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Cílem  této  diplomové  práce  je  charakterizovat  nebezpečí  územního  celku 

Ústeckého  kraje.  Práce  je  zaměřena  na  nebezpečí  průmyslových  objektů  a  rizika 

liniových  siničních  prvků.  Jádrem  práce  je  zhodnocení  nebezpečí  na  silničních 

čtyřpruhových prvcích a vypracování dokumentace k poplachovému plánu pro liniovou 

rajonizaci  silnice  I/13,  která  je  významným  dopravním  liniovým  prvkem  území 

Ústeckého kraje. Dokumentace může být využita při zpracovávání rajonizace dalších 

úseků čtyřpruhových silnic v Ústeckém kraji i kdekoliv v ČR.

Annotation

PALÁN, M. Analysis of the fire alarm plan of the region Ústí nad Labem. 

Diplomová práce, Ostrava: VŠB TU, 2008, 55 s.

Key words: danger, alarm plan, line road units

The focus of this paper it to characterize danger of the region Ústí nad Labem. This 

paper is targeted at danger of industrial works and at risk of line road units. The base of 

this work is to analyze danger of four lane road units, and to develop documentation of 

an alarm plan for line zoning of the road I/13, which is an important traffic line unit of 

the region Ústí n/L. This documentation my be used as a model for further development 

of zoning other segments of four lane roads in the region Ústí n/L or other where else in 

Czech republic. 
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1.  Úvod

Ústecký  kraj  je  enormě  zatížen  průmyslem.  Především  v  pánevní  oblasti  je 

soustředěné  odvětví  těžkého  průmyslu  s  vysokou  materiálovou  a  energetickou 

náročností. Objekty chemického průmyslu se rozkládají v sousedství objektů občanské 

zástavby. Přes území kraje jsou vedeny tranzitní produktovody. Dopravní infrastruktura 

je značně zatížena přepravou nebezpečných látek.

Požáry, havárie chemických provozů a technologií s výronem nebezpečných látek 

(dále jen NL), havárie v dopravě s následným únikem NL, výbuchy plynů nebo jiných 

výbušných směsí,  havárie  produktovodů,  úniky ropných produktů,  rozsáhlé  poruchy 

v energetických sítích, záplavy a ostatní mimořádné události (dále MU) mohou způsobit 

vážné ohrožení životů a zdraví osob a zvířat, dále mohou ve svém důsledku způsobit 

značné materiální a hmotné škody a ohrozit životní prostředí.

Cílem  práce  je  charakterizovat  nebezpečí  územního  celku  Ústeckého  kraje  se 

zaměřením  na  nebezpečné  oblasti  s  průmyslovými  objekty  a  rizika  na  silničních 

liniových prvcích vyplývajících z přepravy nebezpečných látek převážně ve spojitosti 

provozovanými činnostmi zmíněných objektů.

Dalším  krokem  diplomové  práce  je  zhodnotit  nebezpečí  na  silničních 

čtyřpruhových prvcích v Ústeckém kraji a zpracovat návrh dokumentace poplachového 

plánu liniového prvku - silnice I/13.
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2. Charakteristika nebezpečí územního celku Ústeckého krs. Kraje

2.1 Charakteristika území Ústeckého kraje

Město  Ústí  nad  Labem  je  správním  centrem  Ústeckého  kraje  a  je  jedním 

z největších železničních uzlů v ČR a největším říčním přístavem na řece Labi. Území 

okresů Děčína, Chomutova, Litoměřic, Loun, Mostu, Teplic a Ústí nad Labem s 16-ti 

správními obvody obcí s rozšířenou působností  tvoří území Ústeckého kraje (obrázek 

č.1).  Rozlohou 5 334 km2 zaujímá 6. místo mezi kraji České republiky. Z této rozlohy 

tvoří více než 50 % území kraje zemědělská půda, 30 % lesy a 2% vodní plocha.  Na 

území Ústeckého kraje žije v 354. obcích přibližně 823 170 obyvatel.  Největší počet 

obyvatel  je  soustředěn  v podkrušnohorské  pánevní  oblasti,  která  je  typická  značnou 

koncentrací  průmyslu  a  vysokou hustotou  obyvatel,  méně je  osídlena  oblast  Krušné 

hory a okresy Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla. 

Největší obcí kraje je město Ústí nad Labem s 94 298 obyvateli

Obrázek č. 1: Mapa správního rozdělení Ústeckého kraje (zdroj: ČSÚ Ústí nad Labem)

Oblast  Ústeckého kraje se vyznačuje značnou rozdílností  z hlediska hospodářské 

struktury. Kraj patří k oblastem s vysoce rozvinutou průmyslovou výrobou. Převahu má 
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těžký  průmysl  s  vysokou  materiálovou  a  energetickou  náročností.  K  těmto 

průmyslovým  zdrojům  patří  energetika,  chemický  průmysl,  strojírenství,  hutnictví, 

sklářství a výroba textilu. Hospodářský význam kraje v rámci České republiky je dán 

značným  nerostným  bohatstvím,  zejména  rozsáhlými  ložisky  hnědého  uhlí 

v severočeské  hnědouhelné  pánvi,  která  se  rozkládá  pod  svahy  Krušných  hor.  Na 

druhou  stranu  se  však  právě  povrchová  těžba  hnědého  uhlí  významným  způsobem 

podílela na devastaci krajinného rázu celé severní části kraje. Území pánve zasahuje od 

Ústí  nad Labem a táhne se směrem na západ pod úpatím Krušných hor až k městu 

Kadaň. Došlo zde tak k nadměrnému zatížení krajiny jak těžbou uhlí, tak i průmyslovou 

činností,  které  společně  negativně  zasáhly  přírodní  složky  krajiny  až  na  hranici 

únosnosti  regionu.  Lze  konstatovat,  že  v tomto  případě  došlo  k odstranění  nebo 

nevratné změně celé původní krajiny a jejich ekosystémů, která je v posledních letech, 

po útlumu těžební činnosti,  postupně nahrazována celkovými revitalizacemi  krajinou 

novou, která má však zásadně jiný ráz. V protikladu s pánevní oblastí leží oblasti okresů 

Litoměřice  a Louny  charakteristické  produkcí  zeleniny,  respektive  chmele,  oblasti 

Polabí a Poohří proslulé ovocnářstvím (nazývané Zahrada Čech) a oblast Krušné hory 

a  Děčínsko,  které  nejsou  ani  územím  s koncentrací  těžkého  průmyslu  ani  oblastí 

zemědělskou.  Právě  v těchto  oblastech,  které  nebyly  poznamenány  uvedenou 

průmyslovou  činností  se  nacházejí  chráněné  krajinné  oblasti.  V okrese  Děčín  se 

rozkládá  národní  park  České  Švýcarsko o rozloze  7 00 km2,  který  byl  zřízen  v roce 

2000 a chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla zřízena v roce 1972. Na území 

kraje  se dále  nacházejí  chráněné  krajinné oblasti  České Středohoří,  část  Kokořínska 

a Lužických hor. 

Koncentrace  chemického  a  petrochemického  průmyslu  může  mít  vliv  na  vznik 

závažných  MU  na  území  Ústeckého  kraje.  S existencí  těchto  podniků,  a  zároveň 

polohou kraje v návaznosti na země Evropské unie, je spojena i přeprava a skladování 

nebezpečných látek. 
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2.2 Analýza a hodnocení nebezpečí

Analýza nebezpečí je široký záběr hodnotitelných parametrů našeho okolí.  Je to 

identifikace  zdrojů  rizika,  jejich  klasifikace,  určení  velikosti  různých  druhů  rizika 

a  rozbor příčin a následků. 

Při hodnocení všech MU se provádí průzkum místa události, můžeme ho určit jako 

základní  analýzu. Cílem  je  především  zhodnocení  již  nastalé  události  zejména 

s ohledem na

• identifikaci události, jeho příčiny a rozsah možného ohrožení,

• stanovení potřeby sil a prostředků na její likvidaci, 

• zhodnocení potřeby nasazení ostatních složek IZS 

• nutnost evakuace, vymezení ochranné zóny, spuštění systému varování,

• kontrolu výsledků dosud přijatých opatření.

Další analýzou nebezpečí je stanovení stupně nebezpečí pro katastry všech obcí na 

území  kraje.  Na  základě  jejího  vyhodnocení  se  stanoví  plánem  plošného  pokrytí 

kraje(plošné) dislokace jednotek PO na jeho území.

Pro hodnocení nebezpečí vzniku MU lze použít analýzu na základě statistického 

sledování údajů o událostech u HZS Ústeckého kraje. Na základě zjištěných rizik lze 

vyhodnotit jejich reálnou hrozbu. Cílem analýzy je ukázat na možná rizika, vyhodnotit 

možnosti vzniku jednotlivých mimořádných událostí a jejich následků.

Nebezpečí dle statisticky sledovaných údajů HZS Ústeckého kraje 

• Požáry

a) průmyslových a zemědělských objektů,

b) lesních a zemědělských porostů.

• Havárie  nebezpečných  látek

1) úniky nebezpečných látek

a) na pozemní komunikaci,

b) do půdy,

c) na (do) vodní plochy,

d) do ovzduší a

e) z toho ropné produkty.
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2) dopravní nehody  

a) silniční a 

     b) železniční.

• Živelní pohromy 

a)  povodně,

b)  větrné smršti.

Z takto vytvořeného statistického přehledu o událostech vyplývá, že za sledované 

období, od roku 2003 do roku 2006, došlo celkem k 36 312 událostem (tabulka č.1).

Dopravní nehody tvořili celkem 50 % ze všech událostí, které si vyžadovaly zásah 

jednotek HZS Ústeckého kraje . 

Z celkového počtu událostí dále tvořily

• 7 % požáry lesních a zemědělských porostů,

• 2,6 % požáry průmyslových a zemědělských objektů,

• 50 % dopravní nehody se zásahem jednotek PO,

• 13 % úniky nebezpečných látek (mimo ropné produkty),

• 18 % úniky ropných produktů (mimo způsobené dopravní nehodou),

• 9,6 % živelní pohromy.
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Tabulka č. 1:  Statisticky sledované údaje HZS Ústeckého kraje (zdroj:  SSÚ)

Rok 2003 2004 2005 2006 Celkem
Celkem událostí za rok 10 199 8 944 8 568 8 601 36 312
Z toho všech požárů 4 119 2 673 2 347 2 703 11 842
Typ 2003 2004 2005 2006 Celkem

Požár 

Celkem 430 246 187 205 1 068
lesní a zem. porosty 329 159 113 143 744
průmyslové objekty 87 75 64 55 281
zemědělské objekty 14 12 10 7 43

Únik nebezpečné látky 
mimo ropné produkty

Celkem 274 314 423 307 1 318
na pozemní 
komunikaci 194 259 357 270 1 080

do půdy 35 21 25 7 88
do (na) vodní plochy 38 24 28 22 112
do vzduchu 7 10 13 8 38

Únik ropných 
produktů 490 447 511 512 1 960

Živelní pohroma
Celkem 250 84 346 363 1 043
povodeň 182 44 48 249 523
větrná smršť 64 39 295 51 449

Dopravní nehoda
Celkem 1 383 1 450 1 373 1 170 5 376
silniční 1 340 1 396 1 336 1 126 5 198
železniční 33 39 34 41 147

2.3 Popis nebezpečí průmyslových objektů 

Pro průmyslovou výrobu, dopravu a v neposlední řadě i pro zemědělství se staly 

primárním  zdrojem  užití  chemické  látky.  Tyto  látky  svými  fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi  (toxicita,  karcinogenita,  nepředvídavost  reakcí,  nebezpečnost  pro životní 

prostředí,  výbušnost,  extrémní  hořlavost)  (příloha  č.1)  představují,  především 

v situacích  kdy nad nimi  v důsledku MU ztratíme kontrolu,  ohrožení  jak pro zdraví 

a životy lidí,  zvířat  tak i  pro životní prostředí.  O MU nehovoříme jen v souvislosti 

s  výrobou,  ale   týká  se  i  o oblasti  skladování  a  přepravy.  Ke vzniku  mimořádných 

událosí,  označovaných  jako  havárie,  dochází  významnou  měrou  vlivem  lidského 

faktoru  a  to  především  nevědomostí,  podceňováním  vzniku  havárie,  nedbalostí 

a porušováním bezpečnostních předpisů.
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Havárie dle statisticky sledovaných událostí podle své příčiny u HZS kraje 

1) požáry

2) úniky nebezpečných látek,

3) úniky ropných produktů,

4) dopravní nehody,

5) výbuchy a mechanické poškození nebo zřícení objektů.

Graf č. 1 – Srovnání jednotlivých druhů událostí (zdroj:  SSÚ)
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Nejčastější příčinou MU, vyžadujících provedení záchranných a likvidačních prací, 

jsou dopravní nehody je patrné z grafu č. 1. Druhou nejčastější příčinou jsou úniky 

ropných produktů. 

Zdroje rizik můžeme rozdělit na stacionární a mobilní. Mezi stacionární zdroje patří 

především  průmyslové  a  zemědělské  podniky,  které  chemické  látky  vyrábí  nebo 

skladují.  V případech,  kdy  jsou  tyto  látky  v místě  určitého  subjektu  v takovém 

množství,  než je limitováno zákonem o prevenci závažných havárií [1], vyplývají na 

jeho základě  těmto  subjektům povinnosti  provést  opatření  směřující  k prevenci  před 

vznikem havárií spojených s únikem nebezpečných látek. Rozsah opatření se odvíjí od 

kategorie, do které jsou subjekty dle zákona [1] zařazeny (kategorie „A“, kategorie „B“, 

nebo nezařazeny). Přehled těchto subjektů je uveden v příloze č. 8. Nejvíce ohrožující 

subjekty jsou zařazené  do kategorie  „B“, u kterých se předpokládá rozšíření účinků 

9



mimořádné události i mimo vlastní areál. Pro zvládání mimořádné události, ve vztahu 

k jejich okolí, je nejdůležitější vnější havarijní plán zpracovávaný ve spolupráci s HZS 

kraje. Havarijní plány jsou dokumenty, v nichž jsou uvedeny popisy činností a opatření 

po  vzniku  závažné  havárie  vedoucí  ke  zmírnění  jejich  dopadů.  Dělí  se  na  vnitřní 

havarijní  plány,  které  mají  působnost  v  areálu  podniku  a  vnější  havarijní  plány 

s působností v zóně havarijního plánování, tedy vně podniku. 

Na území Ústeckého kraje bylo vyhláškou č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro 

vymezení  zóny  havarijního  plánování  a  o  rozsahu  a  způsobu  vypracování  vnějšího 

havarijního plánu stanoveno celkem pět následujících zón havarijního plánování [8]

1. Zóna havarijního plánování v okolí  areálu Chemopetrol a.s., – vztahuje se k 

objektům Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., Air product s r.o., Kaučuk 

a.s., a Unipetrol doprava a.s.

2. Zóna havarijního plánování v okolí výrobního areálu Velvěty – vztahuje se 

k objektům Lybar a.s., a Enaspol a.s.

3. Zóna havarijního plánování v okolí objektu Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu a.s., Ústí nad Labem.

4. Zóna havarijního plánování v okolí objektu Lovochemie a.s.

5. Zóna havarijního plánování v okolí objektu ČEPRO a.s, středisko Roudnice nad 

Labem.

V  případě, že se u  subjektů vyskytují látky hořlavé, látky extrémně hořlavé nebo 

vysoce hořlavé kapaliny v nadlimitním množství, řeší zákon o požární ochraně[2]. Tyto 

se následně zařadí mezi subjekty s vyšším nebo vysokým stupněm požárního nebezpečí. 

V případě vzniku mimořádné události v rámci takto zatříděných subjektů je nespornou 

výhodou skutečnost, že jim legislativa [2, 9] klade za povinnost vypracovat příslušnou 

dokumentaci,  kterou  se  stanovují  podmínky  požární  bezpečnosti  provozovaných 

činností  a prokazuje se plnění  některých povinností  stanovených předpisy o požární 

ochraně.  Tuto tvoří  především posouzení  požárního  nebezpečí,  stanovení  organizace 

zabezpečení  požární  ochrany,  požární  řád,  požární  poplachové  směrnice,  požární 

evakuační plán a dokumentace zdolávání požárů. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že nejvyšší rizikovost je v místech s největší koncetrací 

průmyslu. V tomto případě na území Mosteckého okresu, kde se rozkládají významné 

objekty chemického a petrochemického průmyslu. Následně na tato nebezpečí navazuje 

značná koncentrace dopravy, která zvyšuje riziko na významné linii Ústeckého regionu, 

kterou je silnice I/13.

2.4  Popis nebezpečí  liniových prvků

Za rizikové liniové prvky v Ústeckém kraji považujeme především

• Energetickou síť

Energetické sítě dále dělíme na potrubní (produktovody) a kabelové (drátové).

• Dopravní síť

V Ústeckém kraji se rozděluje na liniové prvky silniční, železniční a lodní.

2.4.1  Nebezpečí produktovodů 

Vzhledem  k  technickému  stavu  produktovodů  a  stupni  hořlavosti  (výbušnosti) 

přepravovaných  médií   představují  produktovody  nemalé  nebezpečí  pro  území 

Ústeckého  kraje.  Nejvíce  exponovaná  část  Ústeckého  kraje  je  v  úseku  mezi 

Chemopetrolem Litvínov směrem na Neratovice a Kralupy nad Vltavou.

Ropovod Js 500 mm a ethylenovod Js 200 mm, které propojují Spolanu Neratovice 

a  pokračují  do SRN. Souběžně  s  uvedenými  trasami  mezi  Chemopetrolem Litvínov 

a  Hněvicemi  je  vedena  trasa  produktovodu  Js  300  mm  k  dopravě  benzinu,  nafty 

a petroleje.

Tranzitní plynovod Js 900 mm s tlakem 4 - 6 MPa přicházející ze Středočeského 

kraje přes správní obvody obcí Loun, Mostu, Chomutova a Litvínova, který v prostoru 

Hory sv. Kateřiny přechází do SRN.

Dálkové plynovody zemního plynu JS 500 jsou na území kraje vedeny z uzlového 

objektu  redukční  stanice  Bylany  ve  správním  obvodu  obce  Most,  kterou  prochází 

i tranzitní plynovod.

Trasa 1 – Bylany – Chomutov – Karlovarský kraj

Trasa 2 – Bylany – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín – Liberecký kraj

Dálkové plynovody zemního plynu JS 300 jsou zdvojeny přibližně ve stejné trase 

jako Js 500 Karlovarský kraj  – Chomutov – Bylany – Teplice – Ústí  nad Labem – 

Děčín – Liberecký kraj.
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2.4.2  Liniové prvky elektrické energie

Nadzemní  vedení  elektrické  energie  může  být  přerušeno  vlivem  klimatických 

podmínek.  Podzemní  vedení  mohou být  narušeny mechanicky při  stavební  činnosti. 

Rozvodny  a  trafostanice  mohou  být  poškozeny  v  důsledku  požáru,  povodně  nebo 

překročením dovolené zátěže.

Druhotné  následky  havárií  energetických  zdrojů  jsou  z  hlediska  rizikovosti 

mnohem závažnější.

Největším ohrožením při výpadku energetických zdrojů je především na objektech 

sklářského,  keramického  a  hutního  průmyslu.  Podle  zjištěných  údajů  jsou  všechny 

rozhodující objekty jištěny náhradními zdroji k zajištění automatického odstavení. Toto 

se týká především objektů s chemickou výrobou. Lze ale předpokládat znehodnocení 

výroby a to bez dalších následků na okolí a obyvatelstvo. Problémové situace by mohly 

nastat v případě dlouhodobého přerušení dodávky vody u energetických zdrojů.

Ústecký kraj je rozhodujícím výrobcem elektrické energie v tepelných elektrárnách. 

Instalovaný výkon (mimo výkonu v teplárnách) činí 5010 MW :

Prunéřov I. 660 MW Prunéřov II. 1050 MW

Tušimice I. 660 MW Tušimice II. 800 MW

Ledvice 640 MW Počerady 1200 MW

Rozhodující rozvodny elektrické energie, kam se soustřeďuje výkon elektráren jsou :

Chomutov – Hradec

Louny – Vyškov

Přenosová síť se každým rokem rozšiřuje. Je tvořena rozvody velmi vysokého napětí 

(VVN) 400 kV mezi instalovanými rozvodnami a propojením do celé republiky přes 

jednotlivé  kraje.  Dále  tvoří  vedení  220 kV a  110 kV až  do  transformačních  stanic 

z VVN na VN. Naše přenosová soustava je propojena s SRN vedením 400 a 220 kV 

v prostoru Hory sv. Šebestiána ve správním obvodu obce Chomutov.
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2.4.3  Dopravní liniové prvky

Doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přepravu věcí dopravními prostředky, 

zrovna tak i přemisťování dopravních prostředků samých. Označujeme ji jako mobilní 

zdroj nebezpečí. Z hlediska míry rizikovosti na území Ústeckého kraje stavíme nejvýše 

dopravu silniční, dále dopravu železniční a lodní.

Železniční síť v Ústeckém kraji disponuje v současné době 806 km provozní délky 

tratí,  z toho 308 km dvoukolejných a 375 km elektrifikovaných. Na všech tratích je 

provozována  osobní  i  nákladní  přeprava,  největší  objem  přepravy  je  realizován  na 

tratích  

Praha – Lovosice – Ústí n.L. – Děčín – Dolní Žleb(SRN), 

Ústí nad Labem – Teplice – Chomutov – Cheb,

Děčín – Střekov – Mělník – Všetaty – Lysá, 

Chomutov – Žatec – Kladno, 

Most – Žatec – Plzeň.

Při  nehodách  v  osobní  železniční  dopravě,  které  se  staly  v  posledních  letech  na 

území ČR, ale i  jinde ve světě došlo k úmrtí  nebo zranění  většího počtu osob a ke 

značným hmotným škodám. 

Rizikovými  liniovými  prvky  na  železnici  jsou  všechna  nákladní  nádraží  ČD 

a všechna místa, kde dochází k manipulaci s cisternami a přepravními obaly. Přeprava 

NL  představuje  trvalou  hrozbu  pro  životy  a  zdraví  lidí,  zvířat,  a  značně  zatěžuje 

i životní prostředí.

Obrovské riziko představuje v dopravní síti silniční přeprava.

2.5  Rizika při přepravě

Nebezpečí  spojená  s  dopravou  se  řadí  mezi  mobilní  zdroje  rizika.  Po  silnicích 

a  železnici  se  přepravuje  velké  množství  NL,  tato  doprava  představuje  jak  trvalou 

hrozbu pro životy a zdraví lidí, tak i zároveň značně zatěžuje životní prostředí. Jedná se 

zejména o časté úniky NL (především ropných produktů) a DN. Nebezpečí se zvyšuje 

tím, že není předem známo místo vzniku havárie, množství ani druh přepravovaných 

látek.
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze NL v silniční  dopravě přepravovat 

pouze  v souladu  s  mezinárodní  dohodou ADR (Accond euroeén relatif  au  transport 

international  des marchandises  dangerous par route) [4].  Obdobně je takto upravena 

i železniční doprava řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží - 

RID (Réglement  international  concernant  le  transport  des  marchandises  dangereuses 

par chemin de fer) k dohodě CIM (Convention internationale concernant  le transport 

des marchandises par chemins de fer) [5]. Cílem těchto dohod bylo sjednotit podmínky 

v rámci přepravy pro

• klasifikaci látek,

• sjednocení požadavků na obaly a jejich značení,

• sjednocení manipulace a upevnění nákladů,

• školení řidičů,

• technické podmínky vozidel včetně jejich povinné výbavy, 

• unifikaci průvodních dokladů atd.

V silniční, železniční a ve vnitrozemské lodní dopravě musí být přepravované NL 

(věci)  označeny  bezpečnostními  značkami,  které  informují  o  druhu  nebezpečí  [5]. 

Vozidla se označují výstražnými tabulkami [5]. 

Na nebezpečné vlastnosti chemických látek a chemických přípravků upozorňují dále 

tzv.  R  –  věty  .  Písmeno  R  ve  spojení  s příslušným  číselným  kódem  označuje 

specifickou  rizikovost.  Číselné  kódy  je  možno  kombinovat  a  tím  popsat  více 

nebezpečných  vlastností  látky.  Pokyny  pro  bezpečné  nakládání  a  manipulaci  s NV 

vyjadřují písmenem S a opět přiřazeným číselným kódem či jejich kombinací tzv. S – 

věty(Directive 2001/59/EC).

V diplomové práci  se  zaměřuji  na oblast  Mostecka,  kde významný podíl  rizika 

představují  subjekty  s  chemickým  a  petrochemickým  průmyslem  a  doprava  s  tím 

spojená.
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2.6  Silniční doprava

Silniční  doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí vozidly, jakož 

i přemisťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích, veřejně 

přístupných účelových komunikacích a volném terénu.

Ústecký  kraj  má  důležitou  dopravní  polohu  danou  vazbou  na  Evropskou  unii. 

S ohledem na svou polohu u hranic se SRN je významným tranzitním regionem pro 

přepravu  nebezpečných  látek.  Zároveň  je  také,  z důvodů  akumulace  chemických 

a petrochemických podniků na jeho území, expedičním i cílovým místem pro transporty 

řady surovin z kategorie látek podléhajících mezinárodním dohodám ADR i RID[4,5]. 

Pravidelná  přeprava  NL  s  sebou  pochopitelně  přináší  také  zvýšené  riziko  vzniku 

havárií. Územím okresu Teplice a Litoměřice prochází významná, velice frekventovaná 

mezinárodní silniční trasa E 55 spojující sever a jih Evropy.  V důsledku nedostavění 

dálnice  D8  je  značně  rizikový  úsek  Lovosice–Teplice  vzhledem k velkému  objemu 

nákladní  kamionové  dopravy.  Další  významný  silniční  tah  směřuje  z Karlovarského 

kraje  podél  Krušných  hor  do severní  části  Libereckého  kraje.  Významná  je  také 

spojnice ze Spolkové republiky Německo přes Chomutov a Louny do Prahy. Silniční 

doprava využívá silniční sítě na území kraje v celkové délce 4300 km (obrázek č. 4). Za 

frekventované lze označit všechny silnice I. a II. Třídy.

Hlavní  tranzitní  trasy,  po  kterých   je  v největší  míře  prováděna  přeprava 

nebezpečných nákladů, procházejí územím kraje následovně

Trasa západ – severovýchod

Silnice I/13 a I/62 – (E 442) Karlovy Vary – Chomutov – Most – Teplice – Ústí nad 

Labem – Děčín – Liberec

Trasa západ – východ

Silnice I/13, I/15 Chomutov – Most – Lovosice – Litoměřice – Česká Lípa.

Trasa sever – jihovýchod

Silnice I/7 Hora svatého Šebestiána – Chomutov – Louny – Praha.

Silnice I/8 a D8  - (E55) Dubí – Teplice – Lovosice – Praha.

K DN spojeným s únikem NL nebo ropných produktů však dochází i mimo tyto hlavní 

tranzitní trasy.
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Obrázek č. 4 – Mapa silniční sítě na území Ústeckého kraje (zdroj: HZS Ústeckého 
kraje)

2.6.1   Dálnice D8 v Ústeckém kraji

O dálnici  v trase dnešní  D8 se uvažovalo  již  od konce třicátých  let  20.  století. 

V roce  1963,  kdy vznikla  základní  síť  dálnic  bývalého Československa  dálnice  D8 

nechyběla.  Vzájemné propojení dálnic  mezi  ČSSR a NDR bylo  projednáno v letech 

1968 – 1971. První otevřený úsek dálnice D8 nevedl překvapivě z Prahy, ale jednalo se 

o úsek Řehlovice – Trmice, který byl otevřen v roce 1990. Tento úsek měří pouhé 4 km 

a byl využíván zvláště pro dopravu mezi Teplicemi a Ústím n.L. V roce 1993 a 1996 

následovalo otevírání úseků od Prahy. Ten první byl Zdiby – Úžice a druhý Úžice – 

Nová Ves, jehož součástí je dlouhé přemostění Vltavy.  Dva roky na to, tedy v roce 

1998 byl otevřen další osamocený úsek Doksany – Lovosice (obrázek č. 10). Ten byl 

ale v roce 2001 spojen 16 kilometrovým úsekem Doksany – Nová Ves (obrázek č. 11), 

čímž vzniklo celistvé dálniční spojení Praha – Lovosice 48 km dlouhé. V roce 2006 byl 

dokončen úsek Trmice – Německo (23 km) přes Krušné Hory,  který na svém jižním 
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konci navazuje na úsek z roku 1990 u Ústí n.L. a končí napojením na německou dálnici 

A17 u Petrovic (obrázek č. 8).

V současnosti  již  tedy chybí  pouze  poslední  úsek  k tomu,  aby D8 byla 

kompletní a vedla z Prahy až na hranice s Německem. Jedná se o úsek přes CHKO 

České Středohoří (obrázek č. 9). Výstavba je nyní plánována do roku 2010. 

Obrázek č. 8 – dálniční úsek Německo – Trmice (zdroj: ŘSD)
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Obrázek č. 9 – dálniční úsek Trmice - Lovosice (zdroj: ŘSD)

Obrázek č. 10 – dálniční úsek Lovosice - Doksany (zdroj: ŘSD)
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Obrázek č. 11 – dálniční úsek Doksany – Nová Ves (zdroj: ŘSD)
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2.6.2  Rychlostní silnice na území ústeckého kraje

Rychlostní silnice R 6 a R 7 na území Ústeckého kraje nejsou zatím v provozu 

(obrázek č. 12).

Na  obrázku  č.  13  je  zachycena  rychkostní  silnice  R  63,  v  úseku  Řehlovice  – 

Bystřany, ktará je provozovaná.

Vývoj rychlostní silnice R 63

Rychlostní silnice R 63 vede mezi Bystřany a dálnicí D 8 u Řehlovic a slouží jako 

spojnice mezi městem Teplice a D 8. Její význam proto po dobudování dálnice D 8 jistě 

vzroste. R 63 byla otevřena v roce 1985 jako náhrada za silnici II/253 mezi Ústím nad 

Labem a Přestanovem (křižovatka I/13 a II/253), která měla být v prostoru Hrbovic 

a Chabařovic  přerušena  těžbou  velkolomu  Chabařovice.  Zároveň  měla  sloužit  jako 

dálniční přivaděč Teplic z již tehdy připravované dálnice D 8. K přerušení silnice II/253 

však nikdy nedošlo, neboť odpor obyvatel Chabařovic si po roce 1999 vynutil zastavení 

těžby ve stejnojmenném velkolomu. 

R63 byla vybudována s provizorním napojením na dvoupruhovou silnici v prostoru 

Hliňan u Řehlovic. Na ní navázala v devadesátých letech výstavba dvou souběžných 

dvoupruhových segmentových  mostů  přes  řeku  Bílinu,  každý o  délce  360 m,  které 

umožnily napojení na dostavěný úsek dálnice D8, stavbu 0806 "Řehlovice – Ústí nad 

Labem".  Celý  úsek  od  konce  dálnice  D8  v  Řehlovicích  po  napojení  na  silnici  I/8 

v Bystřanech byl  pak,  v návaznosti  na dobudovaný úsek D8,  očíslován jako II/613. 

V roce  1997  byla  tato  komunikace  uvedena  jako  rychlostní  silnice  R63,  jejíž  užití 

nepodléhá zpoplatnění. 

Při  výstavbě  dálnice  D8  stavby 0805 "Lovosice –  Řehlovice"  dojde  k  realizaci 

mimoúrovňové  křižovatky  mezi  D8  a  R63  v  místech  dnešní  prudké  zatáčky 

v Řehlovicích. Od této chvíle bude R63 plnit funkci přivadeče k dálnici.

Obrázek č. 12 Rychlostní silnice (zdroj: ŘDS)
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Obrázek č.13 : Rychlostní silnice R 63 a dálnice D8 úsek Ústí nad Labem - Řehlovice  

(zdroj: české dálnice)

2.6.3  Čtyřpruhové typy silnic I. třídy

Silnice  I/13   patří  mezi  hlavní  tranzitní  trasy  v  Ústeckém  kraji,  po  kterých  je 

v největší míře prováděna přeprava nebezpečných nákladů. Územím kraje prochází jako 

Trasa západ – severovýchod

Silnice I/13 a I/62 – (E 442) Karlovy Vary – Chomutov – Most – Teplice – Ústí nad 

Labem – Děčín – Liberec.

Silnice  I/13 s mezinárodním označením E 442 je spojnicí  mezi  česko-polským 

přechodem Habartice – Zawidów  (Liberecký kraj) a městem Karlovy Vary. Současně 

spojuje  východní  a  západní  části  území  Ústeckého  kraje  a  je  spádovou  silnicí  pro 

dálnici D8 – páteřní dálniční síť spojující území České republiky  a Spolkové republiky 

Německo. Její celková délka činí 221,83 km. V úseku Teplice – Chomutov je silnice 

čtyřproudová.   V současnosti je aktivně k dispozici 53,6 km, 2 km jsou ve výstavbě 

a v přípravě na stavbu je k dnešnímu dni přichystáno dalších 26,8 km. 
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Po celé trase I/13 z Karlových Varů do Liberce,  která by měla být rozšířena na 

rychlostní silnici R13.

Na základě provedené analýzy je zřejmé, že nejrizikovější oblast pro výskyt MU je 

linie silnice I/13. Rizika jsou spojena s přepravou nebezpečných nákladů. Tato riziková 

doprava je důsledkem dislokace  chemického a petrochemického průmyslu v blízkosti 

posuzované silnice.  Jedním z bodů diplomové práce je  zpracování návrhu liniového 

poplachového plánu silnice I/13. Návrh je zpracován pro úsek silnice I/13, mezi městy 

Bílinou a Chomutovem. Prochází územím okresu Most. 

Současný stav  plošného pokrytí  území  Ústeckého  kraje  jednotkami  [11]  a  PPP 

Ústeckého kraje (nařízení ÚK)  [3], řeší rozmístění jednotek PO v závislosti na stupni 

nebezpečí  území  obce.  Nebezpečí  území  obce  nemůže  tedy  zcela  odpovídat  riziku 

čtyřproudové silnice vzhledem k respektování možných nájezdů na silnici.

Obrázek č.13 : Silnice I/13
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2.8 Vyhodnocení nebezpečí Ústeckého kraje

Z provedené  analýzy  je  zřejmé,  že  se  na  území  Ústeckého  kraje  nachází  řada 

průmyslových, i jiných objektů a zařízení, kde se při výrobě nebo provozu používají 

nebezpečné  chemické  látky  a  přípravky.  Krajem  prochází  řada  energetických  sítí, 

silničních  a  železničních  komunikací,  z nichž  nejvýznačnější  jsou  dopravní  tahy 

spojující průmyslová střediska a k hraničním přechodům do Německa.  Všechny tyto 

objekty a zařízení představují  druhem a používaným množstvím nebezpečné látky pro 

své  okolí  riziko  vzniku  požáru  nebo  úniku při  technologické  poruše,  nesprávné 

provozní  manipulaci,  porušení  bezpečnostních  předpisů  či  chybné  obsluze,  případně 

i  havárií  při  přepravě nebo  v důsledku  působení  nepříznivých  meteorologických 

podmínek.

Za nejrizikovější pro vznik mimořádných událostí, které by mohly ohrozit stav již 

tak  narušeného  životního  prostředí  na  území  kraje,  jsou  považovány  především 

průmyslové podniky s rizikovými provozy a s nimi spojená přeprava materiálu.  Tyto 

značně zranitelné  podniky, především chemického a petrochemického průmyslu, jsou 

dislokovány  v  blízkosti  občanské  zástavby,  kde  by  možná  havárie  s výronem 

nebezpečných škodlivin představovala značné nebezpečí především pro životy a zdraví 

lidí, ohrožení životního prostředí a vznik značných hmotných škod. 

Za rizikové stacionární zdroje lze v rámci Ústeckého kraje považovat tyto podniky 

na území okresu Ústí nad Labem

Linde Gas a.s., Setuza a.s., Spolchemie a.s. (Ústí nad Labem),

na území okresu Děčín

Air products s.r.o. (Děčín),  Chemotex a.s. (Boletice u Děčína),

na území okresu Teplice

Enaspol a.s., Lybar a.s. (Teplice – Velvěty),

na území okresu Louny

Conta s.r.o. (Podbořany),

na území okresu Litoměřice

Mondi Packaging Paper a.s. (Štětí), Lovochemie a.s., Glanzshoff-Bohemia s.r.o. 

(Lovosice), Čepro a.s. (Roudnice n.L. – Hněvice),

na území okresu Most

Gumotex Automotive s.r.o. (Most), Said Technické plyny s.r.o. (Brňany u Mostu),
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Česká Rafinérská a.s., Air products s.r.o., Mero ČR a.s., Chemopetrol a.s., 

Unipetrol Doprava a.s., Kaučuk a.s. ethylbenzen II (Litvínov).

Zároveň je za rizikové nutno považovat i objekty, ve kterých je skladováno podlimitní 

množství  nebezpečných  látek  než  je  stanoveno  zákony  [1,  2].  Jedná  se  především 

o  úpravny  vod  a  koupaliště  v případě  chloru,  dále  o  pivovary,  masokombináty, 

chladírny  a  zimní  stadiony v případě  amoniaku,  o  LPG a  ropné  látky  na  čerpacích 

stanicích a v domácích zásobnících v množství menším než 50 tun.

Nebezpečí  havárie  mobilních  zdrojů  rizik  hrozí  na  Území  Ústeckého  kraje 

především na:

silnici I/13 a I/62 – (E 442) Karlovy Vary – Chomutov – Most – Teplice – Ústí nad 

Labem – Děčín – Liberec, 

silnici I/13 a I/15 Chomutov – Most – Lovosice – Litoměřice – Česká Lípa, 

silnici R63 a D8 - (E55) Petrovice – Teplice – Lovosice – Praha,

na železniční trase 090 a 098 Děčín-Ústí nad Labem-Roudnice nad Labem,

na železniční trase 130 Chomutov-Most-Bílina-Teplice-Ústí nad Labem,

na železničním nákladním překladovém uzlu Ústí nad Labem západ.

Jako  nejvýznamnější  z  hlediska  této  práce  je  silnice  I/13,  která  je  rovněž 

mezinárodní silnicí E 442. Je hlavní spojnicí mezi východní a západní částí Ústeckého 

kraje a je spádovou silnicí pro páteřní síť dálnice D8, která je jediným velkým spojením 

v Ústeckém kraji mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Vzhledem k celkovému charakteru oblasti, rozšířenému chemickému průmyslu (např. 

Chemopetrol,  Lovochemie,  Spolchemie,  Setuza,  apod.),  v současné  době  stále  ještě 

těžební činnosti uhlí (Mostecká uhelná, a.s.) a v neposlední řadě rovněž energetickému 

průmyslu (elektrárny Tušimice, Prunéřov, Ledvice) je v této oblasti vysoká náročnost 

na silniční dopravu. 
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3.  Plošné pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

Nařízením Ústeckého kraje č. 1/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

plošného  pokrytí  území  Ústeckého  kraje  jednotkami  PO  [13]  je  založeno  na 

vyhodnocení stupně nebezpečí území obce a požadavku na dobu dojezdu jednotek PO 

na místo zásahu s potřebným množstvím sil a prostředků v případě vzniku MU.

Lze konstatovat,  že je pro účely HZS stěžejní analýzou rizik, od které se odvíjí 

dislokace  jednotek  PO  na  území  kraje  a  nutnost  jejich  vybavení  technickými 

prostředky.

Z výčtu kritérií je patrné, že plán plošného pokrytí, jako jedna ze základních analýz 

hodnocení rizik  na daném území zahrnuje především kritéria  daná počtem obyvatel, 

stacionárními zdroji rizik nebo místními vybranými zvláštnostmi jednotlivých katastrů 

obcí. Vyšší počet obyvatel, historická zástavba, rekreační oblasti, průmyslové oblasti či 

dopravní uzly vyžadují i vyšší hustotu kritické infrastruktury, zvyšují pravděpodobnost 

vzniku požárů či jiných mimořádných událostí i u mobilních zdrojů rizik. S ohledem na 

odlišnost  těchto  rizik  je nutno i  odlišně  zabezpečit  dané katastrální  území  obce.  Na 

obrázku č.3 jsou graficky znázorněny stupně nebezpečí (I. B je nejvyšší, IV. nejmenší) 

na území Ústeckého kraje.

Obrázek č.7: Stupeň nebezpečí území obcí (zdroj:  HZS Ústeckého kraje)
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3.1 Současný stav rozdělení jednotek PO do kategorií JPO

Hasičský  záchranný  sbor  Ústeckého  kraje,  který  je  součástí  Hasičského 

záchranného  sboru  České  republiky,  byl  zřízen  s  účinností  od  1.1.2001  na  základě 

zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 

[10]. Dnem účinnosti tohoto zákona přešla na HZS Ústeckého kraje práva a povinnosti 

z HZS okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 

HZS Ústeckého kraje se dále organizačně člení 7 územních odborů, kterými jsou bývalé 

HZS okresů.

HZS Ústeckého kraje především

• je správním úřadem na úseku požární ochrany [7],

• zpracovává koncepci požární ochrany kraje [7],

• zpracovává dokumentaci k zabezpečení plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany [13], požární poplachový plán kraje [3], 

• odpovídá za akceschopnost a připravenost jednotek PO kraje,

• koordinuje záchranné a likvidační práce, 

• zajišťuje systém varování a vyrozumění.

Z uvedené dokumentace jsou z pohledu zpracování této diplomové práce nejdůležitější 

plán plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany [13] a požární 

poplachový plán kraje[3].

3.2  Jednotky požární ochrany

Jednotkou  požární  ochrany  (dále  jen  „jednotka  PO“)  se  rozumí  organizovaný 

systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) 

a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel  a majetek před 

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

a  zdraví  obyvatel,  majetek  nebo  životní  prostředí  a  které  vyžadují  provedení 

záchranných, respektive likvidačních prací [10].
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Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení 

na místě zásahu. Operační hodnotu jednotky PO tvoří

• doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu,

• územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu).

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého 

druhu jednotky na místo zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, 

tzv. „hasební obvod“. Vyjadřuje se buď v minutách nebo v kilometrech  [9].

Na obrázku č.7  je  graficky znázorněno rozmístění  jednotek  PO, které  mají  pro 

účely likvidace mimořádných událostí nejvyšší operační hodnotu.

Obrázek č. 7: Rozmístění jednotek PO na území kraje (zdroj: HZS Ústeckého kraje)

Přehled a celkový počet jednotek PO dle jednotlivých kategorií  na území Ústeckého 

kraje je uveden v tabulce č.3.
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Tabulka č. 3:  Přehled jednotek HZS kraje podle kategorií

Územní 
odbory

JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI
počet počet počet počet počet počet JPO celkem

Děčín 4 5 16 1 14 2 42
Chomutov 2 6 10 4 8 0 30
Litoměřice 5 3 20 3 45 2 78
Most 2 1 7 3 9 0 22
Teplice 3 2 15 1 12 7 40
Ústí n/L 2 1 11 5 6 1 26
Žatec 3 4 15 1 32 1 56
Ústecký kraj 21 22 94 18 126 13 294

Pro  účely  likvidace  mimořádných  událostí  na  silnicích  mají  největší  operační 

hodnotu jednotky PO kategorie  JPO I,  kterými  jsou především předurčené jednotky 

HZS Ústeckého kraje.

3.3  Systém předurčenosti jednotek PO

Zejména z důvodu nutnosti  zabezpečení  odborného a  kvalifikovaného provádění 

záchranných a likvidačních  prací  je v  návaznosti  na systém plošného rozmístění  sil 

a prostředků zaveden systém předurčenosti jednotek PO. 

Předurčenost  jednotek  HZS  Ústeckého  kraje  k zásahu  na  havárie  a  požáry 

nebezpečných látek je dána především jejich vybaveností, tak i možností zabezpečení 

potřebného  rozsahu  odborné  přípravy  v této  problematice.  Pro  provádění  zásahů  na 

nebezpečné  látky  se  předurčují  jednotky  PO podle  předpokládané  činnosti  na  místě 

zásahu, ochranných prostředků a technického vybavení do tří kategorií

• základní ,,Z“, do které jsou zařazeny všechny stanice typu P,

• střední ,,S“, do které jsou zařazeny stanice typu C1 a C2,

• opěrné ,,O“, do které je zařazena stanice typu C3.
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Přehled předurčených jednotek na území Ústeckého kraje je uveden v tabulce č. 8.

Tabulka č. 8:  Přehled předurčenosti jednotek HZS kraje pro zásahy na nebezpečné 

látky       

Dislokace jednotky Kategorie Typ stanice Dojezd jednotky
Ústí nad Labem O C3 do 120 min.
Děčín S C2 do 40 min.
Česká Kamenice Z P1 do 30 min.
Varnsdorf Z P2 do 30 min.
Šluknov Z P1 do 30 min.
Litoměřice S C1 do 40 min.
Úštěk Z P1 do 30 min.
Štětí Z P1 do 30 min.
Roudnice nad Labem Z P1 do 30 min.
Lovosice Z P1 do 30 min.
Teplice S C2 do 40 min.
Bílina Z P1 do 30 min.
Duchcov Z P1 do 30 min.
Most S C2 do 40 min.
Litvínov Z P2 do 30 min.
Žatec S C1 do 40 min.
Louny Z P2 do 30 min.
Podbořany Z P1 do 30 min.
Chomutov S C2 do 40 min.
Klášterec nad Ohří Z P2 do 30 min.

    

Kromě uvedené předurčenosti  stanic HZS Ústeckého kraje na nebezpečné látky, 

musí  modifikace  jejich vybavení  umožňovat  zásah,  který má  charakter  záchranných 

prací,  při  úniku  ropných  produktů  na  vodní  hladinu  a  na  zem.  Ve  vybavení  jsou 

orientovány především na jednoduché prostředky pro zachycování  a sorpci uniklých 

látek  a  využívají  zároveň  zařízení  zapůjčené  správci  povodí  nebo  významných 

přepravců ropných látek. 

Systém  předurčenosti  jednotek  PO  zároveň  předurčuje  určité  jednotky  PO  pro 

likvidaci  dopravních  nehod.  Tímto  je  však  myšleno  především  vyprošťování 

zaklíněných osob, poskytnutí předlékařské pomoci zraněným osobám a zajištění místa 

události zejména před vznikem požáru.
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3.3.1  Předurčenost jednotek PO s vazbou k I/13

Vzhledem k celkovému  charakteru  oblasti,  rozšířenému  chemickému  průmyslu 

(např.  Chemopetrol),  v současné  době  stále  ještě  těžební  činnosti  uhlí  (Mostecká 

uhelná, a.s.) a v neposlední řadě rovněž energetickému průmyslu ( elektrárny Tušimice, 

Prunéřov, Ledvice) je v této oblasti vysoká náročnost na silniční dopravu. V současnosti 

je,  co  se  týče  kvality  pozemních  komunikací  v Ústeckém  kraji  jedinou  vhodnou 

variantou pro nejrychlejší přepravu napříč tímto územím. 

Předurčenost jednotek pro zásah v určeném obvodu je dána čtyřpruhovým typem 

silnice I/13.

a) Předurčenost na DN I/13

Jednotka dislokace označení
HZS kraje - Most Most - velebudice B,E
HZS kraje – Litvínov Litvínov C
HZS kraje – Bílina Bílina A
HZSP MUS Komořany B
* HZSP Chemopetrol Záluží B
HZS kraje - Chomutov Chomutov B
HZS kraje – Ústí nad 
Labem

Ústí nad Labem B

* U HZSP Chemopetrol je to předurčenost požadovaná vzhledem ke zpracovávanému 
návrhu liniového poplachového plánu silnice I. Třídy I/13, E 442.

b) Předurčenost na NL I/13

Jednotka dislokace Označení kategorie
HZS kraje - Most Most - velebudice S
HZS kraje – Litvínov Litvínov Z
HZS kraje – Bílina Bílina Z
HZSP MUS Komořany Z
* HZSP Chemopetrol Záluží Z
HZS kraje – Ústí n. Labem Ústí nad Labem O
HZS kraje – Chomutov Chomutov S
* U HZSP Chemopetrol je to předurčenost požadovaná vzhledem ke zpracovávanému 

návrhu liniového poplachového plánu silnice I. Třídy I/13, E 442.
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Předurčenost  pro  jednotlivé  zásahové  úseky  je  řešena  v  návrhu  liniového 

poplachového plánu  silnice  I.  třídy I/13,  E 442,  který je  uveden v další  části  této 

diplomové  práce.  Určení  jednotek  vychází  z  vyhodnocení  dojezdových  časů 

jednotlivými jednotkami.
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4.  Činnost jednotek PO v rámci plošného pokrytí území Úst. kr. jednotkami  

4.1 Činnost  jednotek  PO  Ústeckého  kraje  při  haváriích  a  požárech  s účastí  

nebezpečných látek

Činnost  jednotek PO vychází  z  možností  jednotlivých jednote PO v rámci  plošného 

pokrytí.

“Záchranné  práce  jsou  činnosti,  které  směřují  především  k odvrácení 

bezprostředního  ohrožení  života  a  zdraví  osob  nebo  zvířat.  V rámci  provádění 

záchranných prací může dojít i k ohrožení života těch, kdo záchranné práce provádí. 

Jedná se o práce, které nesnesou odklad jak z hlediska rychlosti, tak jejich provedení. 

Likvidačními  pracemi se rozumí ostatní  činnost  k odstranění   následků způsobených 

havárií  spojených  se  snížením  nebezpečí  a  příčin,  která  nebezpečí  vyvolávají.  Do 

záchranných a likvidačních prací nespadá asanace, tzn. uvedení místa havárie do stavu, 

který se blíží stavu před havárií a kde již nehrozí nebezpečí z uniklých látek“ [17].

Obnovovací (asanační) práce jednotky PO při zásahu obvykle neprovádějí. Velitel 

zásahu  může  rozhodnout  o  provedení  těchto  prací  silami  a  prostředky  při  zásahu 

přítomných jednotek HZS kraje zejména v případech, jestliže je provedení těchto prací 

součástí  dohody HZS kraje  s věcně  příslušným orgánem (např.  odstranění  materiálu 

vzniklého po zasypání olejových skvrn sorbentem dohodnuté se správou komunikací). 

Toto je nutné si uvědomit z důvodu, že je nutné stanovit hranice možností jednotek PO 

z hlediska jejich vybavení, odborné přípravy a kompetencí při provádění zásahu. Tímto 

se eliminuje nebezpečí,  že z důvodů nekompetentních a neodborných postupů svým 

zásahem neuškodí.

Provádění  záchranných  a  likvidačních  prací  při  haváriích  a  požárech  s účastí 

nebezpečných látek v některých případech bude, v závislosti na jejich rozsahu, druhu 

uniklé látky nebo velikosti požáru a charakteru zasaženého prostředí, vyžadovat zásah 

složek  IZS.  Mimo jednotek  PO zabezpečujících  vlastní  provádění  prací,  se  na  nich 

budou svými silami a prostředky podílet zejména

• Policie  ČR a  obecní  policie  –  tyto  složky provádí  zejména  nezbytné  úkony 

spojené  se  zabezpečením  místa  zásahu  před  vstupem  nepovolaných  osob, 

regulaci a řízení dopravy, podílí se na evakuaci osob apod.,

• zdravotnická záchranná služba – zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči,
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• orgány  životního  prostředí,  vodoprávní  úřady  –  podle  druhu  havárie  mohou 

odpovídat za řízení prací (např. havarijní znečištění povrchových vod),

• orgány ochrany veřejného zdraví (hygiena), orgány veterinární správy a pod.

V průběhu těchto havárií a požárů, následně i v průběhu prováděných záchranných

a likvidačních prací,  se s přibývajícím časem od doby jejich vzniku zhoršuje kvalita 

životního prostředí. Z tohoto důvodu je nutné v první řadě

• síly a prostředky využít na vytvoření podmínek vedoucích k zmírnění vlastního 

průběhu havárie nebo k lokalizaci požáru,

• zabezpečit likvidaci havárie způsobem, aby přímé i nepřímé důsledky byly co 

nejmenší,

• vyžádat  prostřednictvím  operačního  a  informačního  střediska  spolupráci 

ostatních složek IZS a orgánů státní zprávy v takovém rozsahu, díky kterému 

proběhne obnova narušeného prostředí co nejrychleji.

4.2  Záchranné a likvidační práce při únicích nebezpečných látek 

Provádění  záchranných  a  likvidačních  prací  a  následné  odstraňování  následků 

havárií  spojených  s únikem nebezpečných  látek  do  životního  prostředí  se řadí  mezi 

náročné  specializované  procesy,  jak  po  stránce  technické,  tak  po  stránce  časové 

a ekonomické (finanční náklady na vlastní zásah a na vybavení zasahujících složek). 

Tyto  práce mohou být prováděny,  mimo oblast  likvidace  ropných produktů a  úniků 

provozních kapalin z dopravních prostředků při dopravních nehodách, pouze speciálně 

vyškolenými  příslušníky  HZS  Ústeckého  kraje,  především  specialisty  chemické 

a technické služby. Stěžejními faktory, které mají vliv na efektivitu zásahů prováděných 

jednotkami PO jsou především

• technická a odborná připravenost zasahujících příslušníků,

• rychlost a účelnost provedení primárních opatření, 

• dosažitelnost vhodných zařízení a technologií ke zneškodnění znečištění.

Úkolem jednotek PO HZS Ústeckého kraje je co nejvíce zmírnit dopady na životní 

prostředí rychlým a odborným zásahem. Rozsah a sled prováděných prací směřujících

k  minimalizaci  či  úplnému  odstranění  následků  havárie  zároveň  musí  zabezpečit 

přiměřenou  bezpečnost  zasahujících  hasičů  a  ostatních  osob,  musí  respektovat  tyto 

základní pravidla
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• zajištění dostatečného odstupu od místa havárie dle typu látky,

• z bezpečné vzdálenosti zjistit co nejvíce nejpřesnějších informací (alespoň jedno 

z čísel uvedených výstražné tabulce /UN kód, Kemlerův kód/, zvláštní obaly, 

projevy úniku látky, zranění osob apod.),

• k místu havárie se přiblížit po větru, 

• uzavření místa havárie, vytýčit vnější zónu a nebezpečnou zónu, stanovit 

organizaci místa zásahu,

• zjistit stav a množství unikající látky, dobu a rychlost úniku, velikost zasažené 

plochy,

• při zásahu zohlednit charakteristiku terénu (lidnatost území, zdroje vody, 

blízkost plynovodů a jiných ohrožujících faktorů apod.), povětrnostní podmínky 

(vítr, déšť, mlha, sluneční záření, inverze apod.),

• vyloučit zápalné zdroje, používat technické prostředky pouze v nejiskřivém 

provedení,

• k průzkumným a záchranným pracím vyčlenit pouze nejnutnější počet hasičů, 

tyto vybavit nejvyšší úrovní osobních ochranných prostředků (izolační dýchací 

přístroj, přetlakový chemický oblek),

• hasiče pracující v nebezpečné zóně jistit a podávat jim průběžně informace o 

situaci na místě zásahu a v jeho okolí,

• připravit hasební prostředky pro případ nenadálého vzplanutí, pokud není znám 

druh

a nebezpečí látky připravit tzv. trojnásobnou požární ochranu (voda, pěna, 

prášek),

•  zachránit a z nebezpečné zóny postižené osoby,

• snížit riziko havárie zabráněním dalšího rozšiřování látky, stabilizovat situaci,

• z dostupných zdrojů identifikovat látku (bezpečnostní listy, přepravní 

dokumentace), opatřit veškeré dostupné informace o nebezpečí látky,

• provést opatření směřující k zachycení unikající a sorpci již uniklé látky.

Veškerá zodpovědnost  v této  fázi  zásahu závisí  na veliteli  zásahu,  jelikož  nevhodně 

zvolený  postup  při  likvidaci  následků  havárie  může  ve  svém  důsledku  zapříčinit 

rozšíření  kontaminace  do  širšího  okolí,  zejména  v případech,  pokud  jsou  zasaženy 

povrchové toky. Rozsah mimořádné událostí závisí na druhu uniklé látky, její reaktivitě 

a mobilitě, na hydrologických a hydrogeologických podmínkách lokality, na typu půdy, 
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na  hustotě  osídlení  okolí  zasaženého  území.  Prvořadým  opatřením,  prováděným 

jednotkami  HZS,  je  zjištění  zdroje  úniku  látek  a  odstranění  příčiny  úniku.  Zjištění 

zdroje kontaminace je snadné v případě, že se jedná o dopravní prostředek, když únik 

látky z určitého zdroje stále trvá nebo kdy existuje povrchová stopa vedoucí ke zdroji 

znečištění.  V opačném  případě  jde  o  záležitost  zcela  individuální,  je  nutné  využít 

veškeré podpůrné prostředky,  jako jsou například údaje o podzemních a nadzemních 

zásobnících  nebezpečných  látek,  kanálových  výpustích  a  dalších.  Po  zjištění  zdroje 

úniku (například únik nebezpečné látky ze zásobníku nebo dopravního prostředku), je 

nutné  směřovat  záchranné  a  likvidační  práce  k rychlému,  pro životní  prostředí  co 

nejšetrnějšímu, odstranění příčin tohoto znečištění.

 

4.3  Přečerpávání hořlavých kapalin

Zejména  při  haváriích  cisternových  automobilů,  převážejících  nebezpečné 

a  hořlavé látky, dochází k nutnosti přečerpat převáženou látku do náhradního zdroje. 

Tato  činnost  nepatří  mezi  běžné  činnosti  jednotek  PO,  lze  ji  považovat  za  jednu 

z nejrizikovějších.  Jedná  se  o  činnost  velice  specializovanou,  úměrně  tím  se  však 

zvyšují i rizika plynoucí především z nedostatku praktických zkušeností jednotek HZS, 

která v oblasti přečerpávání hořlavých kapalin v mimořádných situacích nebyla dosud 

systematicky rozvinuta. Použitelnost jednotek kategorie ostatních jednotek PO, mimo 

JPO IV (HZS podniků), je při řešení těchto událostí omezena. V těchto případech bude 

nutné  v rámci  IZS  aktivovat  smluvní  složky,  které  jsou  na  tyto  případy  dostatečně 

technicky a odborně připraveny.  Mimo HZS podniků se jedná o složky zapojené do 

systému TRINS a specializovaných firem, jakou je např. Dekonta a.s.
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4.4  Možnosti  HZS  Ústeckého  kraje  při  likvidaci  požárů  s účastí  nebezpečných 

látek

Požáry s účastí NL představují velmi závažné riziko. Jsou náročné jak po stránce 

zvolení vhodné taktiky zásahu při jejich likvidaci, tak zároveň na materiální a technické 

vybavení zasahujících složek. S nárůstem času se zvětšuje plocha zasažená požárem. 

Intenzita  a  šíření  požáru je  ovlivněno množstvím,  chemicko-fyzikálními  vlastnostmi 

hořlavých látek a jejich požárně technických charakteristik. Při těchto požárech dochází 

jak k vývinu velkého množství tepelné energie, tak i plynných zplodin, sazí a aerosolů, 

obsahujících velké množství zdraví škodlivých látek. Tyto produkty mohou být unášeny 

ve směru proudění vzduchu do značné vzdálenosti.  V průběhu těchto požárů zároveň 

často  dochází  k výbuchům  nádrží,  skladovacích  obalů,  lahví  se  stlačenými  plyny 

a dalších tlakových nádob, hořlavých plynů a par, organických prachů a pod., které mají 

vliv na rozvoj požáru, činnost jednotek PO a bezpečnost hasičů. Při každém výbuchu 

vzniká tlaková vlna, která může poškodit stavební konstrukce a technologická zařízení, 

rozmetává  do  okolí  hořící  předměty  a  může  značným způsobem přispět  k  rozšíření 

požáru, může i zvířit prach s nebezpečím tzv. sekundárních výbuchů. Z tohoto důvodu 

je důležité včasné zahájení hasebních prací, aby bylo docíleno co nejmenšího rozsahu 

požáru  a  jeho  tepelného  působení.  Hašení  požáru  je  složitý  proces,  který  obsahuje 

několik druhů činností

• dodávku hasebních prostředků na přerušení hoření a zabránění rozšíření požáru 

(ochlazování),

• odkrývání a rozebírání konstrukcí, odstranění kouře,

• zajištění konstrukcí a zařízení proti zřícení a výbuchu,

• odstranění hořlavých látek z pásma hoření.

Tyto  hasební  práce  mohou  být  prováděny  pouze  s použitím  dýchací  techniky 

a  zásahových  obleků,  v případě  nutnosti  i  v oblecích  proti  sálavému  teplu.  Těmito 

prostředky  jsou  vybaveny  pouze  jednotky  HZS  kraje  a  HZS  podniků.  V těchto 

případech  je  použití  jednotek  SDH  obcí  omezeno  v zásadě  na  činnosti  spojené  se 

zajištěním dostatečného množství  hasební  látky na místo  zásahu a  dodávky hasební 

látky na ochranu nehořících objektů (budov, nádrží apod.), nacházejících se v blízkosti 

požáru a úkoly týlu.
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4.5   Vyhodnocení možností HZS Ústeckého kraje při haváriích a požárech s účastí 

nebezpečných látek

Účinnost  zásahu  jednotek  PO  závisí  na  přijetí  odpovídajících  rozhodnutí  ke 

stanovení  potřebných  sil  a  prostředků,  správném  řízení,  na  dokonalém  průzkumu 

a stanovení  hlavního směru  činnosti,  na včasném soustředění  dodatečně  povolaných 

složek a provádění nepřetržitého zásahu. V první fázi spočívá největší odpovědnost na 

OPIS HZS, která přijímají hlášení o vzniku MU a následně vysílají síly a prostředky na 

jejich  likvidaci.  Činnost  příslušníků  OPIS  značnou  měrou  závisí  na  praktických 

zkušenostech,  stupni  technické  průpravy,  schopnosti  rychle  a  správně se  rozhodovat 

pokud  možno  v  každé  vzniklé  situaci.  Případy,  kdy  nebyla  přijata  rozhodnutí  na 

odpovídající úrovni se stávají zřídka, a jsou způsobena především zmatečným předáním 

informací o vzniklé situaci.

O  rozsahu  následně  prováděných  záchranných  a  likvidačních  prací  bude  vždy 

rozhodovat druh NL a podmínky, které vytváří místo zásahu a doba trvání havarijního 

děje.  Z pohledu  statistiky  zásahové  činnosti  jednotek  PO  je  nejfrekventovanější 

nebezpečnou  látkou  uniklou  do  životního  prostředí  látka  založená  na  ropných 

produktech.  Velice  četná  část  uvedených  havárií  způsobených  únikem  ropných 

produktů  je  spojena  s DN,  jako  doprovodný  jev  při  úniku  provozních  kapalin 

z havarovaných  motorových  vozidel.  S touto  činností  mají  příslušníci  HZS dostatek 

zkušeností  a  na  likvidaci  těchto  událostí  dostatečné  materiální  vybavení.  Havárií 

ostatních NL jsou řádově desítky ročně,  ale z důvodu, že nejsou četné,  není  postup 

jednotek PO při jejich likvidaci vžit do jejich běžné činnosti. 

Je zřejmé, že zejména v případech vyhlášení vyššího stupně poplachu, nebudou síly

a prostředky jednotek HZS Ústeckého kraje, i po jejich doplnění jednotkami SDH obcí 

a HZS podniků, dostačující. V těchto případech bude nutné aktivovat ostatní složky IZS 

a  zároveň požádat  prostřednictvím operačního  a  informačního  střediska  HZS České 

republiky o vyslání posil z řad jednotek PO sousedních krajů a záchranných praporů 

Armády České republiky. Při řešení MU spojených s přepravou, či skladováním NL je 

účelné,  na  základě  uzavřené  smlouvy  o  plánované  pomoci,  využít  systému  TRINS. 

Tento  systém  je  vybudován  z  iniciativy  Svazu  chemického  průmyslu  ČR 

a Chemopetrolu a.s. Dalšími složkami, které jsou smluvně vázány k poskytnutí osobní 
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a  věcné  pomoci  v případech  s havárií  s účastí  NL  jsou  společnosti  ČEPRO  a.s, 

a Dekonta a.s. 

4.6  Vyhodnocení plošného pokrytí  

V souladu  s  výsledky  analýzy  nebezpečí  lze  konstatovat,  že  současné  plošné 

pokrytí Ústeckého, jako systém rozmístění jednotek PO na jeho území, provedené na 

základě  analýzy  stupně  nebezpečí  katastrálního  území  obcí  a  doplněný  o  systém 

předurčenosti  jednotek  PO  je  z pohledu  přijatých  časových  norem  pro  zahájení 

záchranných  a  likvidačních  prací dostačující  pro  území  obcí.  Nedostačující  je  pro 

liniové  prvky  dálnic,  rychlostních  silnic  a  silnic  I.  třídy  v  případě  čtyřpruhových 

komunikací  pro  nemožnost  přejíždění  do  opačných  směrů.  Snahou  každého 

společenství je snaha řešit bezchybnou funkci tohoto systému a najít optimální míru 

nákladů na jeho fungování.  V rámci HZS je tento systém schopen v dostatečné míře 

chránit  životy  a  zdraví  lidí,  materiální  hodnoty  a  životní  prostředí.  Je  založen  na 

vytvoření  takových  vazeb  mezi  různými  jednotkami  PO,  které  vedou  k lepší 

efektivnosti ve využití speciální požární techniky a odbornosti členů jednotek PO. Je 

zřejmé, že všechny druhy jednotek PO nemohou být vybaveny ani vycvičeny stejně. 

Především náklady na speciální požární techniku nutí k jejímu předurčení pro více obcí, 

to znamená k vybavení jednotek PO s územní působností. 

V případě  stanovení  činností  (možností)  HZS  Ústeckého  kraje  nebylo  snahou 

postihnout  taktiku  provádění  zásahů v celé  její  šíři,  ale  poskytnout  základní  přehled 

o možnostech  likvidace  mimořádných událostí  v souvislosti  s  uvedeným nebezpečím 

a v návaznosti na současnou dislokaci a předurčenost jednotek HZS Ústeckého kraje, 

SDH obcí a HZS podniků. 
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5.  Poplachové plány objektů v Ústeckém kraji

Nařízením  Ústeckého  kraje  č.  1  2006,  se  vydává  Požární  poplachový  plán 

Ústeckého kraje [3]. V příloze č. 1 [3] je uvedeno rozdělení jednotek pro jednotlivá 

území všech obcí. Požární poplachové plány objektů v Ústeckém kraji jsou zpracované 

jen pro několik vybraných objektů  v okrese Ústí nad Labem (příloha č. 3, 4).

V návaznosti na výstavbu dálnice D 8 byly zpracovány požární poplachové plány 

objektů tunelů (příloha č. 5).

Pro  povolávání  jednotek  PO  pro  záchranné  práce  na  dálnici  a  rycholostních 

silnicích se postupuje podle Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR a náměstka ministra vnitra č. 14 ze dne 30.3.2007, kterým se stanoví opěrné body 

Hasičského záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární 

ochrany pro záchranné práce [12].

5.1. Požární poplachové plány průmyslových objektů  

Seznam vybraných poplachových plánů objektů

A) PPP Spolchemie (I. a II. stupeň poplachu) ( příloha č. 3)
Pro objekt: Spolchemie a. s.,
Ústí nad Labem centrum -  Revoluční 86

B) PPP Dalkia ( příloha č.4)
Pro objekt:DalkiaČR divize Ústí nad Labem
Trmice – Edisonova 453

                                    

5.2. Požární poplachové plány liniových objektů (prvků)  (příloha č. 5)

A) PPP-kraje-tunely-Panenska-Libouchec

B) PPP-kraje-tunely-Prackovice Radejcin

C) Dálniční zásahové obvody jednotek PO [12]

 Dálniční  zásahové  obvody  jednotek  PO  [12],  jsou  dokumentací  uvedenou 

v Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 14. Jedná se o liniovou rajonizaci jednotek předurčených pro zásah v určeném 
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6.  Návrh poplachového plánu liniového prvku.

Rozvoj dopravní infrastruktury vyvolal kromě pozitivních rysů i nová a rozsáhlejší 

rizika.  V Ústeckém kraji  jsou tato  rizika především na silničních  liniových prvcích. 

Jedná se o úseky dálnice D 8, rychlostní silnici R 63 a čtyřpruhové silnice I. třídy.

Malý počet nájezdů na tyto komunikace a čtyřpruhový typ komunikace vymezuje 

tudíž  dostupnost  k  místu  možné  MU  na  komunikaci  samotné  a  také  přístupnost  k 

objektů (místům) v její bezprostřední blízkosti, která mohou být MU zasažena. Změna 

tras a návazně změna dojezdových časů předurčených jednotek k jednotlivým silničním 

úsekům  byla  podnětem k  vypracování  návrhu  poplachového  plánu  liniového  prvku 

silnice I/13.  

Pro zásahy na dálnicích, rychlostních silnicích a čtyřpruhových silnicích I. třídy si 

nevystačíme  se  základní  tabulkou  plošného  pokrytí  JPO  dle  stupně  nebezpečí 

katastrálního území obce. Je to zejména určeno povahou řešení pozemních komunikací 

tohoto typu. V některých případech, kdy nejsou nájezdy na tyto komunikace v přímé 

návaznosti na vjezd jednotek PO, je reakční čas geograficky dislokovaných jednotek 

PO  daleko  příznivější,  než  jednotky  místně  příslušné.  Toto  je  pravidlo  liniové 

rajonizace,  které  je  využíváno  všemi  jednotkami  PO  na  území  České  republiky. 

Čtyřpruhové silniční liniové prvky proto mění zásahové trasy a tudíž i dojezdové časy 

k událostem. 

Je to rovněž případ posuzované silnice I/13 v úseku Teplice – Most – Chomutov, 

kde  v současné  době  takováto  rajonizace  není  uplatňována.  Z hlediska  dojezdových 

časů je tedy nutné využití i jiných, pro možnost zásahu na silnicích rychlostního typu 

vybavených a vyškolených jednotek PO, které mají akční rádius daleko příznivější. 
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6.1  Návrh dokumentace poplachového plánu liniového prvku Silnice I. třídy I/13

pro území Ústeckého kraje

Osnova pro zpracování dokumentace

1) Rozdělení linie silnice I/13 do zásahových obvodů  

Zásahové obvody - Most

- Chomutov

- Teplice

2) Vymezení zásahových úseků, v zásahových obvodech, podle směru

směr Chomutov - Karlovy Vary směr Bílina - Liberec 

a) počátek úseku – označení nájezdu názvem (MÚK, kruhový objezd, blízká 

obec apod.),

b) konec úseku – označení nájezdu názvem (MÚK, kruhový objezd, blízká 

obec apod.),

3) Jednotky PO využitelné v zásahovém obvodu  Most pro silnice I/13

HZS Ústeckého kraje - CPS Most

HZS Ústeckého kraje - PS Litvínov

HZSP MU, a.s. Most – Komořany

HZSP Chemopetrol, a.s. - Záluží

HZS  Ústeckého kraje - PS Bílina

4) Analýza dojezdových časů

Měření časů jízdy jednotlivými jednotkami z místa dislokace na počátek 

vymezeného úseku za shodných podmínek

Podmínky měření např.

Doba vždy stejná: 9:30 – 11: 30 hodin

Provoz : mírný

způsob měření: z místa dislokace jednotky na počátek vymezeného úseku

Způsob jízdy: výstražné světelné a zvukové zařízení zapnuté

Vozidlo: RZA 
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5) Podkladové mapy zásahové oblasti

Vyznačení zásahových úseků

Označení počátku a konce úseku (pojmenování nájezdu na silnici)

Vyznačení tras na mapě

6) Zpracování výpisu z poplachvého plánu poplachového plánu 

Označení zásahového obvodu

Označení počátku a konce zásahového úseku

Uvedení předurčené jednoty (jednotek)

Doplňující informace

6.1.1  Poplachový plán liniového prvku Silnice I. třídy I/13

1) Zásahový obvod  -  MOST

Územně příslušné OPIS byly v Ústeckém kraji zrušeny, vyhlášení poplachu 

pro zásahový obvod Most náleží OPIS HZS Ústeckého kraje v Ústí nad  

Labem

2) Zásahové úseky v zásahovém obvodu Most

směr Chomutov - Karlovy Vary

počátek úseku konec úseku

Bílina Liběšice
Liběšice Č. Zlatníky
Č. Zlatníky Rondo-Tokio
Rondo-Tokio BUS nádraží
BUS nádraží OBI
OBI Souš
Souš Komořany
Komořany Jirkov
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směr Bílina – Liberec

počátek úseku konec úseku

Jirkov Komořany
Komořany Souš
Souš OBI
OBI BUS nádraží
BUS nádraží Rondo-Tokio
Rondo-Tokio Zlatníky
Zlatníky Liběšice
Liběšice Bílina

3)  Analýza dojezdových časů

Podmínky měření

Denní doba vždy stejná: 9:30 – 11: 30 hodin

Provoz : mírný 

Způsob měření: z místa dislokace jednotky na počátek vymezeného úseku 

Způsob jízdy: výstražné světelné a zvukové zařízení – zapnuté (vypnuté)

Vozidlo: RZA

a)  Dojezdové časy HZS ÚO Most z místa dislokace jednotky - PS Most

SILNICE I/13                     zásahový obvod MOST
Směr Chomutov

Místo dojezdu Čas dojezdu

kruhový objezd Souš 6 minut
MÚK Komořany 8 minut 40 sekund
sjezd Jirkov, Vysoká Pec 12 minut 10 sekund
Nájezd OBI 5 minut
nájezd “Rondo”,” Tokio” 4 minuty
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Směr Bílina
Místo dojezdu Čas dojezdu
kruhový objezd Souš 6 minut
nájezd autobusové nádraží 4 minuty

b)  Dojezdové časy HZSP MUS z místa dislokace jednotky - Komořany

Směr Chomutov
Místo dojezdu Čas dojezdu
MÚK Komořany 1 minut 45 sekund
sjezd Jirkov, Vysoká Pec 5 minut 10 sekund
Nájezd Otvice 6 minut 45 sekund

Směr Bílina
Místo dojezdu Čas dojezdu

kruhový objezd Souš 4 minut 25 sekund
MÚK Komořany 1 minut 45 sekund

c) Dojezdové časy HZSP Chemopetrol z místa dislokace jednotky - Záluží

Směr Chomutov
Místo dojezdu Čas dojezdu
MÚK Komořany 6 minut 30 sekund
sjezd Jirkov, Vysoká Pec 5 minut 10 sekund
Nájezd Otvice 6 minut 45 sekund

Směr Bílina
Místo dojezdu Čas dojezdu

kruhový objezd Souš 5 minut 30 sekund
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4)  Návrh výpisu z poplachovéhho plánu pro zásahový obvod MOST
směr Chomutov- Karlovy Vary

SILNICE I/13                     zásahový obvod MOST
Směr CHOMUTOV – KARLOVY VARY

Vymezený úsek
Počátek úseku

Nájezd
křižovatka
kruhový objezd
MÚK

Konec úseku
Sjezd
křižovatka
kruhový objezd
MÚK

Předurčená jednotka Doplňující  inf.

Mapa (M)
Trasa - barva
 Schéma (S)

Bílina Liběšice PS Bílina Černá
Liběšice Č. Zlatníky PS Bílina Černá
Č. Zlatníky Rondo-Tokio PS Most Zelená
Rondo-Tokio BUS nádraží PS Most Červená
BUS nádraží OBI PS Most Modrá
OBI Souš PS Most Červená
Souš Komořany 1) HZSP MU,a.s.

2) PS Most
    HZSP Chemopetrol

Oranžová
Žlutá

M 1

Komořany Jirkov 1) HZSP MU,a.s.
2) PS Most

Oranžová
Žlutá

M 1

Vždy s jednotkou HZSP MU,a.s. vyjíždí jednotka HZS PS Most
Vždy s jednotkou Chemopetrol,a.s. vyjíždí jednotka HZS PS Most
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Návrh výpisu z poplachovéhho plánu pro zásahový obvod MOST
směr Bílina- Teplice

SILNICE I/13       zásahový obvod MOST
Směr BÍLINA - TEPLICE

Vymezený úsek
Počátek úseku

Nájezd
křižovatka
kruhový objezd
MÚK

Konec úseku
Sjezd
křižovatka
kruhový objezd
MÚK

Předurčená 
jednotka

Doplňující  inf.

Mapa (M)
Trasa - barva
 Schéma (S)

Jirkov Komořany 1) HZSP MU,a.s.
2) PS Most

Oranžová
Žlutá

M 1
Komořany Souš 1) HZSP MU,a.s.

2) PS Most
    HZSP 
Chemopetrol

Oranžová
Žlutá

M 1

Souš OBI PS Most
HZSP MU,a.s
HZSP Chemopetrol

Černá
Oranžová

OBI BUS nádraží PS Most Modrá
BUS nádraží Rondo-Tokio PS Most Zelená
Rondo-Tokio Zlatníky PS Most Zelená
Zlatníky Liběšice PS Bílina Zelená
Liběšice Bílina PS Bílina Černá

Vždy s jednotkou HZSP MU,a.s. vyjíždí jednotka HZS PS Most
Vždy s jednotkou Chemopetrol,a.s. vyjíždí jednotka HZS PS Most

Návrh

- HZSP Chemopetrol zařadit jako předurčenou JPO pro záchranné práce při MU na 
silnici I/13  při DN a haváriích s NL.

Jednotka HZS podniku Chemopetrol a.s. je v současné době zařazena dle
- Uzavřít dohodu mezi zřizovatelem jednotky HZSP Chemopetrol a.s. a HZS kraje 

(čl. 10/ PPP – nařízení kraje) 
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Mapy

č. 1

č. 2

č. 3
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7. Závěr

Diplomová práce se zabývá charakteristikou nebezpečí vybraných oblastí Ústeckého 

kraje  s  rozvinutým průmyslem.  Byla  zhodnocena  rizika  liniových siničních  prvků a 

nebezpečí  z  provozovaných  činností  průmyslových  objektů  v  posuzované  části  v 

návaznosti na tyto liniové prvky. 

Cíle práce jsem naplnil zhodnocením nebezpečí vybranných částí území Ústeckého 

kraje, zhodnocení nebezpečí na silničních čtyřpruhových prvcích a provedl na základě 

rizik  této  oblasti  zpracování  návrhu  dokumentace  poplachového  plánu  pro  liniovou 

rajonizaci  silnice  I/13.  Navržená  dokumentace  může  být  využita  na  dalších  úsecích 

čtyřpruhových silnic v Ústeckém kraji i v jinde v ČR.

Na základě analýzy rizik posuzované oblasti Ústeckého kraje a analýzy dojezdových 

časů jednotek PO pro zásahovou oblast  silnice I/13 navrhuji jednotky dislokované v 

zásahovém obvodu I/13 zařadit jako předurčené JPO pro záchranné práce při MU na 

silnici I/13 při DN a haváriích s NL.

48



8. Seznam použitých zkratek a značek

HZS - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

IZS - integrovaný záchranný systém.

Jednotky PO - jednotky požární ochrany.

MU - mimořádná událost.

NL - nebezpečná látka.

OPIS - operační a informační středisko Hasičského 

  záchranného sboru.

PO - požární ochrana.

SSÚ - statistické sledování událostí.

TRINS - transportní informační nehodový systém.

apod. - a podobně.

aj. - a jiní (jiné)

č. - číslo.

např. - například.

resp. - respektive.

Sb. - Sbírky.

vyhl. - vyhláška.

inf. - informace
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10.  Seznam příloh

Příloha č.1

Chemické látky 

převážně užívané v pro průmyslovou výrobu, zemědělství a v dopravě v Ústeckém kraji 

(zdroj: HZS Ústeckého kraje )

1. Amoniak

2. Chlor

3. Chlorovodík

4. Fluorovodík

5. Formaldehyd

6. Fosgen

7. Kyanovodík

8. Oxid siřičitý

9. Sirouhlík

10. Sulfan

11. Arsenovodík

12. Bromovodík

13. Diboran

14. Dimethylamin

15. Ethylenoxid

16. Ethylchlorid

17. Fluorid boritý

18. Fluorid sírový

19. Fosfan

20. Chlortrifluorethen

21. Jodovodík

22. Methylbromid

23. Methylchlorid

24. Methylthiol

25. Selan ( selenovodík )

26. Trimethylamin
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Příloha č.2

Objekty na území Ústeckého kraje zařazené do skupiny „A“ a „B“ 

ORP Obec/město Ohrožující objekt Sk. Ohrožující faktor (v tunách)
Ústí nad 
Labem

Ústí n. L. Linde Gas a. s. A acetylén (28), aceton (90), kyslík (105)
Setuza a. s. A vodík (6,9), hexan 210), amoniak (5), metanol (240)
Spolchemie a. s B chlór kapalný (1200), amoniak (50), fluorovodík(50)

tetrachlórmetan (350), propylen (420), rtuť (150)
zkapalněné extra plyny (420)

Děčín Děčín Air products s. r. o. A amoniak (0,3), fosfin (0,015), metan (0,47)
Boletice n. 
L.

Chemotex a. s. A čpavková voda 25% (18), fenol (63), fural (3), 
kyselina chlórsulfonová (61)

Teplice Vevěty Enaspol a. s. A folmaldehyd (105), demethylsulfát (5)
Lybar a.s. B Vysoce hoř. kapaliny: na bázi lihu (238,7), benzinu (60)

LPG (40)
Podbořany Podbořany Conta s. r. o. A cyklopentan/isopentan (44,6)
Lovosice Lovosice Lovochemie a. s. B cykolisopentan/isobutan (48,9), hoř. I a II tř. (25 t) 

amoniak (1100), kys. monochloroctová (90)
dusičnan amonný (115)

Glanzshoff-Bohemia A sirouhlík (150)
Litoměřice Štětí Mondi Packaging A čpavková voda (308), kyslík (131), chlorečnan sodný (140)
Roudnice 
n. L.

Hněvice Čepro a. s.
B benzin(55000), nafta (103000)

Most Brňany u 
Mostu

Said Technické 
plyny spol. s r. o. A

aceton (5), kyslík (69), kyselina sírová (3,7
hydroxid sodný 40% (0,6), acetylen (12),
karbid vápenatý (36), propan-butan (13)

Most Gumotex A TDI - toluén-diisokyanát (30)
Litvínov Litvínov Česká Rafinérská B LPG (2650), benzin (95000), ropa (99200), propan (1361)

Air products B kyslík (2525), dusík (2100), argon (392)
Mero ČR a. s. A PHM, čerpací stanice
Chemopetrol a. s.

B

amoniak (216), chlór kapalný (0,6)
benzin (300), buten (121,5), C3 frakce (40)
C 4 frakce (3000), ethan (12), ethylen (19400),
LPG (1020), methan (15), propan (8), propylen (8050)
methanol (278), kyslík (30), sirovodík (v potrubí)

Unipetrol Doprava 
a. s. B PHM
Kaučuk a. s. B ethylbenzen (83,5), ethylen (1,65), benzen (17)

(zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje)
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Příloha č.3

POŽÁRNÍ  
POPLACHOVÝ  PLÁN OBJEKTU

Pro objekt: Spolchemie a.s.,

Ústí nad Labem centrum -  Revoluční 86

Stupeň Jednotka
I.

HZSP Spolchemie
PS Ústí nad Labem 
HZSP ČD Ústí nad Labem

II.
JSDHO Velké Březno
JSDHO Chlumec
JSDHO Chabařovice
JSDHO Mojžíš
JSDHO Povrly
JSDHO Chuděrov
JSDHO Malé Březno
 PS Lovosice

Výjezd  dalších JPO v případě vyhlášení třetího a zvláštního stupně poplachu se stanoví 

na  úrovni  operačního  a  informačního  střediska  HZS  kraje  bez  respektování  jejich 

hasebních obvodů  a místní příslušnosti.
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Příloha č.4

                                                        POŽÁRNÍ  
                                     POPLACHOVÝ  PLÁN OBJEKTU

Pro objekt:     Dalkia ČR divize Ústí nad Labem

                                         Trmice – Edisonova 453

Stupeň Jednotka
I.

HZSP Dalkia 
PS Ústí nad Labem 
HZSP ČD Ústí nad Labem

II.
JSDHO Chabařovice
JSDHO Chlumec
JSDHO Řehlovice
JSDHO Mojžíř
JSDHO Povrly
JSDHO Chuderov 
JSDHO Stebno 

Výjezd  dalších JPO v případě vyhlášení třetího a zvláštního stupně poplachu se stanoví 
na  úrovni  operačního  a  informačního  střediska  HZS  kraje  bez  respektování  jejich 
hasebních obvodů  a místní příslušnosti.
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Příloha č. 5

POŽÁRNÍ  
POPLACHOVÝ  PLÁN

Pro město – obec: Tunely Panenská a Libouchec – jižní portály

Stupeň Jednotka Panenská
(km)

Libouchec
(km)

I. PS Petrovice
PS Ústí nad Labem
JSDHO Petrovice 

3,5
13,0
4,0

5,0
11,0
5,5

II. JSDHO Telnice
JSDHO Libouchec
JSDHO Chlumec
JSDHO Velké Chvojno
JSDHO Jílové - Modrá
JSDHO Chabařovice
JSDHO Tisá

6,5
6,5
7,0
5,0
7,5
11,5
5,5

5,0
5,0
5,5
3,5
6,0
10,0
8,5

POŽÁRNÍ  
POPLACHOVÝ  PLÁN

Pro objekty: Tunely Radejčín a Prackovice 

Stupeň Jednotka Počet

I. PS Lovosice
PS Ústí nad Labem
JSDHO Řehlovice 
JSDHO Chotiměř

1+3
1+4
1+4
1+3

II. JSDHO Prackovice
JSDHO Chabařovice
JSDHO Stebno
PS Teplice
JSDHO Žalany
JSDHO Třebenice

1+3
1+3
1+4
1+4
1+3
1+3
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