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Úvod 
 

 V průběhu svého života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, 

protože většinou přicházejí neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké 

škody na majetku a na životním prostředí. Tyto události vzniknou působením sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Mezi takové události 

můžeme zařadit povodeň, zemětřesení, technologickou havárii, únik nebezpečné látky a 

terorismus a jiné.  

 

Nejlepší ochrana proti těmto mimořádným událostem je útok. Tímto útokem je brána 

připravenost na tyto události. Proto se vytvářejí dokumenty obsahující postupné kroky, které 

pomáhají lidem ukázat jak se v těchto situacích chovat. Tyto dokumenty v mé práci mají 

napomáhat zaměstnancům správní budovy při řešení evakuace jich samotných, ale i osob 

nacházející se v ohroženém objektu. 

 

Správní budovy (budovy zvláštního významu) jsou umístěny ve vysoce 

frekventovaných částech měst s dobrým dopravním uzlem a s velkým výskytem osob, proto 

mohou být středem případného ohrožení.  

 

Hlavními cíli mé diplomové práce je navržení evakuačního plánu a organizačních 

postupů pro osoby nacházející se ve správní budově při ohrožení nebezpečnou látkou. 

Součástí práce je i navržení postupů při ohrožení bombou, nástražným výbušným systémem a 

terorismem. 

 Pro praktickou aplikaci jsem si zvolila správní budovu Magistrátu města Olomouce. 
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1 Rešerše 
 
1.1 Knižní publikace 

Folwarczny, L., Pokorný, J.:Evakuace osob, SPBI, Ostrava 2006, 125 stran, ISBN: 80-86634-

92-2 

 

Publikace se zabývá úvahami nad evakuací osob z hlediska požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Názorem, že parciální členění evakuace osob do uvedených oblastí je 

anachronismem, který již v současnosti nemá své opodstatnění předkládá kniha relevantní 

možnosti jejího členění. Na rozbor z hlediska vymezení právními nebo technickými předpisy 

navazují zásady řešení objektové a plošné evakuace osob. V knize jsou popsány metody pro 

hodnocení evakuace osob na území České republiky a aktuální poznatky zahraničních autorů 

prezentované formou matematických rovnic nebo příklady modelů. 

 

Brzobohatý, M. a kolektiv: Terorismus a my, Computer Press, Praha 2001,73 stran, ISBN 80-

7226-584-9 

 

Tato publikace je rozdělena do šesti částí. V první části jsou vymezeny typy terorismu, 

aktuální vývojové trendy a možnosti terorismu v České republice. Druhá část se zabývá 

zbraněmi hromadného ničení. V třetí části je rozebrán počítačový terorismus. Čtvrtá část 

popisuje psychické krize při útoku a možnosti psychologické pomoci. V páté části je zahrnuta 

zdravotnická pomoc. V poslední části je popsáno jak se chovat v případě teroristických akcí.  

 

Středa, L.,  Brádka, S., Bláhová, M.: Nebezpečné chemické látky a ochrana proti nim, MV -  

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 2006, 239 stran, ISBN 80-86640-63-9 

 
Publikace je další ze série publikací zabývajících se problematikou toxických chemických 

látek, které jsou předmětem kontroly buď podle mezinárodních multilaterálních smluv, 

Směrnic Evropské unie, kontrolních režimů nebo podle přijaté národní legislativy. 

 

Publikace poskytuje základní informace o jmenovitě vybraných nebezpečných látkách. Pro 

tyto chemické látky je uveden jejich vzorec, identifikace látky, klasifikace látky, údaje o 

nebezpečnosti látky, pokyny pro první pomoc, opatření pro hasební zásah, opatření v případě 

náhodného úniku, pokyny pro zacházení a skladování, kontrola expozice a ochrana osob, 
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fyzikální a chemické vlastnosti, stabilita a reaktivita, toxikologické informace, ekologické 

informace a informace o zneškodňování. Snahou bylo shromáždit pokud možno co nejvíce 

informací, které nebezpečné chemické látky charakterizují. 

 

Publikace bude využita příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (dále 

HZS ČR) jako pomůcka při zásazích na místech průmyslových nehod, pro potřebu zařízení 

civilní ochrany, podniků chemického a farmaceutického průmyslu, které se těmito 

nebezpečnými látkami nakládají, vzdělávacích zařízení HZS ČR, civilních státních i 

soukromých škol a dalších zájemců v této oblasti. 

 

Linhart, P., Šilhánek, B., Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v Evropě, Ministerstvo vnitra-

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Praha 2006, 98 stran, ISBN 80-

86640-67-1 

 

Smyslem této publikace je poskytnout ucelené základní informace o přístupu ke vzdělávání 

v oblasti ochrany obyvatelstva na celostátní úrovni ve 14 vybraných evropských státech. 

Srovnávaný vzorek států byl vybrán záměrně a obsahuje státy, které jsou členy EU, NATO 

(nebo obou organizací), neutrální státy a některé státy bývalého Sovětského svazu.  

 

1.2  Internetové odkazy 

www.olomouc.eu 

 

Na této internetové stránce jsou uveřejněny veškeré informace o městu Olomouci a o 

správních budovách. 
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2 Teoretická část 
 
2.1 Evakuace obecně 

Evakuace osob je problematika, se kterou je požární ochrana a ochrana obyvatelstva 

bezprostředně a dlouhodobě spjata. V oblasti požární ochrany používá legislativa termín 

„evakuace osob“, v oblasti ochrany obyvatelstva právní předpisy pracují s termínem 

„evakuace obyvatelstva“, přičemž obyvatelstvem jsou míněny všechny osoby v místech 

ohrožených mimořádnou událostí (např.požár, výbuch, únik nebezpečné látky atd.) 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budu vykonávat jinou neodkladnou činnost. V řadě situací je evakuace osob nutným 

procesem, který může zabránit ztrátám lidských životů nebo ohrožení zdraví. [1] 

 

2.1.1 Druhy evakuace 
Pro řešení problematiky evakuace osob jsou prioritními hledisky především provedená 

opatření a doba jejich trvání. 

Dělení evakuace z hlediska rozsahu opatření: 

• evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci osob z obytných prostor, 

administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů. V 

případě vnějším typu ohrožení není vždy nutné osoby nacházející se v objektu 

evakuovat mimo něj, které by se tak mohly dostat do přímého ohrožení vnějšího vlivu.  

V takovém případě osoby setrvávají uvnitř objektu. 

• evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva z části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru, přičemž obyvatelstvem 

jsou míněny všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou 

osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou 

vykonávat jinou neodkladnou činnost. [1] 

 

Dělení evakuace z hlediska doby trvání na: 

• evakuaci krátkodobou, kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění objektu 

(prostoru). Pro evakuované osoby není zpravidla zapotřebí realizovat opatření 

související s následnou péčí o evakuované osoby, jako je např. náhradní ubytování a 

stravování, 
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• evakuaci dlouhodobou, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobé opuštění objektu 

(prostoru). Pro evakuované je zpravidla zapotřebí realizovat opatření související 

s následnou péčí. [1] 

 

Uvedené rozdělení, které lze považovat za přijatelné pro potřeby praxe, je včetně 

dalšího členění znázorněno na obrázku č. 1.. 

 

 
 
Obr. č. 1  Rozdělení evakuace z hlediska rozsahu opatření a doby trvání [1] 
 

Ke krátkodobé evakuaci zpravidla dochází v situacích jako je požár, ohrožení osob 

nebezpečnou látkou (jedná se o látku, jenž vyžaduje evakuaci po dobu několik hodin, např. 

čpavek) a další. Dlouhodobá evakuace probíhá při mimořádné události jako jsou povodně, 

tornáda, použití chemické či biologické zbraně atd. [1] 

 

2.1.2 Evakuace z pohledu požární ochrany 
Z hlediska požární ochrany je evakuace osob vnímána jako krátkodobý proces 

zakončení přemístěním unikajících osob na volné prostranství nebo do jiného bezpečného 

prostoru. Příkladem evakuace osob je opuštění objektu, v němž byl vyhlášen požární poplach, 

a to podle předem zpracovaného evakuačního plánu po stanovaných únikových cestách. 

V některých případech dochází k následné kontrole počtu evakuovaných osob shromážděných 

Evakuace 

Evakuace objektová Evakuace plošná 

Opuštění objektu  Setrvání osob v     
objektu 

Zpravidla krátkodobá  Zpravidla dlouhodobá 
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na stanovených místech, případně zajištění první pomoci. V právních předpisech zabývajících 

se požární ochranou však není termín evakuace v tomto smyslu přesně vymezen. [1] 

 

2.1.3 Evakuace z pohledu ochrany obyvatelstva 
Z pohledu ochrany obyvatelstva se jedná o proces komplexnější, na který navazují 

další opatření související s následnou péčí o evakuované osoby, jako je poskytnutí informací,  

náhradní ubytování či stravování. V právních předpisech zabývajících se ochranou 

obyvatelstva je tento termín poměrně srozumitelně definován. [1] 

 
2.2 Přístup k evakuaci osob ve světě a vzdělávání v ochraně obyvatelstva 

V následující kapitole bude zmiňováno jak je chápana evakuace ve světě. Vybrala 

jsem jen určité státy, ve kterých je evakuace osob brána z různého pohledu. Zvláště z pohledu 

ochrany obyvatelstva. Dále se kapitola zmiňuje o vzdělávání v ochraně obyvatelstva a jejím 

přístupům ve světě. 

 

2.2.1 Polsko 
Přestože stále chybí zásadní legislativní vymezení ochrany obyvatelstva a její 

struktury se zákonem, současné tendence směřují k přijetí všeobecného systému ochrany 

obyvatelstva skládajícího se ze dvou subsystémů, a sice existujícího Celostátního záchranného 

a požárního systému a ze systému civilní obrany. Jeho hlavním prvkem je a bude i nadále 

Celostátní záchranný a požární systém, jehož jádrem je Státní požární ochrana (SPO). [10]   

 

2.2.2 Slovensko 
Ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu obyvatelstva je Úřad civilní 

ochrany Ministerstva vnitra Slovenské republiky (dále Úřad). Jeho úkoly spočívají především 

v ochraně života, zdraví a majetku před následky mimořádných událostí, analýze možného 

ohrožení, přijímají opatření ke snížení rizik ohrožení a v určení postupů a činností při 

odstraňování následků mimořádných události. Zařízení civilní ochrany v působnosti Úřadu a 

jednotky civilní ochrany patří mezi základní a ostatní záchranné složky integrovaného 

záchranného systému. [10]   
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2.2.3 Německo 
Pevnou řídící strukturou ochrany obyvatelstva na spolkové úrovni je Spolkový úřad 

pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách ve Spolkovém ministerstvu vnitra, jeho 

součástí je také ústřední vzdělávací zařízení, jehož vzdělávací profil značně přesahuje oblast 

ochrany obyvatelstva. 

Přestože zřizovateli hasičů jsou ve velké většině obce a jiné nestátní subjekty, existují zařízení 

pro jejich vzdělávání i na zemské úrovni, ale spolkové země nejsou jejich vlastníky, pouze se 

na jejich provozu a zabezpečení nějakým způsobem podílejí. [10]   

 

2.2.4 Přístup ke vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva 
V řadě zemí je vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, a to nejen na centrální 

úrovni řešeno základními právními předpisy – zákony (Bělorusko, Maďarsko, Německo, 

Rusko, Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina), které v mnoha případech řeší i méně zásadní otázky 

jako např. konkrétní cílové skupiny a počty hodin. Nejčastější a nejobvyklejší způsob 

vymezování obsahu vzdělávání, rozsah vzdělávání a specifikace cílových skupin je stanovení 

těchto parametrů vládními či rezortními nařízeními, která vycházejí z příslušného zákona 

(Dánsko, Finsko, Norsko, Polsko, Slovensko, Švédsko) a která bývají doplňována a 

upřesňována nižšími akty řízení (směrnice, normy, předpisy atd.), mající často charakter 

kvalifikačních požadavků pro výkon funkce. V zemích se spolkovým uspořádáním 

(Německo, Rakousko) k tomu přistupují zákony na zemské úrovni, které řeší především 

vzdělávání požárníků, zdravotnické záchranné služby a jednotek ochrany proti katastrofám. 

V anglosaském světě, zejména v USA a v Kanadě, je z řady důvodů, především 

legislativních, organizačních (po roce 2001 vznikly samostatné resorty národní bezpečnosti) a 

dalších, přístup k problematice vzdělávání v rámci ochrany obyvatelstva včetně jejího 

celkového chápání zcela odlišný. [10]   

 

Z obecného hlediska lze říci, že v České republice jako i jinde ve světě je standardem 

např. značení únikových cest, věcné prostředky požární ochrany a rozvodu energií.  

 
2.3 Evakuační plán objektu 

Jedná se o základní nástroj přípravy a řízení evakuace osob, určené dokumentace  

a cenného materiálu ve stanoveném pořadí z ohrožených prostor.   

Evakuační plán musí být v každém okamžiku aktuální, a proto podléhá řízené 

aktualizaci. Aktualizace je pravidelná (jednou za rok) nebo operativní (dle momentálních 
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potřeb), čili vždy po organizačních změnách v organizační struktuře (například 

v organizačním řádu). [2] 

 
2.4 Terorismus 

Existují desítky definic terorismu. Při vymezování pojmu terorismus se definice liší 

podle slovníku politiků, právníků, policistů, armádních specialistů, sociologů, filozofů, 

psychologů, stejně jako jejich přístupy k prevenci tohoto protispolečenského jevu, boje proti 

němu a odstraňování následků konkrétních teroristických akcí. [3] 

 

V roce 1980 byla v USA publikována definice terorismu, jež se stala výchozím 

standardem pro posuzování a hodnocení teroristických činů, která zní: Terorismus je 

propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným 

osobám s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány politické, náboženské 

nebo ideologické cíle. Terorismus obsahuje i kriminální zločiny, jež jsou ve své podstatě 

symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen. [4] 

 

2.4.1 Typy terorismu 
Existuje mnoho typů terorismu, výběr poukazuje jen na ty, které by mohly být aktuální 

v daném řešeném problému: 

• Sociální terorismus je obvykle výsadou teroristických organizací s krajně levicovým 

zaměřením. Jeho existence je obvykle stimulována špatnou ekonomickou situací a z ní 

vyplývajícím sociálním napětím.  

• Ekonomický terorismus znamená používání ekonomických nástrojů a mechanismů 

k oslabení potenciálního protivníka, např. vlády, sociální skupiny.nebo konkrétní 

země. Jejich používání vede sekundárně k rozvratu ekonomických vztahů, ke 

zbídačení cílových skupin obyvatelstva a k následnému oslabení či rozpadu politické 

moci. 

• Extremistický terorismus je doprovodným jevem činnosti krajně pravicových, krajně 

levicových nebo náboženských skupin a hnutí. Jejich ideologická argumentace je často 

založena na iracionální a emocionální argumentaci, vyznačující se nenávistí a 

nesnášenlivostí vůči jiným etnickým a sociálním skupinám i politickým odpůrcům. 

• Ekologický terorismus vyjadřuje používání nezákonné síly za účelem dosažení 

pozitivních cílů – ochrana přírody a přírodních zdrojů. Je v některých případech 

využíván ekologickými organizacemi proti vládám či průmyslovým organizacím.  
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• Kriminální terorismus sleduje především kriminální cíle, jeho důsledky však zasahují i 

do politické sféry. 

• Elektronický terorismus se snaží o destabilizaci systémů na základě zneužití či 

ochromení informačních a počítačových sítí, či jiných elektronických systémů. Jeho 

význam stoupá s rostoucí globalizací a následnou informační závislostí.  

• Jaderný terorismus je spojován s krádežemi, s přepravou a s nezákonnými obchody 

s jadernými materiály, využitelnými k vytvoření jaderné zbraně, k zamoření životně 

důležitých zdrojů.  

• Biologický terorismus používá bojové biologické prostředky (živé organismy nebo 

z nich odvozený infekční a toxický materiál) k vyvolání nemoci nebo usmrcení osob, 

zvířat nebo rostlin.  

• Chemický terorismus používá toxických látek k usmrcení nebo poškození zdraví 

napadených.  

• Superterorismus znamená zneužití zbraní hromadného ničení, ať už jaderných, 

biologických nebo chemických. Případně se může jednat o jiné prostředky, které se 

jim z hlediska svých účinků přibližují.  

• Konvenční (klasický) terorismus je historickým typem terorismu, který přetrvává i 

v současnosti. Klasický v tomto případě znamená terorismus používající klasické 

(konvenční) prostředky, jako výbušniny, střelné zbraně, hořlaviny, stejně tak jako 

klasické násilné metody (atentáty, únosy, držení rukojmí atd.). 

• Nekonvenční terorismus je relativně novým typem projevů terorismu, pro něž je 

typické použití prostředků a metod, které nelze zahrnout do kategorie konvenčního 

terorismu. Patří sem zneužití zbraní hromadného ničení, prostředků informační a 

psychologické války, stejně tak jako prostředků, které z vojenského hlediska nelze 

mezi zbraně zahrnout (např. zneužití průmyslových odpadů či látek, nebo záměrné 

vyvolání katastrof, zamoření, epidemií a havárií). 

• Cyberterorismus  je možno definovat jako zneužití počítačových technologií proti 

osobám a majetku, za účelem vyvolání strachu nebo vydírání a vymáhání ústupků. 

Může být zaměřen proti vládním institucím, organizacím nebo civilním osobám pro 

podporu politických, sociálních, ekonomických, případně jiných cílů, které chtějí 

útočníci dosáhnout. Jsou zaměřeny na informační systémy používané napadeným 

objektem.  
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• Psychologický terorismus je plánované použití propagandy a dalších psychologických 

prostředků v době míru, za účelem ovlivnění názorů, emocí, postojů a chování 

jednotlivců či cílových skupin populace. Cílem je ohrožování bezpečnosti a ústavního 

principu státu. [5] [6] 

2.4.2 Typy teroristických útok ů  
Mezi případné ohrožení budovy patří také teroristické útoky. Vybrala jsem ty druhy 

útoků, které by eventuelně mohly hrozily se správní budovou 

 

Bombový útok  

       Útok s použitím výbušných systémů je nejběžnějším typem teroristické akce. Použití 

výbušného systému umožňuje provést akci malého i velkého rozsahu, přičemž je malá 

pravděpodobnost, že bude pachatel dopaden. 

       Z taktického hlediska lze bombové útoky rozdělit do čtyř kategorií: 

� útoky proti osobám 

� útoky proti významným cílům 

� série útoků (kampaně) 

 

Útoky proti osobám 

       Výbušná zařízení jsou kladena do míst s vysokou koncentrací osob. Do takových míst 

můžeme zařadit letiště, velká vlaková nádraží, turistická letoviska, stanice metra nebo i 

v samotných hromadných dopravních prostředcích. To v případě výbuchu znamená zabití a 

zranění velkého počtu osob. Podobný čin otřese vždy celou společností a vyvolá obrovský 

zájem sdělovacích prostředků. Výbušné systémy jsou umísťovány do zaparkovaných 

automobilů, do odpadkových košů, v odložených taškách či zavazadlech.  

       V posledních letech teroristé používají sebevražedné útoky. Jde především o 

muslimské teroristy, kteří tento způsob používají po celém světě. Ve velké míře se tímto 

druhem bombových útoků uskutečňují palestinské atentáty v Izraeli.  

       Jejich odpálení je iniciováno tehdy, když mohou dosáhnout maximálního plošného 

účinku proti mase nezúčastněných osob.  

       Další variantou je použití výbušného systému proti konkrétní osobě. Obětí takových 

činů jsou obvykle osoby veřejnosti dobře známí, často zastávající výrazné funkce ve vládě, 

v oblasti státní zprávy, v průmyslu a finančnictví či v represivních složkách [5].  
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Útoky proti významným cílům  

       Útok proti významným cílům je veden na základě pečlivého výběru. V tomto případě 

není samotný cíl nejdůležitější, ale podstatné jsou důsledky, které jeho vyřazení nebo 

napadení bude mít. Obvykle jsou voleny průmyslová centra, elektrárny, vládní budovy, 

finanční centra, inženýrské sítě. Také může jít o osoby v klíčových řídících funkcích. Hlavní 

snahou je v těchto případech způsobit takové škody a ztráty, které se obtížně a dlouhodobě 

kompenzují [5].  

 

Série útoků  

       Sérii bombových útoků používají teroristé k soustředění pozornosti vůči speciálním 

cílům. Těmi mohou být například obsazování zemí vojsky, zasahování do politického systému 

nebo uvěznění pachatelé teroristických činů. V takovém případě bude pravděpodobně 

sledovat dosažení dvou hlavních cílů: Jednak propagaci cílů a ideologie teroristické skupiny, 

jednak vyvolání situace, která by vedla k dosažení těchto cílů (odchod vojsk, propuštění 

vězňů). Série útoků nemusí být realizována v zemi, na kterou je zaměřena. To je příkladem 

současného islámského terorismu a jeho útoků v zemích úhlavních nepřátel [5].  

 

Hrozba použití výbušného zařízení  

       Je často používána jako nástroj proti státním úřadům, průmyslovým cílům, 

soukromým společnostem a dalším institucím. Cílem je vyvolat zmatek a paniku vedoucí 

k ochromení jejich funkce. Použití hrozby je zvlášť úspěšné po předchozím skutečném 

bombovém útoku, kdy jsou obavy veřejnosti velice intenzivní [5].  

 

Atrapa výbušného systému  

       Umístění atrapy může být stejně úspěšné jako písemná či telefonická hrozba. Musí být 

provedena všechna opatření, jaká jsou nutná při nálezu skutečné bomby. Zda šlo o atrapu 

nebo funkční systém, se potvrdí až po zneškodnění podezřelého předmětu. To však zabere 

mnoho času a zaměstná spousty lidí [5].  

 

Zadržení rukojmí, únosy letadel, lodí, obsazení významných budov 

       Zadržení rukojmí, únosy nebo obsazení významných budov mohou teroristé využít 

k nátlaku na vládu, ke změně jejího chování, nebo k vyvolání jednání o specifických 

problémech či subjektech. V těchto případech nejde vždy o obyvatele dané země. Jsou 

realizovány únosy zahraničních občanů, novinářů, významných osob a jiných. Tím jsou 
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vytvářeny nátlaky i na cizí vlády. Profesionální zločinci mohou použít rukojmí k zajištění 

ústupové cesty a psychicky narušené osoby mohou podobné incidenty využít jako formu 

protestu. Další z možností je emocionální nátlak na veřejnost či soukromou společnost. Často 

je využíván pro získání finančních prostředků, které jsou vymáhány formou výkupného. Tyto 

prostředky jsou pak využívány k financování dalších operací. Únosy letadel jsou velmi často 

prováděny pro dosažení politických cílů [5].     

 

Zastrašování a hrozby  

       Destrukční a násilné akce nejsou jedinou účinnou zbraní teroristů. Vyhrožováním 

použitím násilí může být do jisté míry stejně účinné, jako samotná akce. Existuje mnoho 

možností, jak podobnou hrozbu využít. Jednou z možností je nález falešné bomby, která má 

zaměstnat represivní složky. Tím je odvedena pozornost od umístění reálného výbušného 

zařízení [5].  

 

Vydírání  

       Vymáhání s použitím zbraně nebo jiných metod je často používanou metodou, jak 

teroristické organizace získávají prostředky. Může se jednat o finance, zbraně, ústupky. 

Bankovní loupeže a vydírání, zejména soukromých podnikatelů, patří k hlavním zdrojům 

peněz. V této oblasti je hranice mezi terorismem a kriminální činností velice nezřetelná. Je 

těžko odlišit, kdo je profesionální zločinec nebo terorista s politickou motivací. Jako další 

zdroje může sloužit ochod s drogami, podvody atd. [5].  

 

Zbraně hromadného ničení 

 Tento druh možného teroristického útoku v sobě zahrnuje použití jaderných, 

radiologických, biologických a chemických zbraní.  

 Jaderné zbraně jsou pokládány za nejničivější druh ZHN. Z konstrukčního hlediska 

jsou tvořeny jadernou náplní a prostředkem dopravy na cíl. Z technologického hlediska je 

jejich efekt založen na využití jaderné reakce, štěpení a syntézy. 

 Radiologické zbraně jsou zbraňové systémy (často velmi primitivní), jež umožňují 

záměrné rozptylování radioaktivního materiálu na území protivníka. 

 Chemické zbraně je možné vymezit jako otravné látky, které jsou schopné usmrtit 

nebo zneschopnit obyvatelstvo. Nejčastěji jsou používány v plynné, kapalné, aerosolové či 

práškové formě. Ničivé účinky dosahují pronikáním do lidského organismu dýchacím 

ústrojím, pokožkou, sliznicemi a zažívacím traktem. Jejich použití není omezeno pouze na 
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lidské cíle. Stejně tak mohou být využity za účelem zničení vegetace, zvířat či přírodních 

zdrojů, které jsou pro život lidské populace v daném regionu nezbytné. [5] 

 
2.5 Mimořádná událost 

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. 

 Lze ji rozdělit na základě podstaty jevů do tří skupin: 

• přírodní – vznikají působením přírodních sil pozemských i mimozemských, které 

jsou výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu 

(seismická aktivita, svahové sesuvy, povodně, sucha či vedra atd.) 

• antropogenní – jsou důsledkem civilizačních aktivit (požár, výbuch, výron 

škodlivin atd.) 

• kombinované – zahrnují přírodní mimořádné události vyvolané dlouhodobou či 

krátkodobou činností člověka a technogenní mimořádné události indukované 

stupňováním přírodního katastrofického jevu (např. zemětřesení, při kterém dojde 

k úniku nebezpečných látek z objektů)  [7] 

2.6 Riziko 

Slovo riziko může být obecně definováno jako možnost nežádoucích následků, ale často je 

považováno za funkci pravděpodobnosti havárie a jejich následků. [8] 

 

2.7  Nebezpečné  látky 

Ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích (zákon č. 356/2003 

Sb.) vykazují tyto látky nebezpečné vlastnosti jako výbušnost hořlavost, oxidační schopnost, 

toxicitu, žíravost, mutagenitu a karcinogenitu. Zákon o prevenci závažných havárií (zákon č. 

59/2006 Sb.) definuje nebezpečnou látku jako vybranou nebezpečnou chemickou látku nebo 

chemický přípravek, uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1, tabulce I (jmenovitě 

jsou tyto látky předmětem této publikace) nebo splňují kriteria stanovená v příloze č. 1 

k tomuto zákonu v části 1, tabulce II (tj. výbušné oxidující, hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně 

hořlavé, toxické, vysoce toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující,  

karcinoxenní, mutagenní,  toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí) a 

přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo 

meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně přepokládat, že mohou vzniknout 

v případě havárie. [9]   
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3  Magistrát města Olomouce  
 
3.1 Budovy zvláštního významu 

Na správní budovy je možno pohlížet jako na budovu zvláštního významu ve smyslu 

zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, které dále upravuje 

Rada kraje svým nařízením. 

Mezi takto potenciálně ohrožené budovy můžeme zařadit budovy vládní, správní 

budovy či jiné, které zajišťují chod obcí, krajů a států (např. nemocnice, zámky, hrady, školy, 

archívy atd.). Tyto objekty jsou zpravidla situované ve vysoce frekventovaných částech měst 

s dobrým dopravním uzlem. Jedná se o budovy, ve kterých se vyskytuje po většinu dne 

mnoho osob.  

Na správní budovy výkonu státní správy a samosprávy je možno pohlížet také jako na 

objekty, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, 

vyhodnocené krajským úřadem podle § 7 zákona č. 222/1999 Sb.,  

o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. 

K těmto budovám se beze sporu  řadí i budovy magistrátu města Olomouce a budovy 

Městské policie. Objekt, který je předmětem práce je největší správní budova Magistrát města 

Olomouce na Hynaisově ulici číslo popisné 10. 

 
3.2 Popis struktury Magistrátu města Olomouce 

Magistrát města Olomouce je výkonnou složkou státní správy a samosprávy města 

Olomouce. Město Olomouc (viz. příloha č. 2) se rozléhá ve středu Evropy a  patří mezi 

nejvýznamnější centra v České republice s počtem 101 tisíc obyvatel. 

Díky své bohaté historii, starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím, ale 

především centrální poloze v rámci Moravy, byla vždy atraktivním místem pro turisty, 

obchodníky a podnikatele. [11] 
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         Obr. č. 2   Město Olomouc [12] 

 

Olomouc je součastně i  krajským městem. Výkon státní správy a samosprávy 

magistrátu je rozčleněn do 5 významných  správních budov a  9-ti méně významných budov 

v rámci celého katastru města.  

Magistrát města Olomouce tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník, úředníci a 

ostatní zaměstnanci zařazení do MmOl vykonávající výhradně pomocné, servisní nebo 

manuální práce, nebo kteří výkon takových prací řídí. Organizační schéma MmOl je 

znázorněno na obr. č. 3. [2] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 3  Organizační schéma MmOl [2] 

MAGISTRÁT M ĚSTA OLOMOUCE 
 

Tajemník 

Úředníci Ostatní zaměstnanci 

Primátor Náměstci 
primátora 
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3.3 Správní budova Hynaisova  

Budova magistrátu, ke které je směřovaná má práce  je situovaná v centru města na 

ulici  Hynaisově 10 obr.č. 4 s dobrou dopravní obsluhou a přilehlým parkovištěm. Objekt 

patří  svou rozlohou a počtem osob vůbec mezi největší správní budovy v Olomouci s počtem 

zaměstnanců 220, kde probíhá nejčetnější výkon státní správy a samosprávy. Součásti budovy 

je zasedací místnost, kde se uskutečňují  jednání zastupitelstva, Rady města, ale také jiná 

veřejná setkání s občany. [2] 

Jedná se o objekt s 5-ti nadzemními podlaží a jedním podzemním. Budova je nově 

zrekonstruována dle nejnovějších stavebních, technických a požárních požadavků. Objekt je 

vybaven elektronickou požární signalizací a elektronickým zabezpečovacím systémem. Ve 

vstupní aule budovy je pracoviště ochranky, která současně spravuje přilehlé parkoviště. 

Ventilační systém budovy je řešen centrálně. Na všech veřejně přístupných místech je 

vyvěšen evakuační plán budovy. [18]  

   Obr. č. 4  Pohled na budovu Hynaisova z leteckého snímku [12] 

 
V budově Magistrátu se nachází tyto odbory: 

� odbor dopravy 

� odbor evropských projektů 

� odbor informatiky 
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� odbor koncepce a rozvoje 

� odbor majetkoprávní 

� odbor stavební 

� odbor živnostenský 

� odbor životního prostředí 

� pokladna (odbor ekonomický) 

� podatelna (odbor správy) 

� ověřování (odbor správy) 

� správce objektů (odbor správy) [11] 

 

 
Obr. č. 5  Magistrát města Olomouce – Hynaisova 10 [11] 

 

3.4 Další významné budovy a jejich popis 

 K další významným objektům výkonu státní správy a samosprávy patří:  

� Radnice, Horní náměstí, Olomouc 

• primátor, náměstci primátora  

• členové Rady města Olomouce neuvolnění ze svého zaměstnání pro výkon funkce  

• tajemník, odd. kancelář tajemníka  

• odbor ekonomický  

• odbor kancelář primátora  

• odbor správy  

• Informační centrum Olomouc (odbor vnějších vztahů a informací) [11] 
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Obr. č. 6  Olomoucká radnice [11] 

 
� Bývalý okresní úřad, Kosmonautů 10, Olomouc 

• odbor agendy řidičů a motorových vozidel 

• odbor sociálních služeb a zdravotnictví 

• odbor ochrany 

• část odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (odbor správy) 

• část odboru sociální pomoci 

• odd. správních aplikací (odbor informatiky) 

• podatelna (odbor správy) 

• pokladna (odbor ekonomický) [11] 

 

         
Obr. č. 7  Magistrát, Kosmonautů 10 [11] 

 

� U zlatého jelena, Dolní náměstí 1, Olomouc, 

• odbor investic  

• odbor školství  

• část odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů (odbor správy)  

• odd. kultury, referent sportu a tělesné kultury (odbor vnějších vztahů a informací)  

• vedoucí odd. matriky (odbor správy) [11] 
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Obr. č. 8  U Zlatého jelena [11] 

� Dolní nám. 47, Olomouc 

• odbor vnitřního auditu a kontroly  

• vedoucí odboru, odd. KMČ a DP (odbor vnějších vztahů a informací)  

• odd. prodeje domů (odbor majetkoprávní)  

• odd. správa budov (odbor správy) [11] 

 

Obr. č. 9  Budova na Dolním náměstí [11] 

3.5 Výkon havarijní služby 

Havarijní služba Magistrátu města Olomouce slouží pro operativní zajištění 

jednotlivých činností při vzniku mimořádné situace, do které je nutné zapojit vybraný počet 

zaměstnanců odborů Magistrátu města Olomouce. O složení a funkci havarijní služby se 

věnuji v následující kapitole. [2] 
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4 Ohrožující rizika 
 

V celé řadě souvislostí může být slovo riziko použito jako vyjádření pravděpodobnosti 

ztrát nebo zranění. V tomto případě je riziko bráno jako pravděpodobnost ohrožení 

zaměstnanců, klientům nebo osob vyskytujících se v blízkosti magistrátu.  

Jelikož se v blízkosti magistrátu nachází objekty s provozem s nebezpečnou látkou je 

nutno rizika vyplývající z provozu důsledně analyzovat a to zejména s ohledem na množství 

osob a míru jejich ohrožení. 

 

Možné ohrožení budovy: 

- ohrožení nebezpečnou látkou ze stabilních zdrojů (zimní stadion, plavecký bazén) 

- ohrožení nebezpečnou látkou ze mobilních zdrojů (doprava čpavku, doprava chlóru) 

- terorismus, výbušniny, nástražné výbušné systémy 

 

Budova může být ohrožena i terorismem, výbušinou , nástražným výbušným 

systémem, přestože to není prioritou v mé práci, ale nesmím opomenout i toto možné riziko. 

 

 

Obr. č. 10  Znázornění MmOl (červeně), zimního stadionu (zeleně) a plaveckého stadionu 
(modře) [12] 
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4.1 Ohrožení nebezpečnou látkou ze stabilních zdrojů 

 

4.1.1  Zimní stadion 
Zimní stadion je situován v poblíž středu města na ul. Hynaisově ulici, v těsné 

blízkosti  správní budovy. 

Mezi nejpravděpodobnější  riziko budovy MmOl je únik čpavku z chladícího zařízení. 

Tento únik by mohl ohrozit zaměstnance, návštěvníky  tak i osoby vyskytující se v okolí 

správní budovy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Obr. č.11  Zimní stadion uvnitř  [13] 
 

Charakteristika zařízení zimního stadionu 

Chladící zařízení zimního stadionu využívá přímého chlazení čpavkem a je v provozu 

od roku 1976. Předpokládaná životnost zařízení je 15 roků. Prakticky to znamená, že zařízení 

je již 12 let provozováno po stanovené životnosti. Systém využívá chlazení přímým odparem 

čpavku. V systému je cca 5t rozděleného tak, že ½ se nachází v zaizolované expanzí ocelové 

nádobě umístěné v prostoru strojovny a ½ v ocelové bezešvém potrubí o celkové délce 21 km. 

Potrubí je izolované a je vedeno od expanzí nádoby provozním kanálem k betonové ploše 

stadionu, kde se dělí do sedmi samostatných sekcí umístěných pod vlastní ledovou plochou. 

[2] 

 
Zdroj ohrožení  

Zdrojem ohrožení zimního stadionu je celý chladící systém objektu s čpavkem, 

zejména kompresorová stanice s chladivem cca 4,5 tuny. Chladivo je uzavřeno v chladicím 

systému, který je rozdělen do sekcí tak, aby celé množství nemohlo uniknout naráz. V případě 

jakékoliv havárie na zařízení je možné poškozenou sekci odpojit a chladivo přečerpat do 

okruhu, který není poškozen. Chladivo je možné rovněž přepustit do prázdných tlakových 

láhví. Únik kapalného chladiva nebo čpavkové vody by měla spolehlivě zachytit havarijní 
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jímka. Rozptýlení uniklého chladiva ze systému bude závislé na teplotě, atmosférickém tlaku, 

směru a síle větru (inverzi). Při úniku by neměla koncentrace překročit 0,005 až 0,03 obj. %. 

Únik chladiva je signalizován čidly v prvním stupni světelnými a v druhém stupni 

zvukovými. 

Detekce úniku čpavku je po kolaudačnímu rozhodnutí v provozu od 8.června 2004. 

Pravidelná  revize detekce je 1 x za dva roky. V rámci prevence je podstatné dodržovat 

„Důležité pokyny pro zabudování do provozních předpisů s ohledem na provedené změny“, 

které jsou uvedeny v příloze č. 1. [2] 

 
Amoniak 

Čpavek neboli amoniak je bezbarvý plyn typického zápachu jako na nevětraném WC, 

ve větší koncentraci dráždí dýchací cest, oči i kůži a může dojít až de edému (otoku) plic, 

velké koncentrace by mohly způsobit rychlou zástavu dechu na přechodnou dobu nebo i 

s následkem smrti. Čpavek je nejběžnější chemikálie běžně používaná v celém hospodářství 

státu v různých výrobách, k chlazení (mrazírny, potravinářský průmysl) a hnojení 

(zemědělství). [5] 

 
Základní vlastnosti amoniaku: 

• bezbarvý jedovatý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem, 

• hořlavý a výbušný, snadná iniciace směsi, 

• dráždí oči, dýchací orgány a způsobuje křečovitý kašel, leptá sliznice, 

• přestože plynná fáze je 0,6krát lehčí než vzduch, v místě odpařování z kapalné fáze se 

            vytváří amoniaková mlha, která se chová jako plyn těžší než vzduch, může zatékat do 

            níže položených prostor, 

• z jednoho litru zkapalněného amoniaku se může za normálních podmínek vytvořit až 

           1 000 litrů plynného amoniaku, 

• amoniak je rozpustný ve vodě, rozpustnost je závislá na teplotě; se vzrůstající teplotou 

            vody rozpustnost amoniaku klesá. [14] 

 
                           Tab. 1 Chemické a fyzikální vlastnosti čpavku 
  
Chemický vzorec NH3 
Číslo CAS 7664–41–7 
Kemler – kód 268 
UN – kód 1005, popř. 1043, 2073, 26272 
Teplota vznícení 630 °C 
Hranice výbušnosti 15 - 33 % obj.*) 
Koncentrace ve vzduchu 5 - 50 ppm – cítitelný zápach 
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Začlenění dle ADR 2TC 

R-věty 
 

R10         Hořlavý 
R23         Toxický při vdechnutí 
R34         Způsobuje poleptání 
R50         Vysoce toxický pro vodní organismy 

S-věty 
 

S1/2         Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 
S9            Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S16          Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení 
                 – zákaz kouření 
S26           Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte 
                 vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S45           V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, 
                 okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
S61           Zabraňte uvolnění do životního prostředí, 
                 viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, 
                 ochranné rukavice a ochranné brýle nebo 
                 obličejový štít 

Další vlastnosti Při přeměně kapalné fáze v plynnou dochází 
k poklesu teploty, možnost poškození mrazem 
(nebezpečí podchlazení a omrznutí). 

*) Jako iniciační prostředek může být i vlákno chladem prasklé žárovky. [14] 
 
 
Poskytnutí první pomoci při zasažení amoniakem: 

• vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu, 

• uložit do stabilizované polohy a zabránit prochladnutí, 

• v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísící přístroj); z důvodu možnosti 

            intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst, 

• při potřísnění kapalnou frakcí svléci zasažený oděv, 

• potřísněná místa neutralizovat uhličitanem sodným a oplachovat vodou, 

• předat postiženého k lékařskému ošetření. [14] 

 

V případě úniku čpavku do ovzduší osoby pohybující se v budově se z místa ohrožení 

neevakuují.  

 

Evakuační zóna 

Evakuační zónou Zimního stadionu je dle Havarijního plánu  stanovena v okruhu 

poloměru 200 metrů od zásobníku amoniaku, při ideálních podmínkách (Beaufortova stupnice 

č. 0 - bezvětří). V případě, že bychom uvažovali o výše uvedené  zóně  bude nebezpečnou  

látkou zasažen hlavní vchod budovy a jeho přední stěna, obr. č. 12. 
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Pravděpodobnost vzniku ohrožení může nastat  při doplňování čpavku. Toto je 

prováděno z venkovního prostoru z 25 kg tlakových lahví za přítomnosti 2 osob. Nebezpečná 

zóna úniku čpavku při doplňování byla stanovena za pomocí programu TerEx za stejných 

podmínek. Výsledná zóna tímto programem byla stanovena na 280 metrů, výstupy popsány 

v příloze č.  Do této zóny spadá již celá správní budova viz obr. č. 13. 

Evakuační zóna je vymezené území, ze kterého je nutné provést plošnou evakuaci 

obyvatelstva. Je důležité evakuovat veškeré civilní obyvatelstvo a chránit vlastní jednotky 

před účinky unikajících látek. 

Z evakuační zóny je potřebné evakuovat  přibližně (56 osob trvale bydlících + 8560 

návštěvníků) 8616 osob. [2] 

Obr. č. 12  Evakuační zóna (200 m) [2] 
 
 

 
   Obr. č. 13  Evakuační zóna (280 m) [19]  
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Výsledky programu TerEx:  

Únik 25 kg čpavku při doplňování: 

Ohrožení osob toxickou látkou 

Nezbytná evakuace osob 280 m 

Doporučený průzkum toxické koncentrace do vzdálenosti od místa vzniku 498 m 

Ohrožení osob přímým prošlehnutím oblaku 

Nezbytná evakuace osob 67 m 

Ohrožení osob mimo budovy závažným poraněním 

Nutný odsun osob 96 m 

Závažné poškození budov 

Nezbytná evakuace osob 83 m 

Ohrožení osob uvnitř budov okenním sklem 

Doporučená evakuace osob z budov do vzdálenosti 129 m 

 

 
Obr.č. 14   Výsledky programu TerEx [19] 

 

 Doplňování je prováděno právě z 25 kg tlakových lahví z důvodu bezpečnosti, z ohledem na 

maximální množství tlakové láhve.  

4.1.2 Plavecký stadion 

Areál plaveckého stadionu se nachází na Legionářské 11. Níže je popsáno, proč tento 

objekt byl zařazen do ohrožení Magistrátu Města Olomouce na Hynaisově ulici. 

 
 
 
 
 

Obr. č. 15  Plavecký stadion [15] 
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Zdroj ohrožení 
Zdrojem ohrožení je nebezpečí úniku chlóru do ovzduší. Zasažení chlórem v budově 

magistrátu nehrozí, toto místo není zahrnuto do nebezpečné zóny.   

Důvodem proč je nebezpečí chlóru zmiňováno je působení synergických účinků. V případě 

evakuace osob při ohrožení jinou nebezpečnou látkou nebo ohrožení budovy terorismem či 

NVS nebo bombou může být místo u plaveckého bazénu využito ke shromaždišti osob 

z budovy MmOl v Hynaisově ulici. V době, kdy budou lidé v těchto místech shromážděni, 

může nastat případný únik chlóru a tak by tito evakuovaní byli ohroženi. 

 
Chlór je skladován jako zkapalněný plyn pod tlakem v  kontejnerech a ocelových 

lahvích o objemu 40 a 50 litrů (tlakové láhve s chlórem jsou žluté; podle nového označení je 

láhev šedá, na vrchlíku má žlutý a nad ním tyrkysově modrý pruh) 

 
Chór 

Chlór je  nažloutlý plyn charakteristického zápachu po dezinfekci vody, dráždí 

dýchací cesty, působí pálení očí, škrábání v nose, kašel a chrapot. Vyšší koncentrace chloru 

způsobují dráždění  kůže a prudký kašel a velmi rychle usmrcují. Při těžkých otravách 

dochází k edému plic. Chlor byl použit v první světové válce a vlastně zahájil chemickou 

válku na této planetě. Chlor má na svědomí mnoho lidských životů. V každé průmyslové 

zemi, v každém větším městě se nachází velké množství chloru. Používá se především 

k dezinfekci vody ve vodárnách, stadionech apod.. [5] 

 

Základní vlastnosti chlóru: 
• žlutozelený nehořlavý, jedovatý plyn, ostře štiplavého zápachu, 

• oxidační činidlo s korozívními účinky, silné bělící účinky, 

• ve zkapalněném stavu světlá bezbarvá kapalina, 

• dráždí oči, dýchací orgány a způsobuje křečovitý, dráždivý kašel, 

• vysoké koncentrace plynného chlóru (čím je barva uniklého chlóru tmavší, tím vyšší 

            má koncentraci) nebo kapalný chlór působí silně žíravě na pokožku, což může mít za 

            následek zarudnutí pokožky až tvorbu puchýřů, 

• ve směsi s vodíkem tvoří výbušné směsi náchylné k iniciaci (světlo, teplo), 

• plynný chlór je 2,5krát těžší než vzduch, 

• z jednoho litru zkapalněného chlóru se může za normálních podmínek vytvořit až 

            475 litrů plynného chlóru, 

• chlór je rozpustný ve vodě, rozpustnost chlóru ve vodě je závislá na teplotě, 
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• vegetace zasažená chlórem hnědne. [14] 

 
                                     Tabulka č.2 Chemické a fyzikální vlastnosti chlóru [14] 
 
Chemický vzorec Cl2 
Číslo CAS 7782-50-5 
Kemler – kód 268 
UN – kód 1017 
Relativní hmotnost plynné fáze vztažená ke 
vzduchu 

2,5 

Nejvyšší přípustná koncentrace v 
pracovním prostředí 

3 mg.m-3 (1 ppm) 

Nejvyšší přípustná okamžitá koncentrace 6 mg.m-3 (2 ppm) 
Další význačné koncentrace ve vzduchu 5 % obj. - smrtelná koncentrace 
Začlenění dle ADR 2TC 

Další vlastnosti 

Při přeměně kapalné fáze v plynnou dochází 
k poklesu 
teploty, možnost poškození mrazem 
(nebezpečí 
podchlazení a omrznutí). 

R-věty  
 

R23            Toxický při vdechování 
R36/37/38  Dráždí oči, dýchací orgány a 
kůži 
R50            Vysoce toxický pro vodní 
organismy 
 

S-věty  
 

S9   Uchovávejte obal na dobře větraném 
místě 
S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se 
dobře, 
        okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
S61 Zabraňte uvolnění do životního 
prostředí 

 
 
Poskytnutí první pomoci při zasažení chlórem: 

• vyvést postiženého z místa zasažení a zajistit přívod čerstvého vzduchu, 

• uložit do stabilizované polohy a zabránit prochladnutí, 

• v případě potřeby zahájit podporu dýchání (křísící přístroj); z důvodu možnosti 

            intoxikace zachránce neprovádět dýchání z úst do úst, 

• při potřísnění kapalnou frakcí svléci zasažený oděv, 

• potřísněná místa neutralizovat uhličitanem sodným a oplachovat vodou, 

předat postiženého k lékařskému ošetření [14] 
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Evakuační zóna 

Evakuační zónou je předběžně stanoven kruh dle Havarijního plánu o poloměru 125 

metrů  při ideálních podmínkách  

Za těchto podmínek by objekt správní budovy nebyl zasažen, nic méně klimatické 

podmínky zpravidla nejsou ideální a tudíž je velká pravděpodobnost zásahu budovy. 

 
 

Obr. č. 16  Vyznačení zóny nebezpečí [2] 

 
4.2 Ohrožení nebezpečnou látkou z mobilních zdrojů  

 

Možné riziko hrozí při dopravě čpavku na zimní stadión a chlóru na plavecký 

stadion. Hlavním důvodem ohrožení je umístění MmOl v silničním koridoru města 

Olomouce. 

 

4.2.1 Přeprava čpavku na zimní stadion 
 

Na zimní stadion je čpavek přepravován jako zkapalnění plyn pod tlakem v silničních 

cisternách o objemu až 84 m3 . Doprava čpavku se provádí 2 x do roka. Z důvodu bezpečnosti 

se trasa silniční cisterny neuvádí (např. terorismus). [2] 

 

Přeprava čpavku je prováděna v souladu s dohodou – „Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“(ADR), která stanovuje a třídí nebezpečné 

látky a předměty podle vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, balení a značení a 

předepisuje používání a vyplňování stanovených dokladů. [16] 



35 

 

 

 

                                         Obr. č. 17  Označení cisterny s amoniakem [17] 

Bezpečnostní list čpavku je uveden v příloze č. 2. 
 

4.2.2 Přeprava chlóru na plavecký stadion 

Chór jako zkapalněný plyn pod tlakem bývá přepravován na plavecký stadión  jako 

zkapalněný plyn pod tlakem v kontejnerech a ocelových lahvích o objemu 40 a 50 litrů 

(tlakové láhve s chlórem jsou žluté; podle nového označení je láhev šedá, na vrchlíku má 

žlutý a nad ním tyrkysově modrý pruh) 

Doprava chlóru je prováděna 2 x do roka. Z důvodu bezpečnosti se trasa přepravního 

automobilu neuvádí. Přeprava chlóru je prováděna v souladu s dohodou – „Evropská dohoda 

o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“(ADR). [16] 

Bezpečnostní list chlóru je uveden v příloze č. 3. 

 

4.3 Terorismus a vyděračství  

V budově je vyšší koncentrace osob v MmOl a možný volný pohyb osob, zejména 

v úředních hodinách a jako objekt je pro případný teroristický útok či vyděrače velice 

zajímavý a lukrativní.  

V České republice nebyly pozorovány zářené významné aktivity mezinárodních 

skupin. Však tento stav se může v následujících letech změnit, protože Česká republika se 

podílí na zahraničních vojenských mísí a zapojuje se do protiteroristických operací. Proto se 

musí počítat a náležitě se na možnost teroristického útoku připravovat. 

 

4.4 Funkce havarijní služby 

Havarijní služba slouží pro operativní zajištění jednotlivých činností při vzniku 

mimořádné situace, do které je nutné zapojit vybraný počet zaměstnanců odborů Magistrátu 

města Olomouce.  

Jako nezbytný podklad pro výkon havarijní služby slouží výklad zákona 240/2000 Sb., 

krizový zákon ve znění pozdějších předpisů, zákona 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

Kemlerův 
kód (ADR): 

 268  

UN číslo: 1005  
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254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.  

Zaměstnanci Magistrátu města Olomouce vykonávající havarijní službu provádí výkon 

havarijní služby dle výše uvedené legislativy. [2] 

 

Při vyhlášení krizové situace se pracovníci vykonávající havarijní službu odborů 

stávají součástí krizového štábu, který za řešení krizové situace přebírá odpovědnost. [2] 

 

Havarijní služba probíhá na dvou úrovní: 

1. úroveň – primátor, náměstci primátora, tajemník 

2. úroveň – Odbor ochrany 

 

Havarijní služba je stanovena v týdenních intervalech s povinností dosažitelnosti po dobu 

24 hodin denně. Rozpis havarijní služby odborů MmOl provádí vedoucí příslušného odboru 

na následující kalendářní měsíc vždy do 25. dne stávajícího měsíce a předá jej vedoucímu 

odboru ochrany. Řádné předání služby se provádí protokolárně v pondělí  

v 800 hod, písemný protokol je nutné předat odboru ochrany k archivaci. V případě vzniku 

překážky výkonu služby předává službu konající zaměstnanec tuto povinnost písemným 

protokolem dalšímu pověřenému zaměstnanci odboru a neprodleně tuto skutečnost oznámí 

vedoucímu odboru ochrany. [2] 

V průběhu havarijní služby je zaměstnanci uložena  povinnost dosažitelnosti do 1 hodiny 

od vyzvání (pohotovost). Zaměstnanec je vyzván k činnosti službu konajícím členem Rady 

města Olomouce, primátorem města Olomouce (jako předsedou Bezpečnostní rady města 

Olomouce a předsedou Povodňové komise města Olomouce), tajemníkem Magistrátu města 

Olomouce nebo tajemníkem Bezpečnostní rady města Olomouce. [2] 

Je-li službu konající zaměstnanec vyzván k výkonu havarijní  služby v čase řádné 

pracovní doby, je povinen přerušit stávající činnost a provádět výkon havarijní služby. Pro 

výkon havarijní služby má k dispozici mobilní telefon, přístup na pracoviště a motorové 

vozidlo příslušného odboru. [2] 
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Činnost odborů 

Zaměstnanci vykonávající havarijní službu jsou povinni evidovat a zakládat příslušnou 

dokumentaci pro výkon havarijní služby  Vedoucí odboru zajistí po skončení mimořádné 

události sepsání zprávy o jejím průběhu. [2]  

Do doby plné funkčnosti jednotlivých odborných a pracovních skupin krizového štábu 

dále vykonávají zejména následující činnosti [2] : 

 

Odbor ochrany: 

- přebírá informace od HZSOK a dalších složek o vzniku mimořádné události a v případě 

ekologické havárie tuto informaci předá odboru životního prostředí; 

- koordinace řešení mimořádných události a krizových situací včetně povodní; 

- zajištění provozu monitorovacího a varovného systému; 

- analýza událostí a prognóza vývoje; 

- součinnost s ostatními orgány havarijního a krizového plánování; 

 

Odbor školství: 

- provoz evakuačních středisek; 

- evidence evakuovaných osob a materiálu; 

- příprava a zajištění provozu evakuačních středisek, nouzového ubytování a stravování;  

 

Odbor správy: 

- zajišťuje hlídkovou a provozní činnost (materiálně technické zabezpečení havarijní služby 

včetně jejího finančního krytí); 

- práce administrativního charakteru a činnost městského informačního systému; 

- zajištění dodávek elektrické energie včetně náhradních zdrojů pro budovy MmOl 

- temperace budovy MmOl v zimním období (radnice a přilehlé budovy) 

- zajištění kancelářských potřeb pro činnost bezpečnostní rady příp. krizového štábu 

- zajištění činnosti vlastní dopravy bezpečnostní rady příp. krizového štábu při řešení 

krizových situací 

- zajištění stravování zaměstnanců bezpečnostní rady příp. krizového štábu 

 



38 

Odbor investic: 

- zajištění havarijních a stavebních činností; 

- vedení přehledů o nasazení a využití sil a prostředků; 

- evidence disponibilních lidských, technických a materiálních zdrojů; 

- poskytování pomoci ostatním subjektům; 

 

Odbor majetkoprávní:  

- spolupráce na zajištění provozu a vybavení evakuačních středisek; 

- využívání osobní a věcné pomoci právnických a fyzických osob; 

- sumarizace a evidence škod  (včetně zpracování souhrnné zprávy); 

- administrativně personální podpora havarijní služby; 

- zajištění ostrahy postižených objektů a území ve spolupráci s městskou policií a armádou 

ČR; 

 

Odbor životního prostředí : 

- v případě převzetí informace od HZSOK o vzniku mimořádné události ji neprodleně předá 

odboru ochrany; 

- zajištění součinnosti s dotčenými orgány a subjekty hospodařícími v záplavové zóně, 

případně v prostoru dotčeném mimořádnou událostí; 

- zajištění plnění požadavků občanů na odstranění odpadů a uhynulých zvířat; 

- zabezpečení pitnou vodou a vedení přehledů použitelných zdrojů pitné vody na území 

města Olomouce; 

- odpadové hospodářství - příprava opatření k ekologické likvidaci odpadů vzniklých při 

krizových situacích; 

- organizování dekontaminace a označení nebezpečných oblastí; 

- sledování hygienicko-epidemiologické situace; 

- zabezpečení odborné pomoci při radiačním, chemickém nebo biologickém nebezpečí;  

 

Odbor stavební : 

- zabezpečení statického posouzení budov, zajištění vyklizení a odstranění staveb; 

- dokumentační činnost při provádění opatření havarijní služby a práce s archivem; 

- zajištění monitoringu a průzkumu v postiženém území; 
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- vedení mapových a grafických podkladů nutných pro znázornění aktuální situace; 

- koordinace dopravy a údržby komunikací při řešení krizových situací; 

- zajištění nezbytné dopravní obslužnosti a koordinace dopravy na komunikacích; 

- zajištění dopravních prostředků pro likvidaci mimořádných událostí a záchranu osob 

(nákladní i osobní doprava); 

- poskytování právní podpory; 

 

Odbor vnějších vztahů a informací: 

- zajištění informovanosti občanů a subjektů; 

- příjem podnětů a informací od občanů a subjektů; 

- vydávání a distribuce dokumentů k řešení mimořádných událostí podle pokynů primátora; 

- zajištění komunikace mezi Magistrátem města Olomouce a ostatními složkami IZS  

a vzájemná informovanost (stanovení způsobu toku vzájemných informací ); 

- vyrozumívání o vzniklé situaci a přijatých opatřeních; 

 

Odbor sociální pomoci : 

- zajištění náhradního způsobu rozhodování o poskytnutí dávek sociální péče a jejich 

výplatě 

- zprostředkování sociálních a zdravotních služeb pro rodiny s dětmi na území postiženém 

krizovou situací 

- zajištění péče o osamělé děti 

- zajištění rozhodování o poskytnutí dávky sociální péče občanům, kteří se ocitli přechodně 

v mimořádně obtížných poměrech a jejich výplatě 

 

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví : 

- zprostředkování zdravotní, psychologické a duchovní péče občanům na území postiženém 

krizovou situací a ve zřízených humanitárních základnách a útulcích, 

- koordinace činnosti charitativních a neziskových organizací a dobrovolníků při 

poskytování zdravotních a sociálních služeb 

- zajištění sociálních služeb seniorům, osobám se zdravotním handicapem a osobám 

zbaveným způsobilosti k právním úkonům na území postiženém krizovou situací a ve  

zřízených humanitárních základnách a útulcích, 

- zajištění identifikace zemřelých a jejich odvoz pohřební službou, 
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5 Výstupy práce 

Výstupem  práce je evakuační plán týkající se ohrožení nebezpečnou látkou, 

terorismem, nástražným výbušným systémem (dále NVS) a bombou. Jedná se tedy o evakuaci 

mimo správní budovu a o evakuaci v objektu. Součástí této práce je i metodika rovněž 

rozdělena na vnější a vnitřní ohrožení. V neposlední řadě je dokument s „Režimovými 

opatřeními na pracovišti“.  Všechny dokumenty jsou  popsány v této kapitole. 

 

Výsledné dokumenty:  

1. Evakuační plán MmOl 

2. Metodika 

• Metodika činnosti zaměstnanců MMOL při ohrožení terorismem nebo 
při oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo nástražného 
výbušného systému - vnitřní ohrožení budovy 

• Metodika činnosti zaměstnanců MMOL při ohrožení nebezpečnou 
látkou nebo terorismem – vnější  ohrožení budovy 

3. Režimová opatření na pracovišti 

 
5.1 Evakuační plán MmOl 

Plán se dělí na dvě části a to na evakuaci při vnitřním a vnějším ohrožení. Obsahuje 

obecné pokyny pro zaměstnance jak se v dané situaci chovat (při ohrožení). Zaměstnanec 

musí být s tímto dokumentem seznámen a následně proškolen. Tento dokument je brán jako 

vnitřní dokument. Kontrolu nad dodržováním plánu provádí pověřená osoba dle vnitřních 

pravidel MmOl a to1 x do roka nebo při zjištění nedostatků v evakuačním plánu nebo požární 

cvičení. Při nedodržení nebo porušení těchto předpisů se trestá personálním postihem. 

 

5.2 Metodika 

Metodiky jsou rovněž brány jako vnitřní předpisy správní budovy určené pro 

zaměstnance. Taktéž jsou rozděleny na vnitřní a vnější ohrožení budovy magistrátu. Součástí 

„Metodiky činnosti zaměstnanců MmOl při ohrožení terorismem nebo při oznámení a uložení 

nebo nálezu výbušniny nebo nástražného výbušného systému“ je formulář, který vyplní 

zaměstnance při zjištění této skutečnosti. Formulář obsahuje obecné informace o identifikaci 

pachatele. Zaměstnance s tímto dokumentem je seznámen a proškolen. Kontrolu nad 

dodržováním těchto metodik vykonává pověřená osoba dle směrnic MmOl a to 1 x do roka 

nebo v případě nutnosti. Při nedodržení nebo porušení těchto metodik se trestá personálním 

postihem. Dokument je uveden v příloze č. 5 a 6. 
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5.3 Režimová opatření na pracovišti 

Režimová opatření spadají do vnitřních předpisů budovy MmOl. Předpis obsahuje 

pokyny co má zaměstnanec dělat při příchodu, v průběhu pracovní doby a odchodu ze svého 

pracoviště. Zaměstnanec se musí tímto dokumentem řídit a dodržovat pokyny stanovené 

v tomto opatření. Kontrolu opatření provádí pověřená osoba dle směrnic MmOl 1 x za rok 

nebo v případě nutnosti. Případné nedodržení nebo porušení opatření se trestá personálním 

postihem. Dokument je uveden v příloze č.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

6  Evakuační plán MmOl  
 
6.1 Úvod  

Evakuační plán je základním nástrojem přípravy a řízení evakuace osob, určené dokumentace 
a cenného materiálu ve stanoveném pořadí z ohrožených prostor. Evakuační plán je zpracován 
jako součást vnitřního předpisu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí v objektu 
a mimo objekt. 
Evakuační plán objektu je zpracován dle současné platné českých právních předpisů, českých 
technických norem, metodických a jiných příruček a pokynů a to jak domácích, tak i 
zahraničních.  
 
Tyto obecné legislativní a metodické podklady jsou souhrnně uvedeny v části Literatura.  
 
6.2 Ohrožení osob mimořádnými událostmi  

Pro zpracování evakuačního plánu objektu jsou zpravidla vybrány následující možné 
mimořádné události, pro které uvedený dokument platí:  
 
a) VNITŘNÍ OHROŽENÍ :  
 

• požár objektu  
• nález podezřelých předmětů  
• nástražný výbušný systém – bomba 
• výbuch v budově  
• terorismus (např. předmět v klimatizačním systému) 

 
 
b) VNĚJŠÍ OHROŽENÍ:  
 

• únik nebezpečné chemické látky  
• radiační havárie  
• terorismus (např. odložená igelitová taška) 
• stav ohrožení státu  

 
Výše uvedené události jsou pak podrobně popsány v dalších částech evakuačního plánu 
objektu. Náležitě jsou také rozpracovány z hlediska potřebné reakce havarijní služby, ale i 
vlastních zaměstnanců a návštěvníků objektu.  
 
Evakuační plán objektu je určen pracovníkům, řídícím pracovníkům a posléze havarijní 
službě, která následně spolupracuje s velitelem zásahu. Evakuační plán slouží pro 
zaměstnance a jejím nadřízeným v objektu pro rychlou a účelnou orientaci v problematice 
evakuace.  
Evakuační plán musí být v každém okamžiku aktuální a proto podléhá řízené aktualizaci. 
Aktualizace je pravidelná (jednou za rok) nebo operativní (dle momentálních potřeb) čili vždy 
po organizačních změnách v organizační struktuře.  
 
Součástí systému řízené evakuace je prvek vzdělávání zaměstnanců, který zabezpečuje 
rychlou a efektivní reakci na vzniklou mimořádnou událost. Součástí vzdělávacího systému 
zaměstnanců jsou praktická cvičení, která slouží ke sjednocení a upřesnění postupů přípravy, 
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zabezpečení a řízení evakuace, k prověřování a aktualizaci evakuačního plánu. Praktická 
cvičení jsou součástí tohoto dokumentu. 
 
Zvláštní skutečností je, že se klíčovým osobám musí věnovat zvláštní pozornost. To v praxi 
přípravy nebo již provedení evakuace znamená, že vyjmenované osoby budou evakuovány 
v prvním pořadí a přednostně. 
 
Evakuační plán 
Evakuační plán je vrcholový dokument obsahující souhrn organizačních a materiálně – 
technických opatření směřující k organizovanému přemístění osob, určené dokumentace a 
cenného materiálu z prostorů, kde hrozí nebo nastala mimořádná událost, která vede  
k ohrožení akceschopnosti, ke ztrátám na životech, k poškození či ohrožení zdraví nebo ke 
škodě na majetku. 
Jedná se tedy o vrcholový dokument, který stanoví základní systém evakuace a způsoby jeho 
řízení a rychlé a bezpečné provedení evakuace. 
 
Po nástupu nových zaměstnanců musí vedoucí pracovník seznámit tyto osoby s písemnými 
pokyny pro evakuace a požadovat jejich důsledné plnění. 
 
Vedoucí zaměstnanec je  povinen  provádět nepravidelné kontroly jednotlivých zaměstnanců 
z hlediska jejich správné a důsledné přípravy na provedení evakuace (např. správně uložené 
dokumentaci k evakuaci). 
 
6.3 Možné typy vnitřního ohrožení 

Vnitřní ohrožení objektu představují některé předem vytipované mimořádné události, které 
mohou s určitou pravděpodobností vzniknout a svými účinky ohrožovat životy a zdraví osob, 
majetek, eventuálně životní prostředí. To závisí především na vnitřní struktuře objektu a jeho 
vybavení (např. plynový rozvod atd.). 
 
K těmto mimořádným událostem například patří: 

- nástražný výbušný  systém, bomba 
- náhodný nebo úmyslný výbuch v budově 
- náhodný nebo úmyslný požár v objektu 
- náhodný nebo úmyslný únik toxické látky 
- náhodný nebo úmyslný únik hořlavé nebo výbušné látky 
- náhodný nebo úmyslný únik látky, která má zároveň toxické a zároveň hořlavé nebo 

výbušné vlastnosti 
- podezřelé předměty (terorismus) 

 
Pro tento případ jsou možná ohrožení vyznačena tučně. 
 
Tyto nepříznivé události jsou dále podrobně analyzovány a vyhodnoceny a to jak z hlediska 
možných dopadů, tak i z pohledu pravděpodobnosti. 
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6.4 Možné typy vnějšího ohrožení 

Níže popsané vnějších mimořádných událostí by mohly způsobit dlouhodobější vyřazení 
objektu z provozu nebo alespoň značné omezení jeho činnosti (předpoklad je několik hodin až 
týdnů). 
 
 K těmto mimořádným událostem může patřit: 

- náhodný nebo úmyslný únik nebezpečné toxické látky vně objektu 
- náhodný nebo úmyslný únik hořlavé nebo výbušné látky vně objektu 
- náhodný nebo úmyslný únik látky, která má zároveň toxické i výbušné vlastnosti vně 

objektu 
- náhodný nebo úmyslný požár nebo výbuch vně objektu 
- radiační havárie vně objektu 
- stoletá voda 
- všechny druhy terorismu 

 
Pro tento případ jsou možná ohrožení vyznačena tučně. 
 
Uvedené mimořádné události mají zpravidla větší teritoriální rozsah, proto varování, 
vyrozumění, preventivní, represivní a ochranná opatření a likvidace následků mimořádné 
události budou řízeny z kompetentních orgánů státní správy. 
 
Při událostech tohoto typu se bude využívat Integrovaného záchranného systému (IZS) 
v součinnosti s havarijní službou. 
Tyto nepříznivé události jsou dále podrobně analyzovány a vyhodnoceny a to jak z hlediska 
možných dopadů, tak i z pohledu pravděpodobnosti. 
 
6.5 Základní způsoby provedení evakuace 

6.5.1 Evakuace mimo objekt 
 

1. Zaměstnanec příjme zprávu o NVS, bomby či terorismu a snaží se odradit osobu od 
trestného činu. V rámci odrazení se zaměstnanec pokusí zjistit místo uložení (zda se 
jedná obecně o magistrát nebo je přesně jmenovaná správní budova), čas aktivace a o 
jaký druh trestného činu se jedná (např. bomba, podezřelý předmět atd) a jiné (viz. 
formulář ) 

 
2. Tyto získané skutečnosti ihned oznámí svému nadřízenému a ten  informace předá 

Havarijní službě, OPISu a PČR.  
 

3. Vedoucí či nadřízení informují zaměstnance, případné klienty nebo návštěvníky o 
vzniklé situaci a o požadovaných způsobech chování při této situaci a o dalších 
dostupných pokynech a opatřeních.  
Evakuace se provádí včetně evakuace vybrané dokumentace a cenného materiálu. To 
proto, že havarijní dopady mohou dokumentace nebo cenné materiály zničit nebo 
vážně poškodit. 
 

4. Evakuovaní lidé jsou poslány na shromaždiště v tomto případě na parkoviště před 
správní budovu.  Motoristům na parkovišti je umožněno opuštění bez placení 
poplatku. Provoz na parkovišti řídí člen ostrahy.  
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5. Vedoucí či nadřízený je povinen vzít s sebou pracovní docházku a ověřit přítomnost 
svých podřízených.. Tento početní stav nahlásí Havarijní službě.  

 
6. Vedoucí či nadřízený využívá pokynů Havarijní služby a zasahujících složek IZS. 

 
7. Poskytování pomoci a jiné zdravotnické zabezpečení a další činnosti jsou popsány 

v evakuačním plánu. 
 

8. Při nepotvrzení skutečnosti o mimořádné události se zaměstnanci vrací na svá 
pracoviště a vykonávají dále svou práci . 

 
9. V případě potvrzení o nebezpečí jsou všichni evakuování požádání, aby opustili 

shromaždiště (parkoviště). Zaměstnanci jsou přesunuti do bezpečné vzdálenosti (před 
plavecký stadión) nebo poslání domů (pokud mají své osobní věci.) Po zlikvidování 
předmětu či bomby se mohou zaměstnanci vrátit na své pracoviště vzít si své osobní 
věci a opustit budovu. 

 
10. V případech kdy zasahující složky nejsou schopny vyhodnotit reálnost hrozby, budou 

zaměstnanci  požádání o opuštění shromaždiště s upřesněním času, kdy se mají svému 
nadřízenému ohlásit a převzít další pokyny 

 

6.5.2 Evakuace v objektu (nebezpečná látka) 
 

1. Vedoucímu pracovníkovi  je oznámen  únik  nebezpečné látky (např. ostrahou, IZS). 
Ten zajistí evakuaci zaměstnanců, klientů a návštěvníků do vyšších a předem 
určených nadzemních pater budovy (zasedací místnost).  

 
2.  Příslušní vedoucí pracovníci informují přítomné o situaci a požadovaných pokynech a 

opatření. Využívají při tom pokynů Havarijní služby či velitele zásahu (telefonní 
spojení).   

 
3.  Vedoucí či nadřízený je povinen vzít s sebou pracovní docházku a ověřit přítomnost 

svých podřízených.. Tento početní stav nahlásí Havarijní službě. Tuto informaci pak 
předá Havarijní službě. 

 
4. Jako další opatření se v tomto případě provádí zavření oken, vypnutí ventilace a 

v místech pobytu evakuovaných osob je nutno provést okamžitě utěsnění oken i dveří 
– nejlépe pomocí izolační pásky nebo šatstva. Pro případ, že by se nebezpečná látka 
dostala do budovy je dobré, aby si každý z evakuovaných připravil nevlhčený 
kapesník či nějakou část svého šatstva.  

 
5. Vrátný v době evakuace neumožňuje opuštění budovy osobám nacházející se uvnitř  a 

ihned uzavře vchod do budovy. 
 

6. Evakuovaní setrvají na místě tedy shromaždišti do té doby než jim opuštění objektu 
nedovolí velitel zásahu. Tuto skutečnost oznámí evakuovaným bezpečnostní technik. 
Evakuovaní opustí objekt v případě nepotvrzení skutečnosti o úniku látky. V případě 
zjištění úniku látky, evakuovaní čekají do doby než se sníží koncentrace nebezpečné 
látky. 
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6.6 Evakuační připravenost zaměstnanců  

 
Dobrá připravenost zaměstnanců a návštěvníků či klientů této budovy na mimořádné události; 
zvláště pak zvládnutí rychlé a bezpečné evakuace vyžaduje následující postup: 
 

1. získání dostatečných znalostí.o možném ohrožení a plánované evakuaci 
(informovanost zaměstnanců a návštěvníků či klientů; upřesnění způsobů varování; 
zodpovězené dotazy při školeních a evakuačních cvičení, atd.) 

 
2. připravené evakuační zavazadlo a připravená a výstražně a jednotně označená 

dokumentace pro evakuaci (případně cenný materiál) při evakuaci zaměstnanců 
 
3. označení evakuačních tras v objektu (nejlépe značkami, které ve tmě světélkují), 

označení evakuačních východů 
 

4. jsou-li zřízeny – označení evakuačních výtahů 
 

5. označení a správné zabezpečení hlavních uzávěrů a vypínačů energií a médií 
(elektrická energie, plyn, voda apod.) a zabezpečení jejich rychlého uzavření v případě 
nutnosti (člen ostrahy) 

 
6. základní technické vybavení zaměstnanců (osobní ochranné prostředky a pomůcky) 

 
7. praktický výcvik zaměstnanců (viz. dále v dokumentaci) 

 
6.7 Praktická evakuační cvičení 

Kromě přípravy zaměstnanců formou školení je nejdůležitějším způsobem přípravy evakuační 
cvičení.  

1) Cílem evakuačního cvičení/nácviku je procvičit činnosti prováděné při vzniku 
mimořádné události, prověřit komunikační toky a prověřit koordinaci a spolupráci 
jednotlivých subjektů podílejících se na řešení mimořádné situace.  

2) V této úrovni nácviku se prakticky prověřují:  
• klíčové činnosti a postupy (např. efektivnost komunikačního systému) 

včetně alternativních případů selhání systému,  
• rychlost mobilizace klíčových zaměstnanců – členů krizové štábu nebo 

evakuačního štábu a dalších osob, které mají odpovědnost za plnění 
stanovených úkolů týkajících se evakuace. 

• připravenost sil a prostředků k likvidaci mimořádné události 
• způsoby vyhledávání obětí, poskytnutí první pomoci a péče o zraněné 

  
3) Nácviku se účastní všichni zaměstnanci, kteří mají plnit některou z úloh uvedenou 

v evakuačním plánu.  
 
4) Nácvik je organizován ve stanovených intervalech (zpravidla jednou ročně). 

Při přípravě a realizaci praktických cvičení se spolupracuje s níže uvedenými  orgány:  
• odbor ochrany MmOl,  
• hasičský záchranný sbor,  
• Policie ČR,  
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• záchranná zdravotní služba.  

5) Plány a provedení praktických cvičení jsou základem pro aktualizaci a prověření 
funkčnosti evakuačního plánu. Po provedeném cvičení se provede důkladný rozbor 
cvičení s tím, že je nutné přijmout adekvátní nápravná opatření, a to včetně opravy 
základní dokumentace. 

6) Doporučuje se spolupracovat s nezávislou externí firmou ve všech, nebo ve vybraných 
fázích cvičení (zpracování dokumentace cvičení, provedení nácviku, vyhodnocení 
cvičení a přijetí nápravných opatření) 

 
6.8 Závěr  

Zpracování evakuačních plánů je jejich praktické převedení až do posledního zaměstnance 
musí být chápáno jako trvalý proces, kdy je potřeba základní systém evakuace průběžně 
zdokonalovat s využitím různých forem s důrazem na praktická evakuační cvičení. I když 
jsou tato opatření stále ještě nepopulární, stále více lidí si uvědomuje, že dobrý připravenost 
na mimořádné události se vždy vyplatí. 
Součástí evakuačního plánu je grafická část, která je uvedena v příloze. 
 
Zaměstnanec byl seznámen a následně proškolen  tímto dokumentem a potvrdil to svým 
podpisem.  
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Závěr 
 

Hlavním tématem diplomové práce bylo navržení činnosti postupů ve správní 

budově Magistrátu města Olomouce při náhlém vnějším či vnitřním ohrožením nebezpečnou 

látkou. Pro praktickou aplikaci závěrů jsem si zvolila nejvýznamnější a největší správní 

budovu Magistrátu města Olomouce na ulici Hynaisova č.p. 10. 

V teoretickém úvodu práce popisuji klíčové pojmy, které jsou důležité pro práci a 

její výstupy.  Součástí této kapitoly je také srovnání pojmu evakuace s Českou republikou a se 

světem, kde jsem došla k závěru, že z obecného hlediska je stejně řešena evakuace u nás i ve 

světě.  

Navazující samostatná kapitola popisuje strukturu Magistrátu města Olomouce, 

popis správních budov a přehled vykonávaných činností. Vedle obecného popisu obsahuje 

kapitola i pohled na veřejné budovy jako na „budovy zvláštního významu“. 

V práci se dále věnuji popisu možných rizik. Jedná se o ohrožení z jiných objektů 

jako je únik čpavku ze zimního stadionu nebo únik chlóru z plaveckého stadionu, protože 

patří do nebezpečné zóny ohrožující MmOl. 

Nebezpečná zóna zimního stadionu byla přebrána z Havarijního plánu. Zóna 

zasahuje jen do vchodu a přední stěny budovy MmOl. Programem TerEx jsem zjistila, že při 

doplňování čpavku výsledná zóna zasáhne celou budovu magistrátu.   

Z Havarijního plánu byla také převzata nebezpečná zóna při úniku chlóru 

z plaveckého stadionu. Tato zóna nezasahuje do MmOl. V tomto případě se jedná o 

synergický účinek vzhledem k MmOl. Pokud by bylo shromaždiště situováno před plavecký 

stadion, případný únik chlóru by evakuované z MmOl ohrozil. V práci se věnuji i možnému 

ohrožení terorismem, bomby a nástražným výbušným systémem, protože tyto druhy ohrožení 

mohou být pro vyděrače lákavé, zajímavé a lukrativní.  

Výstupem diplomové práce je evakuační plán a organizační postupy (metodika a 

 režimová opatření) pro zaměstnance  nacházející se v budově Magistrátu Města Olomouce 

při ohrožení nebezpečnou látkou, ale také případným terorismem, bomby a nástražným 

výbušným systémem.  

Zpracování diplomové práce mě obohatila o znalosti v oblasti evakuace osob ze 

správních budov, hlavně z pohledu zaměstnance. V budoucnosti při návštěvě správní budovy 

budu vědět jak se mám chovat a na koho se mohu obrátit v případě mimořádné události. 
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Použité zkratky 
 
MmOl  Magistrát Města Olomouce 

EZS   Elektronické zabezpečovací systémy 

EPS   Elektronická požární signalizace 

NVS   Nástražný výbušný systém 

OPIS              Operační a informační středisko 
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Příloha č. 2 
 

Bezpečnostní list podle vyhlá.ky č. 231 / 2004 Sb.  
AMONIAK  

Datum:1.8.2002 Revize: 02 Strana 1 ze 4  
Datum revize: 1.7.2004  
__________________________________________________________________________________ 
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce  
Chemický název látky/obchodní název přípravku: amoniak bezvodý  
Číslo CAS: 7664-41-7  
Číslo ES/EINECS: 231-635-3  
Dal.í název látky: čpavek bezvodý  
Identifikace výrobce/dovozce  
Jméno nebo obchodní jméno: Air Liquide CZ, s.r.o.  
Místo podnikání nebo sídlo: Jinonická 80, 158 00 Praha 5  
Identifika ční číslo (IČO): 264 61 609  
Telefon: 257 290 384  
Fax: 257 290 428  
Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Boji.ti 1, 128 08 Praha2,  
Tel. 224 919 293, 224 915 402  
Air Liquide CZ, s.r.o. Tel. 25729 0384  
 
2. Informace o složení látky nebo přípravku  
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky  
Chemický název: amoniak bezvodý, T: toxická, C: .žíravá, N: nebezpečná pro životní prostředí  
Obsah v (%): > 99  
Číslo CAS: 7664-41-7  
Číslo ES/EINECS: 231-635-3  
Výstražný symbol nebezpečnosti: T, N  
R-věta: 10-23-34-50  
S-věta: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61  
Úplné znění R-vět a S-vět uvádí bod 16 tohoto bezpečnostního listu.  
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku  
 
3.1 Podle zákona č. 356/2003 Sb. , je přípravek klasifikován jako: T: toxický, C: žíravý, N: 
nebezpečný pro životní prostředí  
Výstražný symbol nebezpečnosti: T,N  
R-věta: 10-23-34-50  
S-věta: (1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61  
Úplné znění R-vět a S-vět uvádí bod 16 tohoto bezpečnostního listu.  
 
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: působí 
žíravě na oči, dýchací  
orgány, a kůži, jedovatý při vdechování. Při styku s kůží vznik omrzlin.  
 
3.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: může 
změnit hodnotu pH vodního prostředí.  
 
3.4 Dal.í údaje: termickým rozkladem vznikají oxidy dusíku. S vodou tvoří žíravé louhy, se 
vzduchem vytváří výbušné směsi.  
 
 
 



 2 

4. Pokyny pro první pomoc  
Všeobecné pokyny: postiženého dopravit s pomocí nezávislého dýchacího přístroje na čerstvý 
vzduch. Udržovat v teple a klidu. Přivolat lékaře. Při zástavě dechu použít umělé dýchání.  
Při nadýchání: jedovatý při vdechování. Příznakem zasažení je silný dráždivý kašel a potíže v 
dýchání.  
Při styku s kůží: způsobuje poleptání kůže. Omývat nejméně 15 minut vodou.  
Při zasažení očí: oči ihned vymývat nejméně 15 minut vodou. Vyhledat lékaře.  
Při požití: není považováno za možný způsob expozice.  
 
Další údaje: -  
 
5. Opatření pro hasební zásah  
Vhodná hasiva: lze použít všechna hasiva, tříštěná voda, sněhový hasicí přístroj. Nutno přizpůsobit 
okolí.  
Nevhodná hasiva: -  
Zvláštní nebezpečí: působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby.  
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: nezávislý dýchací přístroj a protichemický oděv.  
Další údaje: působením ohně dochází k termickému rozkladu a toxické a žíravé látky - oxid dusnatý, 
oxid dusičitý.  
 
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku  
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: vyklidit prostor. Použít nezávislý dýchací přístroj. Zajistit 
dostatečné větrání.  
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: pokusit se zastavit únik plynu. Páry srážet 
vodní mlhou nebo  
tří.pěnou vodou.Zamezit vniknutí do kanalizace a vodních toků.  
Doporučené metody čistění a zneškodnění: prostor vyvětrat. Evakuovat osoby, odstranit hořlavé 
předměty a zdroje  
zapálení. Prostor postřikovat vodou, dokud není zkapalněný plyn odpařen (odpaření námrazy). 
Předměty které přišly do  styku s plynem a okolí úniku plynu opláchnout dostatečně vodou.  
 
Další údaje: -  
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku  
Pokyny pro zacházení: použít pouze zařízení určené pro tento výrobek pro daný tlak a teplotu. 
Zamezit zpětnému proudění plynu do nádoby. Zamezit vniknutí vody do nádoby. Neumisťovat do 
blízkosti zdrojů zapálení, zamezit vzniku  
elektrostatického náboje. Před zavedením plynu do zařízení toto zařízení odvzdušnit.  
Pokyny pro skladování: nádobu zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě 
ni..í ne. 50°C.  
Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních látek. Neskladovat na slunci.  
 
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob  
 
8.1 Expoziční limity: PEL : 14 mg/m3, NPK : 36 mg/m3  
 
8.2 Omezování expozice:  
Technická opatření: zamezit úniku plynu zajištěním těsnosti zařízení.  
Osobní ochranné prostředky  
Ochrana dýchacích orgánů: při zacházení s produktem nekouřit. Při práci mít v pohotovosti 
nezávislý dýchací přístroj.  
Ochrana očí: při manipulaci (připojování a odpojování nádoby) použít ochranné brýle.  
Ochrana rukou: použít ochranné pracovní rukavice.  
Ochrana kůže: použít vhodný pracovní ochranný oděv.  
Dal.í údaje: při manipulaci s nádobou použít vhodnou pracovní obuv s pevnou špičkou. Při práci 
nejezte a nekuřte. Po práci  si myjte ruce vodou a mýdlem.  
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Omezování expozice do životního prostředí: plyn nevypouštět do atmosféry  
 
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku  
Skupenství (při 20 °C): plynné  
Barva: bezbarvý plyn  
Zápach (vůně): .tiplavý po čpavku  
Hodnota pH: -  
Teplota (rozmezí teplot) tání ( °C): -77,7  
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): - 33,4  
Bod vzplanutí (°C): 650  
Hořlavost: přesto.e jsou stanoveny hodnoty hořlavosti, lze se vzduchem jen obtížně zapálit  
Samozápalnost: není samozápalný  
Meze výbšnosti: horní mez (% obj.): 28  
dolní mez (% obj.): 15  
Oxidační vlastnosti: nestanoveny  
Tenze par (při 20 °C): 8,6 bar  
Hustota (při 20 °C): relativní hustota (vzduch = 1): 0,597  
Rozpustnost (při 20 °C)  
- ve vodě: 34 %  
- v tucích (včetně specifikace oleje): není stanovena  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: není stanoven  
Dal.í údaje: rozpustnost v ostatních látkách - v 95% alkoholu při 20°C 15 %, při 30°C 11 %, v 
ethanolu při 0°C 20 %, při 25°C 10 %, v methanolu při 25°C 16 %.Rovně. je rozpustný v chloroformu 
a etheru.  
Molární hmotnost (g.mol-1): 17,03  
Teplota vznícení (o C): 650  
Teplotní třída: T1  
Skupina výbušnosti: IIA  
Mezní bezpečnostní spára (mm): 3,17  
Výhřevnost (MJ.kg-1): 31,3  
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku  
Podmínky, za nich. je výrobek stabilní: za normálních podmínek stabilní.  
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: může reagovat s oxidujícími látkami a kyselinami. S 
vodou tvoří žíravé louhy, se vzduchem výbušné směsi.  
Látky a materiály, s nimi. výrobek nesmí přijít do styku: oxidující látky, kyseliny,voda.  
Nebezpečné rozkladné produkty: působením ohně dochází k tvorbě toxických a žíravých oxidů 
dusíku.  
 
Další údaje: -  
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku  
Akutní toxicita:  
- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanovena  
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanovena  
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): nestanovena  
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): 7338  
S vodou tvoří žíravé louhy. Se vzduchem tvoří výbušné směsi.  
Subchronická - chronická toxicita:není známa  
Senzibilizace: není známa  
Karcinogenita: nestanovena  
Mutagenita: nestanovena  
Toxicita pro reprodukci: nestanovena  
Zkušenosti u člověka: tekutina i plyn dráždí velmi silně a. těžce leptají oči, dýchací cesty, plíce a 
kůži. Křeč nebo edem plic může vést k udušení. Nadýchání vysoké koncentrace plynu může vést k 
náhlé smrti. Po styku s tekutinou těžké omrzliny. Pálení, bolesti a poškození očí, sliznice nosu a hltanu 
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i kůže. Omrzlé části těla mají bílou barvu. Dráždivý kašel velmi úporný, dušnost. Krátkodobý účinek: 
koncentrace 0,25% par ve vzduchu je nebezpečná při vdechování po dobu 30 minut.  
 
Provedení zkoušek na zvířatech: nebyly provedeny.  
Další údaje: -  
 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku  
Akutní toxicita pro vodní organismy  
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): 0,3  
EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): 60 ve 25 hod.  
IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): nestanovena  
Rozložitelnost: nestanovena  
Toxicita pro ostatní prostředí: může změnit hodnotu pH vodního prostředí  
Dal.í údaje: nesmí proniknout ve velkém množství do spodní vody, vodotečí a do kanalizace. Ve 
větším množství negativně ovlivňuje činnost čistíren odpadních vod.  
CHSK: nestanovena  
BSK5: nestanovena  
 
Další údaje: -  
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku  
 
Způsoby zneškodňování látky/přípravku: nevypouštět do atmosféry. Zbytky plynu mohou být 
likvidovány v roztoku kyseliny sírové.  
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: zajišťuje výrobce. Nádobu inertizovat 
proplachem inertním plynem.  
 
Další údaje: odstraňování odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku  
 
Pozemní přeprava Třída: 2 Číslo/písmeno: 2 TC  
ADR/RID Číslo UN: 1005 AMONIAK, BEZVODÝ  
Bezpečnostní značky: 2.3: jedovaté plyny, 8: .íravá látka/přípravek  
Poznámka: je povoleno přepravovat pouze vozidly, jejich. nákladový prostor je oddělen od kabiny 
řidiče. Dbát na předpisy pro dopravu nebezpečných věcí ADR/RID.  
Vnitrozemská vodní přeprava Třída: - Číslo/písmeno: -  
ADN/ADNR Kategorie: -  
Námořní přeprava Třída:2 Číslo UN: 1005 Typ obalu: -  
IMDG  
Látka znečišťující moře: -  
Technický název: -  
Letecká přeprava Třída:2.3 Číslo UN:1005 Typ obalu: PAXF CAO 200  
ICAO/IATA  
Technický název: amoniak, bezvodý  
Poznámky: -  
Dal.í údaje: odesilatel je povinen označit nebezpečné věci a předat dopravci v písemné formě pokyny 
pro řidiče, pokud je prováděná přeprava nadlimitního množství. Odesílatel je povinen zabezpečit 
předepsané .kolení ostatních osob podílejících se na přepravě.  
 
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku  
 
15.1 Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: zákon č. 356/2003 Sb., včetně platných 
vyhlášek a nařízení, zákon č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně platných vyhlášek a 
nařízení, zákon č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  
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15.2 Klasifikace látky/přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.: T: toxická, C: .žíravá, N: 
nebezpečná pro životní prostředí  
 
15.3 Symbol nebezpečí: T,N.  
 
15.4 Nebezpečné látky: Amoniak  
 
15.5 Dal.í předpisy: Pokyny pro případ nehody  
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby pro přepravu plynů. Provozní pravidla.  
 
16. Dal.í informace vztahující se k látce nebo přípravku  
R-věty (úplné znění): R10 Hořlavý  
R23 Toxický při vdechování  
R34 Způsobuje poleptání  
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy  
S-věty (úplné znění): (S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí)  
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě  
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření  
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc  
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo  
obličejový .tít.  
S45 V případě nehody nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,  
            ukažte toto označení)  
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí  
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a 
jsou v souladu s platnými právními předpisy. Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou pro.koleni 
pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ochrannými pomůckami, v bezpečnosti 
práce a požární ochraně.
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Příloha č. 3 
 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. 

CHLÓR 
 

Datum vydání: 1.8.1999 Revize: 05 
Datum revize: 1.6.2004 
 
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 
 
1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: chlor 
Číslo CAS: 7782-50-5 
Číslo ES/EINECS: 231-959-5 
Další název látky: chlor 
 
1.2 Identifikace výrobce / dovozce (nenahrazuje požadavek zákona č. 356/2003 Sb., týkající se 
povinnosti výrobce a dovozce vydat bezpečnostní list) 
Jméno nebo obchodní jméno: Česká asociace technických plynů (ČATP) 
Místo podnikání nebo sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 
Telefonní číslo pro mimořádné situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 
Praha 2, telefon (24 hodin/den) - 2 2491 9293 
 
2. Informace o složení přípravku 
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky 
Chemický název: chlor, T: toxická, Xi:dráždivá, N: nebezpečná pro životní prostředí 
Obsah v (%): > 99. Neobsahuje jiné látky, které by ovlivnily klasifikaci přípravku. 
Číslo CAS: 7782-50-5 
Číslo ES/EINECS: 231-959-5 
Výstražný symbol nebezpečnosti: T, N 
R-věta: 23-36/37/39-50 
S-věta: (1/2-)9-45-61 
Úplné znění R-vět a S-vět je uvedeno v bodě č. 16 tohoto bezpečnostního listu 
 
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku 
 
3.1 Látka/přípravek je podle zákona č. 356/2003 Sb. klasifikovaný jako: T: toxická, Xi:dráždivá, 
N: 
nebezpečná pro životní prostředí 
Výstražný symbol nebezpečnosti: T, N 
R-věta: 23-36/37/39-50 
S-věta: (1/2-)9-45-61 
Úplné znění R-vět a S-vět je uvedeno v bodě č. 16 tohoto bezpečnostního listu 
 
3.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: působí 
žíravě na oči, dýchací orgány a kůži. Toxický při vdechování. Podporuje hoření. Reaguje prudce 
s hořlavými látkami. Zkapalněný pod tlakem. Při styku kapaliny s kůží nebezpečí vzniku omrzlin. 
 
3.3 Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: může 
změnit hodnotu pH vodního prostředí. Toxický pro vodní organismy. 
 
3.4 Možné nesprávné použití látky/přípravku: - 
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4. Pokyny pro první pomoc 
 
 
4.1 Všeobecné pokyny: postiženého dopravit s pomocí nezávislého dýchacího přístroje na čerstvý 
vzduch. Udržovat v teple a klidu. Přivolat lékaře. Při zástavě dechu použít umělé dýchání. 
 
4.2 Při nadýchání: proti dráždivému kašli kodein. Při podráždění dýchacích cest dát vdechovat 
každých 
10 min. 5 vstřiků aerosolového dávkovače s dexamethasonem (Auxison dos. aerosol) do vymizení 
potíží. 
Pozor na možnost vzniku edému plic po latenci (často se skrovnými příznaky) až 2 dnů. 
Při bezvědomí zajistit základní životní funkce, uložit do stabilizované polohy a přivolat lékaře. 
 
4.3 Při styku s kůží: znečistěný oděv odstranit. Zasažený povrch kůže omývat nejméně 15 minut 
vodou. Vyhledat lékaře. 
 
4.4 Při zasažení očí: dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového vaku. 
Neprodleně vyšetření u očního lékaře! 
 
4.5 Při požití: není považováno za možný způsob expozice. 
 
5. Opatření pro hasební zásah 
 
5.1 Vhodná hasiva: nehořlavý. Podporuje hoření. Lze použít všechna známá hasiva, tříštěná 
voda, sněhový hasicí přístroj.Okolní hořící předměty hasit podle jejich charakteru. 
 
5.2 Nevhodná hasiva: - 
 
5.3 Zvláštní nebezpečí: působením ohně může dojít k explozi tlakové nádoby. 
 
5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: nezávislý dýchací přístroj a protichemický oděv. 
 
5.5 Další údaje: zplodiny hoření nejsou nebezpečnější než výrobek. Pokud je možné, zastavit únik 
plynu. Nádoby evakuovat nebo chladit z chráněné pozice vodou. 
 
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku 
 
6.1 Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: vyklidit prostor. Použít nezávislý dýchací přístroj. 
Zajistit dostatečné větrání. 
 
6.2 Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: pokusit se zastavit únik plynu. 
Zabránit vniknutí do kanalizace, sklepů, pracovních jam a jiných míst, kde hrozí nahromadění plynu. 
 
6.3 Doporučené metody čistění a zneškodnění: prostor vyvětrat. Zařízení zasažené plynem 
opláchnout důkladně vodou. Páry srážet vodní mlhou nebo tříštěnou vodou. Prostor očistit vodou. 
 
6.4 Další údaje: Těžší než vzduch. Hromadí se v níže položených a podzemních prostorách. 
 
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku 
7.1 Pokyny pro zacházení: použít pouze zařízení určené pro tento výrobek pro daný tlak a teplotu. 
Nepoužívat olej a organická maziva. Zamezit zpětnému proudění plynu do nádoby. Zamezit vniknutí 
vody do nádoby Před zavedením plynu do zařízení zařízení odvzdušnit. 
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7.2 Pokyny pro skladování: nádobu zajistit proti pádu. Skladovat na dobře větraném místě při teplotě 
nižší než 50 °C. Skladovat odděleně od oxidujících plynů a ostatních látek. 
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob 
 
8.1 Expoziční limity: PEL: 1,5 mg.m-3, NPK-P: 3 mg.m-3 
 
8.2 Omezování expozice 
Technická opatření: zajistit dostatečné větrání. Při práci nekouřit. 
 
Osobní ochranné prostředky 
Ochrana dýchacích orgánů: při zacházení s výrobkem mít připravenou ochrannou masku pro 
případ nehody. 
Ochrana očí: ochranné brýle/ochranný obličejový štít při manipulaci s výrobkem. 
Ochrana rukou: pracovní rukavice 
Ochrana kůže: vhodný pracovní oděv 
 
8.4 Další údaje: Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Chránit oči, obličej a kůži před potřísněním. 
 
9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku 
Skupenství (při 20 oC): plynné, zkapalněný pod tlakem 
Barva: žlutozelená 
Zápach (vůně): pronikavý, štiplavý 
Hodnota pH: - 
Teplota (rozmezí teplot) tání (oC): -101 
Teplota (rozmezí teplot) varu (oC): -34 
Bod vzplanutí (oC): není stanoven 
Hořlavost: nehořlavý 
Samozápalnost: není 
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): nehořlavý 
dolní mez (% obj.): - 
Oxidační vlastnosti: oxidující 
Tenze par (při 20 oC): 6,8 bar 
Hustota (při 20 oC): 2,5 (vzduch=1) 
Rozpustnost (při 20 oC) 
- ve vodě: 8620 mg.l-1 (cca 1 % roztok chlorové vody) 
- v tucích (včetně specifikace oleje): není stanovena 
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: není stanoven 
Další údaje: plyn je těžší než vzduch. Může se hromadit v uzavřených prostorech, zejména při 
podlaze nebo v hlouběji položených místech. 
 
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku 
Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: za normálních podmínek stabilní. 
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: reaguje prudce s organickými látkami. 
Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: s vodou tvoří žíravé kyseliny. Reaguje 
prudce s louhy. S vodou způsobuje korozi kovů. 
Nebezpečné rozkladné produkty: nejsou 
 
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku 
Akutní toxicita: 
- LD50, orálně, potkan (mg.kg-1): nestanovena 
- LD50, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg-1): nestanovena 
- LC50, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg-1): nestanovena 
- LC50, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg-1): 293 ml.m-3 (exp. 1 hod.) 
Subchronická - chronická toxicita: nestanovena 
Senzibilizace: nestanovena 
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Karcinogenita: nestanovena 
Mutagenita: nestanovena 
Toxicita pro reprodukci: nestanovena 
Zkušenosti u člověka: nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic. Riziko 
plicního edému. Edém plic se může vyvinout s latencí až 2 dnů. Po nadýchání plynu je proto vždy 
nutné lékařské vyšetření. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži až ke tvorbě puchýřů. Po styku s tekutinou 
event. i omrzliny. Pálení a bolesti očí, sliznice nosu a hltanu i kůže. Tvorba puchýřů. 
Dráždění ke kašli, záchvaty dušení. Krátkodobý účinek: koncentrace 0,1% po dobu 10 min. působí 
smrtelně. 
Provedení zkoušek na zvířatech: nebyly provedeny 
 
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku 
Akutní toxicita pro vodní organismy 
LC50, 96 hod., ryby (mg.kg-1): nestanoveno 
EC50, 48 hod., dafnie (mg.kg-1): nestanoveno 
IC50, 72 hod., řasy (mg.kg-1): nestanoveno 
Rozložitelnost: nestanovena 
Toxicita pro ostatní prostředí: nestanovena 
Další údaje: nebezpečný pro vodní živočichy. Nesmí proniknout do spodní vody, vodotečí a do 
kanalizace. Může změnit hodnotu pH vodního prostředí. 
CHSK: nestanovena 
BSK5: nestanovena 
 
13. Pokyny pro zneškodňování látky nebo přípravku 
Způsoby zneškodňování látky/přípravku: nevypouštět do atmosféry. Nádobu s unikajícím chlorem 
umístit na bezpečné venkovní místo nebo do prostoru s tlakovým větráním. Přes vhodný regulační 
ventil s odlučovačem a dlouhou hadicí vypouštět pomalu plyn do odpovídajícího množství 
15% vodného roztoku hydroxidu sodného nebo jiného alkalického roztoku. Jakmile je všechen 
plyn vypuštěn, uzavřít ventil u původní nádoby a vzniklý roztok soli odvézt na příslušné 
místo k neutralizaci. Neutralizace se provádí přidáním k velkému objemu redukčního činidla 
(siřičitan sodný, železnaté soli aj.). Uvolněný kapalný chlor pokrýt těžkou pěnou. 
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: zajišťuje výrobce. Zbylý plyn zlikvidovat 
absorpcí. 
Další údaje: odstraňování odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších 
Předpisů 
 
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku 
Pozemní přeprava Třída: 2 Klasifika ční kód: 2TC 
ADR/RID Číslo UN: 1017 
Pojmenování a popis : CHLOR 
Bezpečnostní značky: 2.3:jedovaté plyny, 8: žíravé látky 
Kemlerovo číslo : 268 
Poznámka: podle předpisu pro dopravu nebezpečných věcí ADR/RID. 
Vnitrozemská vodní přeprava Třída: - Číslo/písmeno: - 
ADN/ADNR Kategorie: - 
Námořní přeprava Třída: 2.3 Číslo UN:1017 Typ obalu: - 
IMDG 
Látka znečišťující moře: - 
Technický název: - 
Letecká přeprava Třída: 2.3 Číslo UN: 1017Typ obalu: - 
ICAO/IATA 
Technický název: - 
Poznámka: 
Další údaje: odesílatel je povinen označit nebezpečné věci a předat dopravci v písemné 
formě pokyny pro řidiče, pokud je prováděna přeprava nadlimitního množství. Odesílatel je 
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povinen zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě. 
 
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku 
 
15.1 Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek: zákon č. 356/2003 Sb. včetně platných 
vyhlášek a nařízení, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně platných 
vyhlášek a nařízení, odstraňování odpadů se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 
 
15.2 Klasifikace látky/přípravku podle zákona č. 356/2003 Sb.: T: toxická, Xi: dráždivá, N: 
nebezpečná pro životní prostředí 
 
15.3 Symbol nebezpečí: T, N 
 
15.4 Nebezpečné látky: chlor 
 
15.5 Další předpisy: Pokyny pro případ nehody, ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní 
pravidla. Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR) 
16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku 
R-věty (úplné znění): R23 Toxický při vdechování 
R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži 
R50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
S-věty (úplné znění): (S1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí) 
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě 
S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) 
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální 
pokyny nebo bezpečnostní listy 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
ochrany 
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou 
v souladu s platnými právními předpisy.Je nutno se přesvědčit, zda pracovníci jsou proškoleni pro 
práci 
s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ochrannými pomůckami, v bezpečnosti práce a 
požární 
ochraně.
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Příloha č. 5 
Metodika 

činnosti zaměstnanců MMOL p ři ohrožení terorismem nebo při oznámení o uložení 
nebo nálezu výbušniny nebo nástražného výbušného systému 

- vnitřní ohrožení budovy 
 

Obecné vymezení mimořádné události v souvislosti s možným terorismem a 
s oznámením o uložení nebo nálezu výbušného předmětu 

 
Postup zahrnuje činnosti při mimořádné události způsobenými: 

a) terorismem 
b) teroristickými útoky prováděnými pomocí výbušnin nebo nástražným výbušným 

systémem 
c) trestnou činnosti páchanou pomocí výbušnin nebo nástražným výbušný systémem 

(dále jen NVS) nebo trestnou činností s výbušninami souvisejícími 
d) výbušné systémy obsahující látky schopné výbušné přeměny 

 
Typová činnost se nevztahuje: 

a) výbuch NVS, výbušného předmětu, výbušniny a munice 
b) nálezu NVS, jenž by sloužil k rozptylu chemického, biologického, radiologického 

nebo jaderného materiálu 
 
Oznámení zaměstnance při zjištění ohrožení terorismem či o uložení výbušniny nebo 
NVS je možné: 

a) ústně 
b) telefonicky 
c) pomocí intranetu nebo internetu (e-mail) 
d) audio a video záznamů 

Zaměstnanec tuto skutečnost oznámí ostraze, vedoucímu pracovníkovi či jemu zástupci, 
vrátnému či přímo havarijní službě. 
 
V případě přijetí zaměstnance informace o ohrožení terorismem či o uložení výbušniny 
nebo NVS se může setkat s těmito komplikacemi: 

a) oznámení nasvědčuje tomu, že byl spáchán trestný čin a volající může být jeho 
pachatelem nebo byl s pachatelem v kontaktu 

b) vhodná je možná maximální délka hovoru. Je zvláště důležité 
• ochota volajícího komunikovat 
• na taktice vedení rozhovoru 
• na ochotě zaměstnance přijmout informace (naslouchat, brát informaci v potaz) 

c) volající je cizinec (nemluví česky) 
d) volající hovoří zkresleným hlasem 
e) volající udává záměrně nepravdivé údaje 
f) předaná informace je velmi krátká a velmi nejednoznačná 
g) nepřesné převzetí zprávy (přeslechnutí) 
h) přerušení spojení během hovoru 
i) oznámení je předáno na nosiči informace (CD, audio nahrávka) 
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Při zjištění této informace je důležité provést záznam o identifikace pachatele 

 
 
Oznámení přijal ……………………………………………………………………………….. 

(jméno, příjmení, funkce) 
 
Datum a čas přijetí ……………………………………………………………………………. 
 
Druh telefonu ………………………………………………………………………………….. 

(linkový-mobilní-interní) 
 
Pohlaví …………………………………………………………………………………………. 
 
Předpokládaný věk …………………………………………………………………………… 
 
Jazyk …………………………………………………………………………………………… 

(čeština s cizím přízvukem, cizí jazyk) 
 
Charakteristika hlasu ………………………………………………………………………… 

(rychlá – pomalá – přesná – zkreslená – koktavá) 
 
Zvuky v pozadí ……………………………………………………………………………… 
(zmatek – ticho – hudba – smíšené hlasy – zvířata – stroje – provoz na ulici – kuchyně – 
kancelářské stroje – vlaky – letadla – společnost(večírek,oslava)) 
 
Způsob vystupování a chování ……………………………………………………………….. 
(racionální – iracionální – klidní – se smíchem – důsledný – souvislý – roztěkaný – emociální- 
uměřený) 
 
Znalost pachatele ……………………………………………………………………………… 

(technická znalost, vyjadřování) 
 
Popsal uložení předmětu, bomby …………………………………………………………….. 

(uvedl přesné, přibližné místo uložení) 
 

Další okolnosti rozhovoru …………………………………………………………………….. 
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Příloha č. 6 
 

Metodika 
činnosti zaměstnanců MMOL p ři ohrožení nebezpečnou látkou a terorismem 

- vnější ohrožení budovy 
 

Obecné vymezení mimořádné události v souvislosti s možným ohrožením nebezpečnou 
látkou 

 
Postup zahrnuje činnosti při mimořádné události způsobenými: 

a) únikem nebezpečné látky z technologických zařízení v blízkosti objektu 
b) teroristickými útoky s použitím nebezpečných látek 
c) trestnou činnosti páchanou pomocí nebezpečných látek nebo jejich sloučenin  nebo 

trestnou činností s nebezpečnými látkami souvisejícími 
d) systémy obsahující nebezpečné látky nebo přípravky 

 
Typová činnost se nevztahuje: 

a) nálezu předmětu s nebezpečnou látkou  jenž by sloužil k rozptylu chemického, 
biologického, radiologického nebo jaderného materiálu 

 
Oznámení zaměstnance při zjištění ohrožení nebezpečnou látkou je možné: 

a) ústně 
b) telefonicky 
c) pomocí intranetu nebo internetu (e-mail) 

Zaměstnanec tuto skutečnost oznámí ostraze, vedoucímu pracovníkovi či jemu zástupci, 
vrátnému či přímo havarijní službě.  
Může nastat skutečnost, že případné ohrožení nebezpečnou látkou ze stabilního zdroje, že 
informace o úniku poskytne majitel či správce budovy u nichž došlo k úniku. 
 
V případě přijetí zaměstnance informace o ohrožení nebezpečnou látkou nebo její 
sloučeninou  se může setkat s těmito komplikacemi: 

a) zaměstnanec může podanou zprávu ignorovat 
b) nepřesné převzetí zprávy (přeslechnutí) 
c) přerušení spojení během hovoru 
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Příloha č. 7 
 

Režimová opatření na pracovišti 
 
Každý zaměstnanec při příchodu zkontroluje své pracoviště. Zejména provede kontrolu 
zámků na trezorech, skříních na spisy, pracovním stole, úplnost výpočetní a další techniky, 
disket a zavření okna a dveří. Zároveň prohlédne své pracoviště a zjistí, zda se na něm 
nenacházejí nějaké podezřelé předměty. 
Jakoukoliv skutečnost signalizující narušení daného prostoru neprodleně ohlásí ostraze nebo 
svému nadřízenému. 
 
V průběhu pracovní doby při jednání s návštěvníky či klienty a osobami, které nejsou pro 
práci s ochraňovanými dokumenty, zabezpečí tyto dokumenty tak, aby nemohlo dojít k jejich 
zneužití a úniku informací v nich obsažených. Veškeré materiály ochraňovaného charakteru 
jako jsou razítka, nosiče informací (CD, video nebo audio nahrávka atd.) či jiné informační 
média nesmí zůstat ani při krátkodobém opuštění pracoviště volně přístupné. 
 
Při odchodu z kanceláře musí být vstupní dveře uzamčeny a klíce nesmí zůstat v zámku. 
 
Před odchodem z pracoviště tj. dokončení pracovní doby zaměstnanec uloží veškeré materiály 
obsahující ochraňované skutečnosti na vyhrazené místo, které náležitě uzamknou. 
Zaměstnanec před svým odchodem z pracoviště uzavře okna, vypne a zkontroluje veškerou 
elektroniku a osvětlení. 
 
Zaměstnanec MMOL je dále povinen: 

a) znát svěřené bezpečnostní kódy, které nesmí komukoliv sdělovat 
b) nepodávat žádné informace o bezpečnostním systému a upozornit ostrahu či svého 

nadřízeného na případný zájem nepovolaných osob o této skutečnosti 
c) nezakrývat čidla systému EZS a EPS a objektivy kamer 

 
 

Zaměstnanec byl seznámen a následně proškolen  tímto dokumentem a potvrdil to svým 
podpisem.
 


