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Anotace 

BORKOVEC, L. Chování osob při výskytu nebezpečných látek: bakalářská práce, Ostrava: 

VŠB – TU, 2011. 50 s. 

 Bakalářská práce se zabývá problematikou chování osob při výskytu nebezpečných 

látek na území České republiky. První část nás seznamuje s nebezpečnou látkou, jejími 

vlastnostmi a nebezpečím. Ve druhé části jsou popsány nebezpečné chemické látky, se 

kterými se potkáme v běžném životě. Jsou v ní také obsaženy podrobné informace o 

jednotlivých oblastech, kde se tyto látky vyskytují. Třetí část obsahuje výčet znaků nebezpečí 

při úniku. Čtvrtá část popisuje správné chování obyvatelstva při úniku. Další část je 

směřovaná poskytováním první pomoci, při zasažení nebezpečnou chemickou látkou. 

Poslední část je zaměřená pro mládež, která je učí rozpoznání nebezpečí. 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

BORKOVEC, L. Behaviour of People in Case of Occurrence of Dangerous Substances: the 

Thesis, Ostrava: VŠB – TU, 2011. 50 p. 

  This thesis deals with the behavior of persons in the occurrence of hazardous 

substances in the Czech Republic. The first part introduces the these hazardous substance, 

characteristic of substance and dangerous which can cause. The second section describes the 

hazardous chemicals which we meet in everyday of life. There are also covered detailed 

information about individual areas where these substances occur. The third part contains a list 

of danger signs during leakage. The fourth section describes the correct behavior of the 

population in case of danger leakage. The other part is focused on first aid in case of contact 

with hazardous chemicals and the last part is concentrated on behavior of adults and the way 

of how they should recognize danger. 
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Úvod 

Stále častěji jsme svědky nejrůznějších nehod a havárií, při nichž dochází k úniku 

nebezpečných chemických látek do životního prostředí, velmi často do ovzduší. Každý takový 

únik může způsobit jak dočasné zhoršení kvality ovzduší, tak i vznik nežádoucích následků na 

zdraví člověka.  

Atmosféra je výborným prostředím, ve kterém se většina plynů velmi dobře šíří, resp. 

se zde mísí se vzduchem. Tento proces se nazývá rozptyl látky. Než však dojde v atmosféře k 

úplnému rozptýlení dané látky, může u osob, které jsou této látce vystaveny, dojít k poškození 

jejich zdraví, často až nevratnému. V takovém případě hovoříme o toxickém rozptylu, tedy o 

rozptylu s toxickými následky. 

K úniku nebezpečných chemických látek může dojít prakticky kdekoliv. Mimo 

stacionární zdroje to mohou být i zdroje mobilní, kterými jsou dopravní prostředky, 

přepravující nebezpečné látky po silnicích, železnici, resp. na vodních tocích. Jejich únik 

nelze také vyloučit z potrubí a ze skládek. Největší rozsah ohrožení v důsledku úniku 

nebezpečných chemických látek přestavují stacionární zdroje, avšak u mobilních zdrojů 

dochází k únikům nejčastěji.  

Postupem času se zvyšuje množství výrobků, které obsahují právě nebezpečné 

chemické látky. Tyto výrobky nás obklopují v běžném životě. Na základě tohoto poznatku 

jsem se rozhodl vypracovat tuto bakalářskou práci. 

Má práce bude pojednávat zejména o nebezpečí, které nám hrozí od úniku 

nebezpečných chemických látek. Bude zaměřena na látky, se kterými se setkáme v běžném 

životě a téměř každý den.  

Cílem této bakalářské práce je nastínit lidem, které nebezpečné látky nás obklopují. 

Ukázat si, kde se takové hrozby skrývají a co pro nás představují.  Naučit je, jak rozpoznat, 

zda došlo k úniku nebezpečné chemické látky a jak se v těchto případech zachovat. Vědět, jak 

a kdy poskytnout druhé osobě první pomoc.  

Hlavním cílem je navrhnout postup a náplň přípravy školní mládeže na činnosti při 

úniku nebezpečných látek 
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Rešerše 

Při tvorbě bakalářské práce jsem hledal vhodné zdroje informací, které se zabývají 

chováním osob při výskytu nebezpečných látek a věcech s tím spojených. Bylo využito 

učebních knižních zdrojů, zákonů a také zdrojů z internetu. 

 

Při sběru potřebných dat vztahující se k dané problematice, jsem čerpal z následujících 

zdrojů informací: 

 

KROUPA, Miroslav. Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných 

chemických látek. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, 2004, 46 s. 

Jedná se o příručku, která je určena pro orgány státní správy, územní samosprávy, 

právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách havarijního plánování, 

kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. [1] 

 

Vaše cesty k bezpečí: Chytré blondýnky radí. Brno: HZS Jihomoravského kraje, 2011. 

ISBN. Dostupné z: http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-

radi 

Tato brožura je rozdělena do tří okruhů a pojednává o ochraně obyvatelstva, požární 

prevenci a bezpečnosti občana. Seznamuje a připravuje nás na stále častější a rozmanitější 

formu ohrožení, které nám život přináší. [15] 

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3489-2. 

Tato publikace řeší problematiku hodnocení rizik závažných havárií na zdraví a životy 

lidí, majetek a životní prostředí v souvislosti s nakládáním s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky. [9] 

 

KLOPOTOVÁ, Hana. Analýza nebezpečí čerpací stanice pohonných hmot [online]. 

Ostrava, 2008 [cit. 2012-03-01]. 78 s. Dostupné z: 

https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/68990/N3908.3908T006.klo065.pdf. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Ivana 

Bartlová, CSc. 

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-radi
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-radi
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Diplomová práce řeší analýzu nebezpečí a rizik čerpací stanice pohonných hmot 

BENZINA, s.r.o., rozsah nebezpečí a dopad následků pro okolí. Její cíl je zhodnotit a 

navrhnout opatření ke snížení rizik. [5] 

 

ODSTRČIL, Jan. Evakuace zimního stadionu [online]. Ostrava, 2009 [cit. 2012-03-

01]. 57 s. Dostupné z: http://hdl.handle.net/10084/73763. Bakalářská práce. Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Marek Smetana, PhD. 

Tato bakalářské práce řeší evakuaci vybraného zimního stadionu, její členění a 

postupy při její realizaci. Jsou zde vytipována možná ohrožení daného objektu. V této práci je 

také začleněna charakteristika velké společenské skupiny a její chování při vzniku mimořádné 

události. [8] 

 

 

Tyto zdroje nepředstavují kompletní materiály použité v této bakalářské práci a 

zdaleka nepředstavují všechny dostupné zdroje, které by mohly být použity, ale 

ke zhodnocení a nastínění současného stavu jsou nejdůležitější. 
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1. Výskyt nebezpečné chemické látky 

Téměř každý den můžeme sledovat v médiích různá neštěstí, při kterých umírají lidé. 

Již jsme si zvykli, že v životě lidí mohou nastat neočekávané situace. Kromě živelných 

pohrom, jako jsou povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, jsou pro Českou 

republiku pravděpodobné také havárie s únikem nebezpečných chemických látek. 

K úniku nebezpečných chemických látek může dojít z různých důvodů, a to 

především: 

 následkem působení člověka: havárie způsobená ve výrobě, při skladování nebo 

nehodou při přepravě nebezpečné látky 

 vlivem přírodních účinků: k úniku látek dojde vlivem povodně, větru, sesuvem 

půdy apod. 

 při teroristických útocích 

 

 K úniku nebezpečných chemických látek může dojít kdykoliv v běžném životě. 

Setkáme se s nimi při přepravě, v domácnosti a v průmyslu. Další zdroje mohou být i skládky, 

a jiné prostory, kde se využívá nebezpečné látky. Největší rozsahy úniků představují 

stacionární zdroje, nejčastěji však dochází k únikům při přepravě. Vznik nebezpečných látek 

může nastat také při požáru a to několika způsoby: 

 

 ve zplodinách hoření ve formě toxických oxidů, které se tvoří při každém požáru 

 produkty chemických reakcí v důsledku vyšších teplot ve formě toxických 

sloučenin 

 odpařením přítomných nebezpečných látek v požáru vlivem zvýšené teploty [1] 
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2. Informace o vlastnostech nebezpečných chemických látek 

2.1.  Definice pojmu nebezpečná chemická látka 

Z hlediska českých právních předpisů, tj. podle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů [17], vycházejících ze 

směrnic Evropské unie, jsou za nebezpečné chemické látky považovány látky vysoce toxické, 

toxické nebo zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve 

velmi malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. Za 

nebezpečné chemické látky nejsou považovány látky s hořlavými, oxidujícími nebo 

výbušnými vlastnostmi, pokud současně nevykazují toxické vlastnosti. 

 Jako nebezpečné chemické látky jsou uvažovány látky, které jsou především při 

vdechování vysoce toxické, toxické, resp. zdraví škodlivé a jsou za normálních 

atmosférických podmínek plyny anebo nízko-vroucími kapalinami, resp. mohou být 

rozptýleny ve formě aerosolu. Současně jsou nebezpečnými chemickými látkami míněny 

látky, které jsou vyráběny, skladovány, přepravovány nebo jsou jinak provozovány, a to v 

takovém množství, že by při havárii spojené s jejich únikem mohlo dojít k ohrožení života 

nebo zdraví osob. [1] 

 

2.2. Základní pojmy z toxikologie nebezpečných chemických látek 

Toxikologie je nauka o jedech. Jedy jsou látky, které způsobují otravy i v malých nebo 

opakovaných malých dávkách, při jejich používání jsou otravy časté nebo známé.  

 

Expozice je vystavení lidského organismu účinkům nebezpečné chemické látky, jde o 

celý proces vniknutí látky do těla, její transport k vlastním místům účinku. Expozice může být 

jednorázová, opakovaná a také akutní, kdy do organizmu vniklo najednou nebo v krátké době 

větší množství látky, a chronická při dlouhodobém a opakovaném působení nebezpečných 

chemických látek. Podle místa vniku nebezpečné chemické látky do organismu se expozice 

dělí na inhalační - vdechováním, perorální - požitím ústy a perkutánní - přes kůži a jiné.  

 

Efektivní - účinná koncentrace nebezpečné chemické látky je koncentrace, která 

zpravidla při 10 minutovém působení vyvolá s určitou pravděpodobností nebo u určitého 

procentuálního počtu osob objektivní účinek, např. čichový vjem, mírnou otravu bez 

následků, otravu s přechodnými nebo trvalými následky. Značí se EC (přesněji např. EC
10

50  = 
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0,02 mg/l to znamená, že vdechování uvedené koncentrace po dobu 10 minut vyvolá u 50 % 

osob účinek). 

Letální – smrtelná koncentrace nebezpečné chemické látky je koncentrace, která při 

10 minutovém působení způsobí s určitou pravděpodobností nebo u určitého procentuálního 

počtu osob smrt. Označuje se LC (přesněji např. LC
10

100 to značí, že za 10 minut způsobí u 100 

% osob smrt). LC je vlastně EC, kde účinkem je smrt. 

 

Přípustné expoziční limity jsou celosměnové časově vážené průměry koncentrací a 

platí za předpokladu, že zaměstnanec je zatěžován tělesnou prací, při které jeho průměrná 

plicní ventilace nepřekračuje 20 litrů za minutu a doba výkonu práce nepřesahuje 8 hodin. 

 

Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK) chemických látek v pracovním ovzduší jsou 

koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec vystaven v žádném časovém úseku 8 

hodinové pracovní směny. 

 

2.3.   Základní pojmy z fyzikální chemie nebezpečných chemických látek 

Společně s toxikologickými vlastnostmi jsou u nebezpečných chemických látek 

důležité vlastnosti fyzikálně chemické, protože popisují významné a prakticky využitelné 

údaje o nebezpečných chemických látkách. Mezi ně náleží:  

Relativní molekulová hmotnost - tj. součet atomových hmotností v molekule 

nebezpečné chemické látky.  

Bod varu - teplota, při které dochází ke změně skupenství látky z kapalného do 

plynného v celém objemu kapaliny.  

Těkavost - hodnota maximální koncentrace nebezpečné chemické látky, která se může 

za daných atmosférických podmínek vytvořit v uzavřeném prostoru. Těkavost závisí na 

teplotě okolí, při teplotách kolem 20 °C se těkavost se zvýšením teploty o 10 °C 

zdvojnásobuje. V terénu lze dosáhnou v závislosti na vertikální stálosti atmosféry jen zlomek 

hodnoty těkavosti (2-10 %).  

Hustota – specifická hmotnost par vztažena na hmotnost vzduchu. Udává, kolikrát 

jsou páry nebezpečné chemické látky těžší, nebo lehčí než vzduch. Hustotu lze určit z 

relativní molekulové hmotnosti (hustota je dána podílem relativních molekulových hmotností 

látky a vzduchu)  
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Reaktivita popisuje, jak reaguje nebezpečná chemická látka s vodou, se vzduchem, 

vodními parami, resp. jinými látkami.  

Výbušnost a hořlavost udává, zda je látka hořlavá, případně v jakých koncentračních 

mezích mohou její páry explodovat.  

Rozpustnost ve vodě vyjadřuje maximální množství dané látky, které je možno 

rozpustit ve vodě za dané teploty eventuálně tlaku.  

Barva a zápach subjektivní smyslové vnímání barvy a zápachu nebezpečné chemické 

látky. [1] 
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3. Chemické látky vyskytující se v běžném životě 

Nejvýznamnějšími nebezpečnými chemickými látkami z hlediska jejich četnosti na 

území ČR jsou jednoznačně amoniak a chlór. Amoniak neboli čpavek se vyskytuje ve většině 

větších měst. Nejznámější jsou úniky čpavku ze zimních stadionů, kde se používá jako 

chladící medium. Dále se může vyskytovat v zařízeních pro zpracování masa, mlékárnách, 

pro výrobu průmyslových hnojiv, farmaceutických výrobků a jiných.  

Další nebezpečnou látkou je chlór. Možnost výskytu této nebezpečné látky je 

rozsáhlý. Chlór se využívá jako dezinfekční prostředek, při výrobě pitné vody. Likviduje ve 

vodě choroboplodné zárodky a bakterie. Setkáme se s ním tedy ve vodárnách, na koupalištích 

a také v nemocnici. V domácnostech se využívá jako dezinfekční prostředek. (např. SAVO). 

Dále se využívá bělících účinků chlóru při bělení papíru nebo textilu a také pro výrobu mnoha 

důležitých chemických látek. 

Mezi další nebezpečné toxické látky, které jsou v České republice hojně 

frekventovány, lze počítat: oxid siřičitý, oxid dusičitý, kyanovodík, formaldehyd a sirovodík. 

Zvláštní postavení mají víceméně hlavní toxické produkty hoření, kterými jsou oxid uhelnatý 

a oxid uhličitý.  

Nebezpečí ohrožení obyvatelstva vzniká i od čerpacích stanic, kde se odčerpávají 

pohonné hmoty, jako jsou motorová nafta, benzín a LPG. Mezi možné zdroje iniciace 

můžeme zařadit elektrické zařízení, atmosférické a statické elektřiny, svařování a práce 

s otevřeným ohněm, horké povrchy. Nejčastější příčinou je však nedbalost, nebo úmysl. 

V domácím prostředí bychom mohli uvést látky prudce hořlavé a výbušné. Řadíme 

mezi ně například organická ředidla (etanol, aceton, toluen…), laky, barvy, dále 

propanbutanové láhve a jiné pyrotechnické prostředky. Za běžně používané žíraviny 

v domácnosti uvedeme hydroxid sodný, který se používá na čištění WC a kanalizace. Pálené i 

hašené vápno, které se používá na stavbách, které prudce až explozivně reaguje s vodou. 

Průmyslové jedy, které jsou skladovány v domácnostech za účelem ničení škůdců, plísní a 

plevelů. Různé typy umělých hnojiv (ledek vápenatý, ledek amonný).  

Statistika úniků nebezpečných chemických látek v České republice od roku 2007 do 

roku 2011 nám ukazuje tabulka č. 1. U této statistiky si můžeme všimnout, že rok od roku 

dochází k poklesu úniku nebezpečných chemických látek. 
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    Tabulka č. 1: Únik nebezpečných chemických látek na území ČR[16] 

Druh události 
Počet událostí za každý rok 

2007 2008 2009 2010 2011 

Úniky nebezpečných chemických látek 6377 6242 5916 5300 5285 

Z toho ropné produkty 5235 5218 4991 4407 4251 

 

Podrobnější statistiky úniků jsou popsány pro jednotlivé kraje. Tabulka č. 2 a č. 3 nám 

zobrazuje úniky nebezpečných chemických látek, které se staly na území okresu Svitavy 

v posledních sedmi letech. Představují úniky nebezpečných látek, které v sobě zahrnují úniky 

plynů/aerosolů, úniky kapalin (mimo ropných produktů), úniky ropných produktů, úniky 

pevných látek, úniky ostatní (včetně jiné než chemické látky). Největší podíl zásahů na NL 

představují úniky ropných produktů. 

  

 Tabulka č. 2: Únik nebezpečných chemických látek - okres Svitavy 2002 – 2008 [3] 
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Tabulka č. 3: Grafické znázornění úniku nebezpečných chemických látek - okres Svitavy [3] 
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4. Čerpací stanice pohonných hmot 

4.1. Charakteristika čerpacích stanic 

Čerpací stanice je místo sloužící ke skladování paliv a jejich doplňování do 

motorových vozidel. Prodej a skladování tlakových lahví s propan-butanem. Nejčastěji 

prodávanými palivy jsou různé druhy benzínu či nafty. Vlastní čerpací stanice jsou 

samostatně stojící objekty v těsném sousedství pozemních komunikací se samostatným 

vjezdem z komunikace. Některé stanice mívají i možnost doplňování ropného plynu pro 

pohon vozidel. Prostory pro čerpání pohonných hmot mívají i velké společnosti jako např. 

letiště, autobusová a železniční doprava, ale i lodní přístavy. Foto čerpací stanice pohonných 

hmot je na obrázku 1. [4]  

 

Obrázek 1: Čerpací stanice [5] 

4.2. Nebezpečnost pohonných hmot na čerpací stanici 

Každá čerpací stanice má jiný sortiment prodeje druhů paliv. Nejčastější paliva jsou 

motorová nafta, benzín a LPG. Fyzikální parametry vybraných paliv ukazuje tabulka č. 4. 

4.2.1. Automobilové benzíny  

Automobilové benzíny jsou extrémně hořlavou kapalinou, zdraví škodlivé (Obrázek 

2), vzhledem k obsahu benzenu vyššímu než 0,1 % jsou klasifikovány jako karcinogenní látky 

2. kategorie; místně odmašťují a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat 

bolest hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Působí škodlivě na vodu a 

půdu. Jeho obchodní názvy jsou natural 91, natural 95, natural 98. [5] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A9_vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A1_nafta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohonn%C3%A9_hmoty
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Symbol: 

  

        Obrázek 2: Symboly nebezpečnosti benzínu [18] 

4.2.2. Motorová nafta 

Nafta je hořlavá kapalina klasifikovaná jako karcinogenní látka 3. kategorie, zdraví 

škodlivá (obrázek 3), místně odmašťuje a dráždí pokožku. Páry mohou působit narkoticky, 

způsobovat bolest hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest. Působí škodlivě 

na vodu a půdu. [5] 

Symbol: 

  

       

 

 

 

 

 

 Obrázek 3: Symboly nebezpečnosti nafty [18] 

4.2.3. LPG (Liquefied Petroleum Gas) 

LPG je extrémně hořlavá látka, snadno vznětlivá při všech teplotách (Obrázek 4). 

Vzniká jako vedlejší produkt při zpracovávání ropy. LPG je ve vozidle tlakem zkapalněný 

plyn. LPG není tak ekologické palivo, jako zemní plyn, nebo vodík. Při spalování vznikají 

stejné vedlejší produkty, jako u benzínu, nebo nafty, i když v menším množství. [5] 

Symbol: 

 

 

 

      

 Obrázek 4: Symboly nebezpečnosti LPG [18] 
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4.3. Fyzikální parametry vybraných paliv 

Tabulka č. 4: Fyzikální parametry vybraných paliv [5] 

 Jednotka Benzín Nafta LPG 

Skupenství - kapalina kapalina Zkapalněný plyn 

Teplota 

vzplanutí 
[°C] -20 55 - 69 až - 60 

Teplota hoření [°C] -20 80 - 40 

Teplota 

vznícení 
[°C] 340 250 400 – 450 

Teplota varu [°C] 30 až 210 180 až 370 - 0,5 až - 42 

Hustota [kg/m
3
] 720 – 775 800 – 845 502 – 579 

Výhřevnost 

kapalné, resp. 

plynné fáze 

MJ/kg 43,5 41,8 46,5 

MJ/m
3
   94 

Meze 

výbušnosti ve 

vzduchu 

[%] 0,6 – 8 0,6 – 6,6 1,5 – 9,5 

 

4.4. Možné zdroje iniciace 

Zdroj iniciace je jednou ze tří podmínek pro vznik požáru, tzv. hořlavého trojúhelníku. 

Nejčastějšími zdroji iniciace v případě provozování čerpací stanice pohonných hmot mohou 

být tyto zdroje:  

 Elektrické zařízení 

 Atmosférická elektřina 

 Statická elektřina 

 Svařování a práce s otevřeným ohněm 

 Horké povrchy 

 Nedbalost 

 Úmysl 

 

Při běžné činnosti na čerpací stanici pohonných hmot je pravděpodobnost havárie 

spojené s únikem nebezpečné látky poměrně nízká, případné dopady však mohou být 

závažné. Z hlediska možnosti vzniku havárie je nejkritičtější fáze přečerpávání PHM 
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z cisterny automobilu do úložiště PHM. Rovněž údržba a opravy, únava konstrukčních 

materiálů, koroze a selhání obsluhy, včetně kolize dopravních prostředků s výdejními stojany 

nebo dopravním prostředkem přepravujícím PHM mohou být příčinou vzniku havárie. Únik 

nebezpečných látek může způsobit vytvoření vhodných podmínek pro vznik požáru, výbuchu 

nebo toxického zamoření okolí zplodinami hoření. [5] 

 

V následující tabulce máme statistiku vzniků požárů čerpacích stanic. Statistika je 

zpracovaná za určité období a udává nám vzniklé škody, počet usmrcených a zraněných osob. 

Tabulka č. 5: Počet požárů čerpacích stanic pohonných hmot v určitém období[6] 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Počet požárů 2 4 8 10 11 17 

Škoda (mil. Kč) 0,026 0,031 1,325 0,090 0,145 2,825 

Počet usmrcených 

osob 
0 0 0 0 0 1 

Počet zraněných osob 0 0 1 0 0 3 

 

4.5. Havárie v čerpací stanici 

Z roku 2006 si připomeneme průběh jedné havárie, kdy došlo k explozi čerpací stanice 

společnosti DB Trans. 

„K výbuchu a následnému požáru vyjížděla v sobotu 6. 7. 2006 jednotka Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanice v Bohumíně ke zdejší čerpací stanici 

pohonných hmot firmy DB Trans.  

Šlo o únik plynu z potrubí zemního plynu vedoucího do areálu jedné z firem 

v Bohumíně. Po výbuchu a patrně i rychlém vyhoření plynu, nashromážděném uvnitř objektu, 

došlo ke zřícení stropního podhledu ze sádrokartonu a izolace nad ním. Jen krátce trvající 

požár byl samovolně uhašen ještě před příjezdem hasičské jednotky.  

Sanitka rychlé záchranné služby převezla do ostravské nemocnice jednoho těžce 

zraněného prodavače. Předběžná škoda na části vnitřního vybavení čerpací stanice přesahuje 

podle vyšetřovatele příčin požáru z HZS MSK půl milionu korun.  
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Plynové potrubí bylo odstaveno a začalo se opravovat. Po celé dopoledne zůstali 

hasiči na místě události. Na místě byli vedle policejních pyrotechniků pracovníci plynárenské 

služby.“ Čerpací stanici firmy DB Trans a následky výbuchu vidíme na obrázku 5 a 6. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Čerpací stanice firmy DB Trans [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Čerpací stanice firmy DB Trans [7] 



16 

 

5. Nebezpečné chemické látky v domácím prostředí 

V domácnosti se vyskytují nebezpečné látky, které jsou obsaženy v barvivech, 

čistících a hygienických prostředcích, lécích, průmyslových hnojivech a plastech. Mohou se 

zde uskladňovat například pohonné hmoty, ředidla, materiály pro stavebnictví a mnoho 

dalších.  

Řada chemických výrobků však může při neopatrném zacházení způsobit vážná 

poranění, dokonce i smrt, mnohé jsou dráždivé, žíravé, hořlavé, výbušné, toxické, zdraví 

škodlivé či ohrožující životní prostředí. Proto je nutné znát jejich vlastnosti a způsoby 

bezpečného zacházení s nimi. Výstražné symboly jednotlivých výroků a samotné výrobky 

nám ukazují obrázky 7 až 18. 

Chemické látky (CHL) v domácnosti můžeme rozdělit do několika oblastí: 

 CHL používané při úklidu v domácnosti 

 CHL používané při péči o zahradu 

 CHL používané v garáži, domácí dílně 

 CHL používané v kosmetice 

5.1. CHL používané v kuchyni při úklidu v domácnosti 

Pro úklid v domácnosti se používá řada prostředků, které obsahují určité stupně 

nebezpečí. Jsou to například čističe WC, čističe odpadů, sifonů. Přípravky na mytí podlah a 

oken. Různé osvěžovače vzduchu, čistící a dezinfekční prostředky. 

Pro příklad si popíšeme nejznámější z nich. 

 

 Čistič WC Domestos, který obsahuje kyselinu chlorovodíkovou v množství 8g/100g.  

 

          

 

 

 

 

Obrázek 7, 8: Symboly nebezpečnosti a prostředek Domestos [18, 19] 
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Osvěžovače vzduchu, které obsahují látky jako benzoan sodný, propan, butan, glykol 

a určitý druh parfému.  

    

Obrázek 9, 10: Symbol nebezpečnosti pro osvěžovač vzduchu [18, 19] 

 

5.2. CHL používané při péči o zahradu 

Jako chemické látky používané na zahradě uvedeme například hnojiva, které mají 

nebezpečné vlastnosti jako vysoce hořlavé, oxidující, žíravé, dráždivé, ale také nebezpečné 

pro životní prostředí. Při masivních dávkách dusíkatými hnojivy můžou nebezpečné látky 

pronikat do spodních vod a znečišťovat vodu. 

Do péče o zahradu se zařazují i průmyslové jedy, které slouží pro ničení různých 

škůdců. Tyto jedy se používají na ničení hmyzu, hlodavců, plevelům a plísním. 

 

Ledek amonný je umělé hnojivo. Obsahuje dusičnan amonný, který je vysoce hořlavý 

a oxidující.  

 

 

 

 

  

 

Obrázek 11, 12: Symboly nebezpečnosti a samotný Ledek amonný[18, 20] 

    

5.3. CHL používané v garáži, v domácí dílně 

Prostředky v této části jsou bohaté na nebezpečné vlastnosti. Řada z nich jsou nejen 

látky velmi snadno hořlavé, ale současně také látky toxické, omamné a psychotropní. Jsou to 

látky nebezpečné pro životní prostředí. 
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Jsou to různá ředidla, oleje, barvy, laky. Mohou se v těchto prostorech uskladňovat i 

tlakové lahve, různé kyseliny, které se například vyskytují v autobateriích.  Pro příklad si 

ukážeme pár z nich: 

 

Akumulátory obsahují vodný roztok s maximálním množstvím 50% kyseliny sírové. 

Páry kyseliny vznikající při silném zahřátí roztoku, způsobují silné poleptání očí, kůže a 

dýchacích cest, vysoké koncentrace par mohou vést k zástavě dýchání a činnosti srdce. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13, 14: Symboly nebezpečnosti pro akumulátory, akumulátor VARTA [18, 21] 

 

Balakom je lazurovací lak, určen na dřevěný materiál. Skládá se z roztoků oxidu 

železa v alkydové pryskyřici a rozpouštědel s přídavkem speciálních aditiv. Nebezpečné látky 

obsažené v něm jsou solventní nafta, xylen, benzínová frakce (ropná), trimethyl benzen. 

 

      

Obrázek 15, 16: Symboly nebezpečnosti pro lazurovací lak, Luxol - impregnant [18, 22] 

 

5.4. CHL používané v kosmetice 

Přípravky zařazené této kategorie nesmí z hlediska složení a chemických vlastností 

ohrožovat zdraví lidí, ani negativně ovlivňovat životní prostředí. 

Kosmetika obsahuje mycí, pěnící, čistící, hydratační, a vitamínové tělové a vlasové 

prostředky obsahující nebezpečné látky od kyselin, olejů, alkoholů, esencí, až po plyny. 
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Tlačné plyny ve sprejích jsou propan a butan, u kterých nesmíme opomenout jejich 

hořlavost a výbušnost. 

 

Lak na vlasy je určen ke zpevnění vlasů, dodává lesk a pružnost. Obsahuje alkohol, 

parfém, vitamíny, a tlačné plyny.     

 

  

Obrázek. 17, 18: Symboly nebezpečnosti pro lak na vlasy, Lak na vlasy FRUCTIS[18, 23] 
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6. Sportoviště 

Každé sportoviště potřebuje ke své údržbě nějaké přípravky, které obsahují nebezpečné 

vlastnosti. Například na fotbalovém stadionu se uskladňuje určité množství hnojiv pro údržbu 

travnatého terénu. Jiná sportoviště využívají vhodných jedů k hubení plevelů a nežádoucích 

rostlin. Zimní stadion využívá čpavku ke chlazení ledu.  

Z hlediska míry nebezpečnosti v těchto sportovištích se zaměříme na zimní stadiony, 

kde dochází k únikům čpavku z chladicích systémů. 

6.1. Charakteristika zimního stadionu 

Zimní stadion (obrázek 19) je vhodný pro provozování některých zimních sportů. 

Konají se zde turnaje, soutěže a zápasy ve sportovních odvětvích, jako je lední hokej, curling, 

rychlobruslení a krasobruslení. Zimní stadion je možné využívat po celý rok k uspořádání 

různých společenských a kulturních akcí.  

 

 

Obrázek 19: Pohled na hrací plochu zimního stadionu [8] 

 

6.2. Využití čpavku 

Pro své specifické vlastnosti se amoniak neboli čpavek využívá ve strojovnách 

chlazení, proto nachází velké využití v potravinářském průmyslu, jako jsou masokombináty, 

pivovary, mlékárny. Množství amoniaku ve strojovnách chlazení se liší především podle 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_sporty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turnaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sout%C4%9B%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sportovn%C3%AD_utk%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Curling
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlobruslen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krasobruslen%C3%AD
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velikosti provozu. Dále se amoniak nachází na zimních stadiónech pro účely chlazení ledu. 

Množství látky se zde pohybuje mezi 6 a 12 tunami v případě, že na celý systém chlazení je 

využíván amoniak. V případě, že na sekundární okruh je využívána například solanka, klesá 

množství amoniaku ve strojovně na zimním stadionu na cca 0,4 tuny. [9]. 

6.3. Charakteristika čpavku 

V čistém stavu za normálních podmínek je amoniak bezbarvý plyn se štiplavým 

dráždivým zápachem. Je zásaditý, dráždivý a žíravý. Muže být skladován za zvýšeného tlaku 

v kapalném stavu. Jeho rozpustnost ve vodě je výborná. Při uvolnění plynu se tvoří velké 

množství studené mlhy a leptavé výbušné směsi. Mlha je těžší než vzduch. Výstražné 

symboly nebezpečnosti čpavku vidíme na obrázku 20. [10] 

6.4. Fyzikální a chemické vlastnosti 

 Skupenství (při 25° C a za normálního tlaku): plynné 

 Barva: bezbarvý 

 Zápach: pronikavě štiplavý 

 Teplota tání: -77,7° C 

 Teplota varu: -33,4° C 

 Bod vzplanutí: 650° C 

 Hořlavost: přestože jsou stanoveny hodnoty hořlavosti, lze se vzduchem jen 

obtížně zapálit 

 Meze výbušnosti:  horní mez: 28% objemových  

       dolní mez: 15% objemových 

 Tenze par (při 20° C) : 800 kPa 

 Hustota par ke vzduchu (při 20° C): 0,597 kg.m
-3

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Výstražné symboly nebezpečnosti čpavku [18] 
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6.5. Příznaky zasažení 

Tabulka č. 5 je rozdělena do čtyř sloupců. První a druhý sloupec nám udává příznaky. 

Třetí a čtvrtý sloupec udává čas a koncetraci, kterých musí čpavek dosáhnout, aby došlo ke 

konkrétním příznakům.  

Tabulka č. 6: Příznaky zasažení čpavkem, při určitých koncentrací [1] 

Subjektivní příznaky Objektivní příznaky 
Doba 

působení 

minuty 

Koncentrace 

ppm 

Vnímání čichem   0,1 - 1 od 0,02 do 30 

Nepříjemný zápach, mírné 

dráždění nosu a nosohltanu 
Mírné zarudnutí nosohltanu 2 50 

Silné dráždění očí, nosu, 

nosohltanu 
Zarudnutí spojivek a nosohltanu 120 100 až 200 

Velmi silné dráždění 
Zarudnutí spojivek, nosohltanu, 

slzení, kýchání 
60 200 až 300 

Neúnosné dráždění očí, nosu, 

nosohltanu, bolesti za hrudní kostí 

Silné zarudnutí nosu, nosohltanu, 

spojivek, slzení, kýchání, kašel 
0,1 360 

Okamžité dráždění, nevolnost, 

bolesti hlavy 

Kýchání, kašel, slzení, zvýšení 

dýchání 
0,1 360 - 500 

Okamžité dráždění, zmatenost a 

nevolnost, bolesti hlavy, bolesti: za 

hrudní kostí, žaludku, očí 

Záchvaty kašle, zrudnutí v 

obličeji, pocení, krvácení z nosu, 

závratě, dušnost a nervové 

vzrušení 

0,1 500 - 1000 

  

Výše uvedené příznaky a křeče, 

zástava vylučování moči, 

ohrožení života 

30 1000 

  
Poruchy dýchání a krevního 

oběhu ohrožení života 
2 - 5 1730 

  

Poleptání horních cest dýchacích, 

otok plic, poruchy srdeční 

činnosti, poškození ledvin, 

perforace rohovky 

do 30  2450 

  
Udušení následkem otoku plic, 

zástava dýchání, smrt 
do 10 5000 



23 

 

6.6. Popis technologie jednookruhového chlazení 

U nás stále převládají stadiony využívající starší technologii přímého 

jednookruhového chlazení (obrázek 21), což je právě náš popisovaný případ zimního 

stadionu. V poslední době však dochází k rekonstrukcím s využitím dvoukruhového chlazení, 

anebo jiných moderních technologií a tím dochází v posledních letech ke snižování množství 

čpavku nutného ke chlazení.  

 

Obrázek 21: Schéma jednookruhového systému chlazení [8] 

Jedná se o systém přímého chlazení, kdy chladivo, nejčastěji čpavek,
 
je rozvedeno 

potrubím přímo v ledové ploše. Ledová plocha pak vlastně tvoří výparník chladicího zařízení, 

někdy je proto tento systém nazýván systémem s přímým výparníkem. Tuto koncepci bychom 

našli převážně u dožívajících zařízení, případně tam, kde při rekonstrukci technologie 

chlazení zůstala zachována původní ledová plocha. Nevýhodou je vyjma velkého množství 

chladiva - čpavku, především možnost jeho úniku do prostor, kde se vyskytuje velké množství 

lidí. V těchto prostorech potom musí být zajištěno dostatečné větrání pro případ úniku 

čpavku. Výhodou je jednoduchost a s tím související i vyšší účinnost chladicího systému [8]. 
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6.7. Nehoda na zimním stadionu ve Zlíně 

Dne 25. května 2006 v 07:54 hod. došlo k úniku amoniaku na zimním stadionu ve 

Zlíně. Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína. Po příjezdu na místo bylo 

zjištěno, že uvnitř zimního stadionu došlo u sportovní plochy k úniku amoniaku.  

V tomto období mimo hlavní sezonu provozu zimního stadionu se každoročně provádí 

čištění chladicího systému. Po celou dobu chlazení dochází totiž k usazování nečistot a 

provozních olejů z kompresorů, které se musí odstranit.  

Dva pracovníci prováděli technickou údržbu a servis chladicího systému ledové 

plochy. V šachtách vedení amoniaku pod ledovou plochou zjistili netěsnost jednoho ventilu 

(obrázek 22), když odpouštěli amoniak při tzv. odolejování vedení. Při servisu měli u sebe 

ochranné masky, které také použili, a proto nebyli zraněni. Při úniku amoniaku byl spuštěn 

bezpečnostní systém sprchování a vodou byl amoniak srážen na zem šachty. Unikající 

amoniak se dostal do hlavního sálu zimního stadionu, který byl částečně zamořen. Několik 

zaměstnanců opustilo své pracoviště a museli vyjít mimo budovu stadionu. 

Hasiči v dýchacích přístrojích prohlédli místo úniku a po celou dobu zásahu měřili 

koncentraci amoniaku. Celý stadion byl otevřen a postupně odvětrán přes velké únikové 

východy. Při úniku a zásahu nebyl nikdo zraněn.  

Množství uniklého amoniaku nemohlo ohrozit obyvatele okolních domů a 

představovalo jen lokální a krátkodobé riziko uvnitř zimního stadionu.  

Je na místě připomenout také správnou reakci zaměstnanců zimního stadionu, kteří 

učinili všechna hlavní bezpečnostní opatření okamžitě po zjištění úniku a před příjezdem 

hasičů. Mezi tato opatření počítáme uzavření hlavního přívodu amoniaku z chladicí stanice do 

stadionu, použití ochranných masek, spuštění skrápěcího systému a evakuaci zaměstnanců. 

[11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Místo odkud unikal nebezpečný čpavek [11] 
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7. Rozpoznání úniku nebezpečné chemické látky 

Lidé by měli vědět, čeho si všímat při úniku nebezpečných chemických látek. Chování 

lidí se liší jak v uzavřených prostorech, tak na volném prostranství. Na volném prostranství se 

lidé musí spoléhat na své smysly. Vznik nějaké chemické havárie signalizují určité příznaky, 

například:  

 označení obalů, nebo samotných nádob specifickým symbolem (obrázek 30) 

 nepříjemný zápach 

 vznik hustého nebo nepřirozeně zbarveného dýmu, 

 nepřirozeně zabarvený plamen požáru 

 pohyb vzduchu nad místem úniku (možnost vzniku bílé mlhy, která se rychle 

rozpouští) 

 hvízdavý zvuk unikajícího plynu (syčení) 

 látky unikají ze speciálně označených zásobníků nebo obalů (kanystry, tlakové láhve, 

skleněné nádoby, zaizolované nádoby atd.) 

 vznikají spontánní požáry, požáry se velice rychle šíří 

 je slyšet praskání konstrukcí 

 v oblasti úniku plynu se značně ochlazuje vzduch 

 mění se barva prostředí (barva trávy, rostlin, keřů, vody), nebo odumírání vegetace 

 úhyn drobných živočichů v blízkosti havárie [14] 

Pro příklad změny barvy vody, si připomeneme situaci, která se stala ve Zlínském 

kraji roku 2009. Ke zbarvení potoka došlo vlivem vniknutí 120 litrů koncentrátu chemického 

mořidla z nedaleké pily (obrázek 23). [13] 

Obrázek 23: Zbarvení potoka vlivem koncentrátu chemického mořidla [13] 
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8. Obecné zásady chování obyvatelstva při úniku  

Podle obecných zásad by se měl řídit každý, kdo se dostane do situace, kdy došlo k 

úniku a působení nebezpečných chemických látek.  

Pomoc k řešení následků havárie můžete přivolat telefonicky u Hasičského 

záchranného sboru ČR, Policie ČR a Městské policie vaší obce nebo kraje. V případě potřeby 

je třeba kontaktovat linky tísňového volání. Tabulka č. 7: 

          Tabulka č. 7: Linky tísňového volání [1] 

Hasičský záchranný sbor ČR 150 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Městská a obecní policie 156 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

 

Zásady chování jsou vyjádřeny v níže uvedených bodech a pro lepší pochopení je u 

každé zásady uvedeno vysvětlení důvodů a dalších potřebných podrobností. 

8.1. Nepřibližovat se k místu havárie 

V místě havárie je koncentrace nebezpečné chemické látky vždy nejvyšší, a tedy 

nejnebezpečnější. Její koncentrace je minimální na návětrné straně místa, kde k havárii došlo, 

nejvyšší je na závětrné straně. Koncentrace nebezpečné látky klesá ve směru větru od místa 

havárie, a to v závislosti na druhu, množství unikající nebezpečné chemické látky a 

meteorologických podmínkách. Každé přiblížení k místu havárie bez ochrany dýchacích cest, 

např. ze zvědavosti, může zvyšovat počet otrávených. [1] 

8.2. Vyhledat vhodný úkryt 

Celá řada nebezpečných chemických látek (plynů, resp. par) je těžší než vzduch, a 

proto se drží při zemi. Tak se mohou dostat do sklepních nebo přízemních místností snadněji, 

než do místností ve vyšších patrech na závětrné straně budov ve směru šíření, proto je třeba se 

ukrýt právě tam. Nebezpečné chemické látky lehčí než vzduch jsou vesměs prchavé, a tedy v 

terénu málo stálé, a není proto příliš pravděpodobné, že proniknou zavřenými, resp. 

utěsněnými okny ve vyšších patrech závětrné strany budovy. [1] 
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8.3. Místnost utěsnit 

Okna místnosti pro ukrytí, které zvolíme na závětrné straně budov, lze navíc velice 

dobře utěsnit různými druhy samolepících těsnících pásek (obrázek 24), které zamezí průnik 

nebezpečné chemické látky do místností. Dále je nezbytné vypnout a utěsnit veškerou 

ventilaci v bytě, jako klimatizaci, větrací systémy, topidla, digestoře, světlíky a také 

sebemenší otvory. [1] 

8.4. Připravit si prostředky improvizované ochrany  

Improvizovanou ochranou se rozumí, ochrana dýchacích cest, očí, nebo povrchu těla. 

Jako prostředky improvizované ochrany jsou vhodné veškeré oděvní součásti a jiné 

prostředky, dostupné v každé domácnosti, jako savé a prodyšné tkaniny, sáčky s plastické 

hmoty, pitná voda, zažívací soda, kyselina nebo stolní ocet. K ochraně hlavy použít čepici, 

šátek nebo šálu. Nesmíme zapomenout i na ochranu očí. K improvizované ochraně očí jsou 

nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské, 

motocyklové). 

 Zásady improvizované ochrany spočívají v tom, že celý povrch těla musí být zakryt. 

Všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit (viz obrázek 25). [12] 

8.5. Poslech rozhlasu a televize 

Poslech hromadných sdělovacích prostředků je nutný, pokud bylo provedeno 

varování obyvatelstva sirénami. V těchto informacích budou obsaženy podrobné údaje o 

události a uvedeny konkrétní postupy činnosti ohrožených obyvatel. Tyto pokyny je nezbytné 

respektovat. 

8.6. Netelefonovat a neblokovat síť 

I když je snaha o získání nebo sdělení informací pochopitelná, je žádoucí zbytečně 

nezatěžovat telefonní spojení. Může totiž dojít k přetížení pevné i mobilní telefonní sítě se 

všemi jejími negativními důsledky. 

8.7. Respektovat pokyny a nařízení složek IZS 

První kontakt obyvatel se záchranáři by měl představovat značnou úlevu, zejména 

když dochází k viditelné eliminaci následků havárie. V případě, že již došlo k postižení 

nadýcháním nebezpečné chemické látky, je třeba na tuto skutečnost záchranáře upozornit. 

Pokyny, které jsou záchranáři vydávány, vycházejí z profesionální zkušenosti a je třeba je s 

důvěrou respektovat. 
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8.8. Varování sousedů 

Ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit případně utěsnit byt. Jde o informování a 

pomoc starším, nevidomým a nemocným osobám při utěsnění bytu, evakuaci atd. [1] 

 

 

 

Obrázek 24: Utěsnění oken páskou [15] 

 

 

Obrázek 25: Příklad improvizované ochrany [15] 
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9. Chování obyvatelstva v určitých místech 

Celá řada nebezpečných chemických látek (plynů, resp. par) je těžší, nebo lehčí než 

vzduch. K úniku látek, které se drží u země, se zachováme jinak, jak k látkám, které jsou lehčí 

než vzduch. Při havárii se liší i chování obyvatel v uzavřených prostorech a volných 

prostranství. Činnost obyvatel se tedy řídí, kde daná havárie vznikla.  

9.1. Chování obyvatel v domácím prostředí 

Jak už bylo v této práci zmíněno, v domácím prostředí se vyskytují různé nebezpečné 

látky. Od barev, laků až po kosmetiku. Skladování a zacházení s nebezpečnými látkami 

v domácnosti má proto nějaká pravidla. Pro příklad si vyjmenujeme pár z nich: 

Například pro skladování a přenos benzínu se musí používat pouze bezpečné nádoby 

(kanystry) k tomuto účelu určené. Není dovoleno používat např. PETláhve. Skladovat se musí 

na dobře větraném místně z dosahu zdrojů iniciace. Při náhodném úniku se vyvarovat styku 

s kůží, odstranit možné zdroje vznícení, zabránit dalšímu úniku. 

Dalším nebezpečím je skladování a nabíjení autobaterií. Akumulátor jsme si popsali 

v odstavci 5.3. Řekli jsme si, že při nabíjení se uvolňuje výbušná směs, proto nesmíme v 

momentě nabíjení manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti autobaterie. Hrozí exploze. Při 

skladování musíme zabránit vzniku možného zkratu (ochrana pólů nevodivým krytem). 

V garáži nebo dílně se také nacházejí barvy, laky, ředidla a jiné prostředky, které 

mohou ohrožovat zdraví lidí. Skladování těchto prostředků musí být v nádobách určených 

k tomuto použití. V případě náhlého uvolnění musíme zabránit vniknutí do kanalizace, 

vodního toku a zajistit dostatečné větrání. Z hlediska bezpečnosti lidí se k těmto prostředkům 

nesmíme přibližovat s ohněm.  

Samostatnou oblastí je plyn. Většina domácností topí plynem a s ním přibývá do 

domu další velké nebezpečí. Nebezpečí výbuchu vzniká i od propan-butanových tlakových 

nádob. Jestliže ucítíte plyn ve Vašem domě nebo okolí, případně zjistíte poruchu na plynovém 

zařízení, postupujte podle následujících zásad: 

 ihned zhasněte všechny plameny 

 otevřete všechna okna a dveře a důkladně vyvětrejte 

 uzavřete všechny uzávěry plynu, případně hlavní uzávěr plynu, viz obrázek 26 

 nepoužívejte otevřený oheň (zápalky, zapalovač, svíčky, apod.) 

 nekuřte 

 nepoužívejte elektrické spotřebiče, nijak s nimi nemanipulujte 
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 nepoužívejte elektrické zvonky u dveří a netelefonujte 

 varujte ostatní obyvatele domu a opusťte budovu, viz 8.8 

 informovat pohotovostní a poruchovou službu zemního plynu [15] 

 

 

Obrázek 26: Zastavení přívodu plynu [15] 

9.2. Chování obyvatel na čerpacích stanicích 

Chování na čerpací stanici pohonných hmot rozdělíme na dva směry. Chování pro 

zákazníky a chování pro zaměstnance čerpací stanice. 

Chování zákazníků je popsáno v následujících bodech: 

 Zavolat složky IZS 

 Řídit se pokyny zaměstnanců, případně složek IZS 

 Pomoci osobám se sníženou pohyblivostí 

 Opustit, nevjíždět do čerpací stanice 

Chování zaměstnanců čerpací stanice pohonných hmot 

 Zavolat složky IZS 

 Zajistit požární bezpečnost (vypnout el. spotřebiče, zamezit vjezdu vozidel, 

zamezit vstupu nepovolaných osob) 

 Odstranit zdroje úniku (vypnout a odstavit poškozené zařízení) 

 Zamezit úniku látek do kanalizace 

 Pomoci evakuovat osoby nacházející se v areálu [5] 
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9.3. Chování obyvatel ve společných prostorech 

Společnými prostory myslíme prostory, kde se shromažduje větší počet lidí. Mohou to 

být zimní stadiony, koupaliště, obchodní centra. V těchto místech bychom se měli zachovat 

přibližně podobně.  

U těchto prostorů si musíme všímat, kudy vstupujeme do jednotlivých místností, 

abychom se dobře orientovali v případě úniků z těchto prostorů. Dále si musíme všímat 

únikových východů a tabulek, které nás směřují k východům. Tabulky zobrazující tyto směry 

můžeme vidět na obrázek 32. Opustit objekt v případě úniku musíme v co nejkratším čase a 

co nejbližším východem. Směr úniku by měli udávat zaměstnanci těchto společných prostorů. 

Mohou však nastat případy, kdy právě tito zaměstnanci nebudou přítomni, potom se musíme 

řídit tabulkami a svými schopnostmi, které nás vyvedou z objektu. 

Pro příklad si popíšeme jak se zachovat na zimním stadionu.  

 

Jestliže ucítíme na zimním stadionu typický štiplavý zápach čpavku, měli bychom 

postupovat podle těchto bodů: 

 pokuste se co nejdéle zadržet dech 

 ochraňte si dýchací cesty, podle odstavce 8.4. 

 řiďte se pokyny pracovníků zařízení nebo záchranářů 

 zachovejte klid a opusťte budovu, prostor podle únikového značení 

 pomozte také osobám se sníženou pohyblivostí 

 v případě potřeby poskytněte první pomoc [15] 
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10.   Zásady první pomoci při zasažení  

10.1.   Rozpoznání otravy 

Otrava nebezpečnou chemickou látkou se může podobat např. srdečnímu infarktu, 

otravě alkoholem, případně také infekčnímu onemocnění. Obecné příznaky otrav se vyznačují 

vždy potížemi s dýcháním, celkovou slabostí a někdy i halucinacemi. Popis konkrétních 

příznaků u některých skupin nebezpečných toxických látek lze shrnout do následujících bodů: 

 bolest hlavy – oxid uhelnatý, oxidy dusíku, chlorované uhlovodíky 

 rozšíření zornic - chlorované uhlovodíky 

 zúžení zornic – organofosfáty 

 zápach z úst – kyanovodík, alkoholy 

 svalové křeče - organofosfáty 

 namodralé zbarvení kůže – anilin, nitrobenzen 

 načervenalé zbarvení kůže - oxid uhelnatý 

 bezvědomí – chlor, oxid uhelnatý 

 rychlý tep – chlor 

 pomalý nebo nepravidelný tep - kyanovodík 

 kašel – oxid dusičitý 

 zvracení – chlor, formaldehyd, sirovodík 

 krev ve zvratkách – chlor, chlorovodík, páry kyseliny dusičné [1] 

10.2.   Obecné postupy první pomoci 

Základní zásadou první pomoci při zasažení nebezpečnou chemickou látkou je 

okamžité zamezení dalšího kontaktu zasažené osoby s touto látkou. 

 Postižené osoby se přemístí z místa zasažení do nezamořeného prostředí. Při 

známkách dušení se přemístění provádí vždy v polosedě, nebo leže. V případě, kdy máme 

přístup k ochranné masce, se její nasazení provádí jako první. 

 Po přemístění mimo kontaminovaný prostor se na vhodném místě provádí další kroky 

první pomoci. [1] 

Okamžité sejmutí oděvu, aby se zabránilo dalšímu vstřebávání látky, pokud je oděv 

nasycen nebezpečnou chemickou látkou. Dále by měl být proveden výplach očních spojivek a 

dekontaminace povrchu těla.  

Při poruchách vědomí je nezbytné zjistit, zda postižený dostatečně dýchá. 
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 přiložit ucho k ústům a nosu 

 kontrolou barvy postiženého 

 lehkým přiložením dlaně na hrudník a druhé na nadbřišek 

V případě, že u postiženého nastala zástava dechu, je nutné provést: 

 uvolnění dýchacích cest při bezvědomí viz obrázek 27 

 transport v takzvané stabilizované poloze, na boku se zakloněnou hlavou, 

a to směrem dopředu tak, aby zadní nosič mohl sledovat stav postiženého 

 umělé dýchání z plic do plic je nutné zahájit ihned, nezačne-li postižená osoba 

po uvolnění dýchacích cest sama dýchat viz obrázek 28 

 ukázka srdeční masáže je znázorněna na obrázku 29  

 

 

Obrázek 27: Uvolnění dýchacích cest [25] 

 

Obrázek 28: Dýchání z plic do plic[25] 

 

 

Obrázek 29: Srdeční masáž[25] 
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10.3.   Obecné zásady první pomoci 

Pokud pomoc nestačíte uskutečnit sám, zařiďte přivolání záchranářů nebo alespoň 

zkušenější osoby, než jste Vy. 

V případě záchrany osob v bezvědomí z nepřístupných prostorů kontaminovaných 

nebezpečnou chemickou látkou nesmí pracovat zachránce sám, to znamená, že musí být jištěn 

z nekontaminovaného prostředí nebo se záchranáři jistí v kontaminovaném prostředí 

navzájem. Jsou známé případy, že ztráty záchranářů bývají v podobných případech větší, než 

vlastní oběti. 

V místech havárie je nutné při vstupu do zamořeného prostoru zásadně používat 

dýchací přístroj, resp. ochrannou masku s předepsaným ochranným filtrem v případě, že je v 

ovzduší dostatek kyslíku, tj. nad 17 %. Do malého prostoru nebo nádrže, zamořené 

nebezpečnou chemickou látkou, nelze vstupovat bez jištění druhou osobou. [1] 
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11.  Postup a náplň přípravy školní mládeže 

Vyšší ročníky základních škol a středoškoláci by už mohli vědět, jak poznat 

nebezpečný výrobek škodlivý lidem i životnímu prostředí. Výrobek, který by mohli najít u 

sebe v domácnosti nebo kdekoliv jinde v běžném životě. 

 Každý prostředek, výrobek musím mít nějaké označení. Většinou je označen na obalu, 

u vstupu do nějaké místnosti. Ve venkovním prostředí jsou to cedule s výstražnými značkami, 

které se umístí např. na plot u nebezpečného zařízení, nebo přímo na stěnu zařízení. Dalším 

znakem mohou být tvary nádob. Vědět, že tlakové nádoby jsou oválné. 

Výstražné symboly umístěné na obalech jsou vidět na obrázku 30. Setkáme se s nimi 

například v domácím prostředí, kde skladujeme různé barvy, laky, kosmetiku. Také je 

potkáme v supermarketech, obchodech specializovaných na prodej těchto výrobků. 

Chování, skladování a případné poskytnutí první pomoci k těmto prostředkům jsme si 

popsali v této práci. 

 

Obrázek 30: Výstražné symboly [18] 

Každá oblast má svoje nebezpečí a tato nebezpečí by měla být označována tak, aby 

obyčejný člověk věděl, co v daném místě hrozí a jak by se měl chovat, aby nedošlo 

k nečekané události. 

V prostředí jako jsou čerpací stanice pohonných hmot, ale i jakékoliv jiné prostředí, se 

můžeme setkat s tabulkami, značící nebezpečí (obrázek 31). Například označení tlakových 

lahví, příkazy jak se nemáme chovat, co nesmíme dělat a kam nesmíme vstupovat. 

        ¨ 

Obrázek 31: Bezpečnostní tabulky [24] 
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 Těchto tabulek a značení je velké množství, pro příklad jsme si ukázali těchto pár. 

Ostatní značení si můžeme prohlídnout na stránkách www.safetyshop.cz, kde je máme 

rozdělené do jednotlivých oblastí. 

Dále si řekneme něco ke společným prostorům, kde se shromažďuje větší počet lidí. 

Velkou část jsme si již popsali. Jak se zachovat, komu poskytnout pomoc, koho uposlechnout 

a čeho si všímat. Neřekli jsme si však, jaké tabulky bezpečnosti obsahují tyto společenské 

objekty. 

Tyto prostory musí být z hlediska bezpečnosti označeny k rychlému úniku z objektu. 

Dále musí upozorňovat, kam nevstupovat. Prostory v těchto objektech, kde se uskladňují 

nějaké škodlivé látky, by měly být obyčejným občanům nepřístupné.  

 Nejdůležitější v okamžiku úniku nebezpečné chemické látky je vědět, jakým směrem 

se vydat, abychom opustili objekt v co nejkratší době. K tomu účelu nám slouží tabulky, které 

nám značí směr úniku. (Obrázek 32) 

 

      

Obrázek 32: Tabulky zobrazující směr úniku [24] 

 

 Mládež ve vyšším věku, už by měla znát linky tísňového volání (tabulka č.7), měla by 

být schopna vysvětlit a podat základní informace, co se v daných situacích děje. Dále by měla 

vědět, že existují lidé staří a bezmocní, kteří potřebují pomoc od ostatních. 

 Školní mládež, která už má ve své výuce zahrnutou chemii a laboratorní cvičení ví, že 

nebezpečné látky se vyznačují specifickým zápachem a barvou. Učí se rozeznávat látky 

pomocí čichu a zraku. Tyto poznatky právě využije v situacích, kdy došlo k úniku nebezpečné 

chemické látky. 

Pokyny, jak rozpoznat únik nebezpečné látky, jak se zachovat v takovém případě, 

jejich skladování, zacházení s nimi, jsme si již popsali. Měli bychom si uvědomit, že 

prostředky označující se symboly, viz obrázek 30, bychom neměli brát jako obyčejné věci. 

Měli bychom se k nim chovat tak, jak uvádí návody k použití a skladování. Znát jednotlivé 

kroky, když dojde k úniku. Musíme také vědět, jak poskytnout pomoc, která je v těchto 

věcech velmi důležitá. 

http://www.safetyshop.cz/
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Závěr 

Téma bakalářské práce „Chování osob při výskytu nebezpečných látek“ jsem si zvolil 

proto, abych se seznámil s touto problematikou. Abych zjistil, co všechno nás obklopuje za 

nebezpečné chemické látky. 

Je třeba připomenout, že tyto látky jsou nebezpečné v tom, že poškozují lidské zdraví, 

někdy až nenávratně. Nebezpečí hrozí zejména v objektech, kde se vyskytuje velké množství 

lidí, ale i v místech, kde se jedná o jedince. 

Tato práce se skládá z několika kapitol. První kapitola se zabývá uvedením do dané 

problematiky a druhá kapitola obsahuje výčet nejpoužívanější literatury. Třetí kapitola je 

věnovaná uvedením výskytu nebezpečné chemické látky, kde všude bychom na ní mohli 

narazit. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vlastnosti nebezpečné látky a její popis. V páté 

kapitole se dočteme, kde všude narazíme na nebezpečnou látku a v jaké prostředku, či 

prostředí se vyskytuje. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na chování lidí, když 

nebezpečná látka unikne. Tato část se rozděluje také do několika kapitol. Část začíná sedmou 

kapitolou a ukazuje nám, jak rozpoznáme, zda unikla nebezpečná látka do prostředí. V další 

kapitole rozepisuji zásady, které by měl člověk udělat při úniku nebezpečné chemické látky. 

Zásady jsou popsány jak pro větší úniky, tak pro menší, např. rozlití ředidla a jiných. 

Předposlední kapitola je věnována první pomoci. Seznamuje nás, jak rozpoznáme otravu a jak 

poskytneme první pomoc. Poslední kapitola je věnována dětem. Jsou zde uvedeny jen 

symboly a tabulky, které nás upozorňují, že prostředek je nebezpečný. Jak k životnímu 

prostředí, tak samému zdraví lidí. 

 

Cílem této práci bylo: 

 Říct, s jakými nebezpečnými chemickými látkami se setkáme v běžném životě 

 Nastínit, jak se chovat při úniku nebezpečné chemické látky 

 Ukázat dětem, jak rozpoznat prostředek s nebezpečnou chemickou látkou 

 

V rámci prvního cíle této práce jsem zjistil, že v domácím prostředí se skrývá největší 

množství druhů nebezpečných látek. Jsou obsaženy v prostředcích od kosmetiky až po 

zahradu. Množství těchto látek je malé, ale dostačující, aby způsobily zdravotní problémy. 

V nejhorším případě i smrt. V těchto případech se jedná o ohrožení jedinců, avšak ohrožení 

větší populace také hrozí. Popsal jsem například zimní stadiony, čerpací stanice pohonných 

hmot. V těchto případech jsem poznamenal, jak se zachovat a jak nejrychleji opustit prostor. 
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Druhý cíl jsem řešil z dvou pohledů. Obecné zachování obyvatel při větším úniku 

nebezpečných chemických látek. A chování obyvatel v jednotlivých prostorech. 

V rámci třetího cíle jsem chtěl celou situaci podat tak, aby si jí zapamatovaly i mladší 

generace. Děti posledních tříd základních škol a středoškoláci. Tudíž jsem chtěl ukázat, jak 

poznat nebezpečí u výrobku, který skladují například doma, nebo nebezpečí které hrozí na 

ulici. Všechny symboly a značky jsem samozřejmě neuvedl, ale uvedl jsem odkaz, kde si je 

mohou prohlédnout.  

Z informací, které jsem získal, jsem se dozvěděl, že na základních školách se nevěnují 

tomuto tématu, jak by měli. Učí se, že existují nebezpečné látky, ale tak, že existují. Proto 

bych doporučil, aby se alespoň zmiňovalo o tom, že toto nebezpečí hrozí a co hrozí za 

následky. Říci jim, kde bychom se s takovými látkami mohli setkat a jak se zachovat. 

Další varianta předávání informací by mohla spočívat ve čtení prospektů ve volném 

čase. Například v hromadné dopravě, kdy si můžeme zkrátit čas čtením, místo reklamních 

tabulí. Těchto prostorů, kde můžeme tuto metodu uplatnit je mnoho, např. zdravotnické 

čekárny, pneuservisy, úřady, vlaková nádraží, a jiné. Předání pouhých základů informací, 

zlepší nastávající situaci. 
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