromadných prostředků a dále jsou vysláni příslušnici složek 

IZS k zabezpečení přímého předání varovné informace obyvatelům ohrožené oblasti.  

3.2.3 Evakuace obyvatelstva 

Při úniku amoniaku ze zimního stadionu a jeho šíření do nákupního střediska evakuace 

tohoto střediska jako taková probíhat nebude. Návštěvníci nákupního střediska musí zůstat 

uvnitř a v co nejkratší době je potřeba uzavřít a utěsnit všechna okna, dveře a také 

ventilační otvory. K utěsnění může být použita například izolační páska, kterou 

v nákupním středisku najdeme v oddělení papírnictví, ale také může místo pásky posloužit 

například kus textilů, oděvů apod. Dále je potřeba pomoci starým a nemocným lidem 

a také dětem bez dozoru, neboť tato skupina lidí může snáze propadnout panice a může 

způsobit chaos. [8] 

Řada nebezpečných chemických látek je těžší než vzduch a drží se proto při zemi, proto 

je vhodné vyhledat místnost ve vyšších patrech budovy. Nákupní středisko je pouze 

jednopodlažní, není tedy možno se uchýlit do vyšších pater, proto je důležité se zdržovat 

v prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku amoniaku. I přes všechna těsnění, která 

jsou provedena, se může stát, že dojde ke vniknutí amoniaku do budovy nákupního 

střediska, proto je důležité mít připravenou navlhčenou roušku z přeložené tkaniny 

a v případě nutnosti si ji přitisknout k nosu a ústům a přes tento jednoduchý filtr dýchat. 

Zbytečně se nebude telefonovat, neboť telefonováním se zatěžují telefonní linky a může 

dojít k přetížení pevné i mobilní telefonní sítě. Bude se tedy vyčkávat v budově nákupního 

střediska, poslouchat zprávy ve sdělovacích hromadných prostředcích a vyčkávat na pokyn 

záchranářů, dokud neoznámí „konec poplachu“. Do té doby se nebude nákupní středisko 

opouštět, neboť stále hrozí otrava toxickou látkou.  Pro opuštění nákupního střediska je 

důležité připravit si prostředky improvizované ochrany pro ochranu dýchacích cest celého 

těla. K ochraně dýchacích cest je použita výše zmiňovaná navlhčená rouška, k ochraně očí 

lze použít brýle uzavřeného typu a k ochraně povrchu těla oděvy, kterými se pokryje celý 

povrch těla. Výhodou nákupního střediska je, že všechny tyto potřebné materiály lze zde 



 28 

bez problémů obstarat, avšak pokud půjde o den, kdy se v nákupním středisku bude 

nacházet velký počet návštěvníků tak je samozřejmé, že tyto materiály nevystačí pro 

všechny. 

3.3 Dílčí závěr 

V této části kapitoly bylo popsáno varování a informování obyvatelstva, především tedy 

návštěvníků nákupního střediska, při úniku 3500 kg amoniaku ze zimního stadionu 

v Havířově. Také byla zmíněná evakuace, která jako taková probíhat nebude, neboť při 

úniku amoniaku je důležité, aby návštěvníci nákupního centra zůstali v uzavřené 

a utěsněné budově a vyčkávali na pokyny záchranářů.  

Důkladný rozbor jednotlivých částí hledal výhody i nevýhody a připravil tak podklady pro 

další kapitolu, ve které budou navrženy změny k lepšímu zvládnutí této mimořádné 

události. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této návrhové části je na základě analýzy navržena modernizace systému varování 

a informování obyvatelstva města Havířova a to při úniku amoniaku ze zimního stadionu. 

V dnešní moderní době, která přináší neustále se vyvíjecí nové technologie, které mohou 

být zdrojem nebezpečí, je nutné držet krok ve všech odvětvích, ale zejména tedy v ochraně 

zdraví a života obyvatel. Způsobů realizace varování a informování obyvatel se v dnešní 

době objevuje stále více a po zhodnocení v předchozí kapitole je v této části navrženo 

použití těch nejefektivnějších prostředků pro varování a informování obyvatelstva při 

úniku amoniaku. Je nutno také myslet na osoby, které mají sluchové postižení a nejsou 

schopni slyšet a vnímat akustický signál varovné informace, proto se zde zmíním také 

o lepším varování a informování pro takto postižené obyvatele. 

4.1 Varování obyvatelstva 

Zpráva o mimořádné události je předána obyvatelům Havířova pomocí „všeobecné 

výstrahy“, dále budou použity vozy Městské policie Havířov a Policie ČR, které budou 

vybaveny megafony a budou obyvatelé prostřednictvím těchto megafonů informovat 

o úniku amoniaku a také budou informace předány prostřednictvím sdělovacích 

prostředků. Ve městě Havířově je v současnosti v provozu 16 koncových prvků 

zapojených do JSVV. Z toho 14 rotačních sirén typu DS 977, 1 rotační siréna typu MEZ 

a 1 elektronická siréna typu ESP, která je vybavená hlasovým modulem. Rotační sirény 

mají z hlediska současných požadavků jen nízké užitné vlastnosti, přesto však tvoří 

nejpočetnější typ koncových prvků varování. Podle koncepce ochrany obyvatelstva by 

měly být tyto zastaralé rotační sirény v období od roku 2006 do roku 2015 postupně 

nahrazovány elektronickými sirénami, můžeme se však bohužel domnívat, že zejména 

kvůli finančním možnostem státu, tato výměna nebude tak rychlá. Je nutno také zmínit, že 

mnoho rotačních sirén je stále ovládáno pouze místně, bez dálkového ovládání. V roce 

2000 však bylo zahájeno postupné doplňování rotačních sirén přijímači dálkového 

ovládání. [10] V Havířově jsou tedy kromě dvou rotačních zastaralých sirén, všechny již 

s dálkovým ovládáním. Ovšem ani dálkové ovládání rotačních sirén tyto sirény 

neupřednostní před elektronickými sirénami, které jsou vybaveny hlasovým modulem. Jak 

je již výše zmíněno, Havířov má jednu elektronickou sirénu. Tato elektronická siréna je 

umístěna v Prostředních Bludovicích a dosah její verbální informace činí 450 m od zdroje. 
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Tato vzdálenost je považována za maximální vzdálenost posluchače od zdroje, kdy je 

informace ještě srozumitelná. Vzdálenost mezi umístěním této elektronické sirény 

a zimním stadionem je přibližně 4 km, verbální informace je tedy pro obyvatele, kteří se 

vyskytují v blízkosti zimního stadionu již neslyšitelná. Proto navrhuji přemístění 

elektronické sirény, nejlépe k zimnímu stadionu na ulici Těšínskou, kde bude verbální 

informace srozumitelná jak pro návštěvníky zimního stadionu, tak pro návštěvníky 

nákupního střediska. Kromě elektronických sirén se v současnosti také zavádějí i další 

koncové prvky s vlastnostmi elektronických sirén, které jsou nazývány místní informační 

systémy (MIS). Jsou to systémy bezdrátových rozhlasů a kabelových televizí, přičemž 

původní technologie je rozšířena o komponenty zajišťující užitné vlastnosti 

elektronických sirén, nebo alespoň velmi podobných. [10]  

Bylo by vhodné nahradit sice stále funkční, ale již zastaralé elektrické rotační sirény 

sirénami elektronickými nebo MIS, které by také disponovaly hlasovým modulem. 

Hlasový modul by obyvatelům postižené oblasti přesně sdělil, co v danou nastalou situaci 

mají dělat, jak se mají zachovat. [15] Většina obyvatel bohužel po zaznění varovného 

signálu neví o co se jedná a proto jsou vystaveni mnohem většímu nebezpečí, než kdyby 

byly ihned hlasovou zprávou informováni. 

4.2 Informování obyvatelstva 

K lepšímu a účelnějšímu zvládnutí mimořádné události by se měly začít používat textové 

zprávy SMS. Při nejmenším by to bylo vhodné pro obyvatele se sluchovým postižením. 

Ačkoliv takto postižení lidé mají stejná práva a svobody jako zdraví lidé, málokdy existuje 

zařízení, které by sloužilo k jejich ochraně prostřednictvím varování a informování.  

Problém však nastává ve větších městech, tedy i ve městě Havířově, kde městský úřad již 

ztrácí přehled o obyvatelích svého města a u lidí žijících osaměle. Ti se v takových 

případech nemohou spolehnout na nikoho, kdo by je včas varoval. Snahy o zajištění 

varování mají obce, které při pořizování nového MIS dají na doporučení výrobce a instalují 

na obecní úřady informační tabule pro neslyšící. Tyto prostředky bohužel svůj účel neplní. 

Jejich umístění by bylo vhodné maximálně ve speciálních centrech, ve kterých se neslyšící 

scházejí, ale i tam je personál, který má za své svěřence odpovědnost a v případě 

mimořádné události se o ně postará. Proto by bylo tedy vhodné zavést posílání SMS zpráv 

příslušnými orgány takto postiženým lidem. Na městském úřadě by si měli sestavit 

databázi sluchově postižených obyvatel a v případě jakékoliv mimořádné události, nejen 
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při úniku amoniaku, okamžitě rozeslat těmto lidem varovné SMS zprávy s krátkým, ale 

výstižným textem, co se stalo a jak se mají v danou situaci zachovat. [23] 

Dále by bylo vhodné, aby základní složky IZS byly vzájemně propojeny kompatibilním 

rádiovým spojením a to z důvodu lepší komunikace a koordinace a tedy k lepšímu 

a rychlejšímu zvládnutí mimořádné události. Také by v Havířově mělo probíhat více 

taktických cvičení na únik amoniaku ze zimního stadionu. Cvičení probíhá nanejvýše 

dvakrát do roka, navrhla bych zvýšit tento počet cvičení a také do toho zapojit obyvatelé, 

aby si tuto modelovou situaci vyzkoušeli a byli připraveni na případnou mimořádnou 

událost. Dále by měly složky IZS minimálně jednou do roka podstoupit školení 

o nebezpečných látkách, tedy i o samotném amoniaku a tímto se aktivně seznamovat 

s novými zdroji nebezpečných látek.  

4.3 Evakuace obyvatelstva 

Jelikož k úniku amoniaku ze zimního stadionu ve městě Havířově zatím nikdy nedošlo, 

většina obyvatel bohužel neví, jak se správně zachovat při této mimořádné události. Neví, 

že se mají co nejrychleji ukrýt a utěsnit otvory. Proto by bylo vhodné, aby na internetových 

stránkách města bylo více informací pro obyvatele, jak se chovat, když k této události 

dojde. Bylo by vhodné, aby na těchto internetových stránkách byly umístěny modelové 

situace, ke kterým může dojít při úniku amoniaku. Tedy i modelová situace pro 

návštěvníky nákupního střediska. V této modelové situaci by bylo jasně řečeno, že jakmile 

dojde k úniku amoniaku ze zimního stadionu, návštěvníci nákupního střediska nesmí 

vycházet z budovy a budou vyčkávat na pokyny záchranářů. Dále by bylo vhodné 

vytisknout letáky, na kterých by byly informace, jak se lidé mají zachovat při úniku 

amoniaku a tyto letáky přímo vhazovat obyvatelům do schránky, minimálně těm, kteří 

bydlí v blízkosti zimního stadionu a uniklý amoniak by je mohl nejvíce ohrožovat. Lidé 

musí být bezpodmínečně seznámeni s tím, že jakmile dojde k úniku amoniaku, za žádnou 

cenu nesmí opouštět budovu, ve které se nacházejí. Bohužel při velkém počtu návštěvníků 

v nákupním středisku a malé vědomosti zaměstnanců, by se většina lidí snažila co 

nejrychleji budovu nákupního střediska opustit. Proto bych navrhla, aby byl v nákupním 

středisku umístěn rozhlas, který by okamžitě varoval, aby za žádných okolností návštěvníci 

budovu neopouštěli, aby se všichni co nejrychleji dostali dovnitř na odvrácenou stranu od 

zdroje úniku, utěsnili všechny otvory a dohlédli na starší lidi, děti a lidi s jakýmkoliv 

postižením. Samotná evakuace nákupního střediska při úniku amoniaku probíhat nebude, 
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proto je opravdu velmi důležité, aby lidé věděli, že mají zůstat uvnitř budovy a opustit ji 

tehdy, kdy jsou informováni o tom, že ohrožená oblast již není zamořená toxickou látkou 

a mohou budovu opustit. 

4.4 Dílčí závěr 

V rámci této kapitoly byl naplněn hlavní cíl práce, a to je návrh vybraných opatření 

ochrany obyvatelstva při úniku amoniaku ze zimního stadionu ve městě Havířově. Bylo 

uvedeno několik návrhů, které je vhodné modernizovat či zcela nově zavést.  

Zejména se jedná o modernizaci zastaralých rotačních sirén za nové sirény elektronické či 

místní informační systémy, které by disponovaly hlasovým modulem a obyvatele by 

okamžitě informovaly o tom, co se v danou chvíli stalo.  

Dále byl rozpracován návrh na zatím nevyužité prostředky varování pro obyvatele 

se sluchovým postižením, také by měly probíhat častější školení a taktická cvičení složek 

IZS, pro jejich lepší koordinaci a zvládnutí celé mimořádné události.  

Jedním z návrhů bylo také umístit do nákupního střediska, které se nachází v blízkosti 

zimního stadionu rozhlas, který by okamžitě návštěvníky informoval, aby za žádných 

okolností budovu nákupního střediska neopouštěli.  

V případě, že by se podařilo implementovat všechna tato navržená opatření, došlo 

by k lepšímu a účelnějšímu zvládnutí řešení případného úniku amoniaku ze zimního 

stadionu v Havířově.  
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ZÁVĚR 

Dnešní neustále se vyvíjející moderní technika a s tím spojená technologická zařízení nás 

vystavují stále většímu nebezpečí vzniku mimořádné události, proto je velmi důležité, 

abychom byli obeznámeni kde, kdy a jak může dojít k mimořádné události a jak se máme 

v dané situaci chovat. 

Pro mou práci jsem si vybrala konkrétně únik amoniaku ze zimního stadionu v Havířově. 

Cílem práce bylo navrhnout vybraná opatření ochrany obyvatelstva při úniku amoniaku ze 

zimního stadionu v Havířově.  

Za tímto účelem byly v rámci teoretického vymezení řešeného problému definovány 

důležité pojmy vztahující se k této problematice. Dále byla řešena právní úprava 

a deskripce zájmového území, konkrétně tedy zimního stadionu a nákupního střediska, 

které se nachází v blízkosti tohoto stadionu. Nedílnou součástí této kapitoly je obecný 

popis postupu složek IZS při havárii na zimním stadionu. Také jsou zde popsány tři 

programy, kterými je možné modelovat únik amoniaku. 

Analytická část práce byla zaměřena na modelování úniku amoniaku ze zimního stadionu 

 v Havířově. Modelování jsem prováděla v programu TerEx, který mi byl zpřístupněn ve 

firmě T-soft se sídlem v Praze. Modelování proběhlo ve dvou variantách. V první variantě 

nám uniklo malé množství amoniaku (50 kg), které nezasahovalo do nákupního střediska, 

proto byla provedena druhá nasimulovaná varianta, kdy již uniklo podstatně větší množství 

amoniaku (3500 kg), kdy k zasažení nákupního střediska již došlo. 

Následně byla provedena analýza vybraných opatření ochrany obyvatelstva se zaměřením 

na varování, informování a evakuaci. Analýzou bylo zjištěno, že na území města Havířova 

je pouze jedna elektronická siréna, která je vybavena hlasovým modulem. Verbální 

informace vydaná touto sirénou má dosah 450 m. Siréna je však umístěna v Prostředních 

Bludovicích u požární zbrojnice, která je od zimního stadionu vzdálená přibližně 4 km. Je 

tedy zřejmé, že při úniku amoniaku ze zimního stadionu návštěvníci stadionu a nákupního 

střediska tuto informaci neuslyší, proto jsem navrhla přemístit tuto sirénu a to nejlépe na 

ulici Těšínskou k blízkosti stadionu. Dále by bylo vhodné vyměnit stávající rotační sirény, 

které se nacházejí na území města Havířova a to za modernější elektronické sirény či 

místní informační systémy. 
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Dalším, podle mého velmi přínosným návrhem je posílání SMS zpráv. Ideální by bylo, 

kdyby tyto varovné SMS zprávy byly posílány všem obyvatelům, bohužel finanční stránka 

státu nám to nedovoluje, proto jsem navrhla SMS zprávy zasílat minimálně lidem se 

sluchovým postižením, kteří žijí sami a musí spoléhat pouze sami na sebe. Telefonní čísla 

těchto lidí by byla zavedena v databázi na městském úřadě a v případě hrozby či vzniku 

mimořádné události by byla neslyšícím lidem zaslána varovná a výstižná SMS o nastalé 

situaci. 

Analýzou bylo také zjištěno, že evakuace nákupního střediska jako taková nebude 

realizována, neboť při úniku amoniaku je důležité se ukrýt v uzavřené budově a bez 

vyzvání složek IZS z budovy nevycházet. Návštěvníci nákupního střediska musí utěsnit 

otvory a uchýlit se na odvrácenou stranu nákupního střediska od zdroje uniklého 

amoniaku. Je důležité nepropadat panice, zbytečně netelefonovat a tím pádem nezatěžovat 

telefonní síť. Také je důležité mít připravenou improvizovanou navlhčenou roušku 

s přeložené tkaniny, která se v případě nutnosti přiloží k nosu a ústům a bude se přes tuto 

roušku dýchat. Návštěvníci budou poslouchat informační hromadné prostředky a vyčkávat 

na pokyny příslušníku IZS. 

V důsledku výše uvedeného navrhuji, aby v nákupním středisku byl umístěn rozhlas, který 

by při úniku amoniaku ze zimního stadionu návštěvníky toho střediska ihned informoval 

o mimořádná události, zejména o tom, aby budovu neopouštěli, utěsnili všechny otvory, 

zůstali na odvrácené straně od zdroje úniku a vyčkávali na pokyny velitele zásahu. Tyto 

návrhy a jejich případné vybudování by mohly velkou mírou přispět k lepšímu fungování 

složek IZS, ale také k lepšímu varování a informování obyvatelstva. 

Bakalářská práce mi byla přínosem, neboť mě obohatila o nové informace a znalosti. 

Teoretický přínos práce může být nápomocen ostatním studentům k vypracování 

seminárních či bakalářských prací. 

Praktický přínos této bakalářské práce může přispět k lepší informovanosti a připravenosti 

obyvatel při úniku amoniaku. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

PČR  Policie České republiky 

OPIS  Operační a informační středisko 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

MHD  Městská hromadná doprava 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba  

VRZ  Výstražné a rozhlasové zařízení 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 
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