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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je simulace havárie v železniční přepravě s únikem 

nebezpečné chemické látky, vyhodnocení jejich následků, stanovení postupů při jejich 

likvidaci složkami IZS a orgány ochrany obyvatelstva. 

Teoretická část se zabývá základní legislativou v oblasti připravenosti a vlastního 

provádění záchranných a likvidačních prací, postavení Integrovaného záchranného systému 

ČR, práva a povinností orgánů státní správy a samosprávy a právnických osob v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Krátce je popsána legislativa přepravy nebezpečných látek. V práci 

jsou definovány základní pojmy týkající se mimořádné události s únikem nebezpečné látky, 

popis místa uvažované havárie a konkrétní činnosti orgánů a složek při mimořádné události 

tohoto typu. 

V praktické části je provedena modelace mimořádné události havárie cisterny s únikem 

nebezpečné látky, vyhodnocení účinků havárie speciálním programem. Modelace je 

aplikována do návrhu taktického cvičení složek IZS. Výsledkem bakalářské práce 

je příprava taktického cvičení jako součást odborné přípravy složek IZS se zapojením 

orgánu ochrany obyvatelstva města Česká Třebová. V diskuzi je porovnání dvou 

modelačních programů se stejným scénářem havárie, porovnání navrženého opatření 

s publikací autora knihy na toto téma, zmíněny jsou i některé poznatky o připravenosti a 

možnostech zainteresovaných subjektů. 
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IZS; taktické cvičení; mimořádná událost; HZS; velitel zásahu  



 

Abstract 

The subject of this bachelor thesis is a simulation of a railway crash with a leak 

of a dangerous chemical, evaluation of its consequences, assessment of the procedures of 

their disposal by the members of the Integrated rescue system and protection of the 

population. 

The theoretical part is concerned with the basic legislative in the area of readiness 

and implementation of rescue and disposal works, the status of the Integrated rescue 

system, the rights and the obligations of the members of the government, autonomy 

and legal entities in the area of the protection of the population. The legislative of the 

transport of dangerous chemicals is described shortly. Basic concepts regarding 

extraordinary events with a leak of a dangerous substance are described in the thesis. There 

is also a description of the location of the considered crash and the exact actions of 

interested parties during an extraordinary event such as this one. 

In the practical part, a simulation of an extraordinary event of a tank crash with 

a dangerous chemical is carried out, as well as the evaluation of the effects of the crash by 

a special programme. The simulation is applied on a proposal of tactical training 

of Integrated rescue system. The results of this bachelor thesis is the preparation of tactical 

training as part of vocational preparation of the Integrated rescue system with the inclusion 

of the authorities of protection of the population of the town Česká Třebová. In the 

discussion, there is a comparison of two simulation programmes with the same crash 

scenario, the comparison of the proposed measures with the publication of the author of the 

book regarding this topic. Several findings about readiness and possibilities of interested 

subjects are also mentioned. 

Keywords 

Integrated rescue system; tactical exercise; extraordinary event, the fire brigade, the 

commander of the intervention  
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1 ÚVOD 

Problematika přepravy nebezpečných látek po železnici je stále aktuálnější. Objem 

přepravovaných komodit je větší, zvláště pak s nebezpečnými látkami. Tyto aspekty nesou 

s sebou rizika. I když se technologie vyvíjí a zabezpečení je dokonalejší, tak i nadále 

existuje možnost, že se nebezpečná látka dostane do prostředí, kde by mohla ohrozit 

obyvatelstvo na zdraví nebo na životech. Je nezbytné, aby složky integrovaného 

záchranného systému a další zainteresované subjekty byly technicky a profesně připraveny 

na zásah v případě vzniku havárie a ochránit tak zdraví a životy lidí, zvířat a životní 

prostředí. Skoro všechna seřazovací nádraží se nachází v blízkosti obydlí, výpravních hal 

či měst, takže kontakt s obyvatelstvem je více než pravděpodobný. Pokud by došlo 

k havárii při přepravě nebezpečné látky v tomto území, tak následky pro obyvatelstvo 

budou několikanásobně vyšší, než kdyby došlo ke stejné havárii mimo tuto oblast.  

Téma pro moji bakalářskou práci jsem si vybral proto, že bydlím poblíž města, kde se 

nachází jeden z největších železničních uzlů v České republice. V rámci praxe u HZS kraje 

jsem měl tu možnost navštívit jednotku HZS podniku SŽDC a MÚ v České Třebové. Tyto 

praxe mi vnukly nápad navrhnout plán taktického cvičení, kde by byly obsaženy všechny 

tyto subjekty. Myslím si, že praktické cvičení je ideální příprava na reálnou situaci, ke které 

by mohlo dojít. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Na problematiku havárií s přítomností nebezpečné chemické látky (dále jen „NChL“) 

a s tím spojené záchranné a likvidační práce, je nutno nahlížet z hlediska celkové 

bezpečnostní strategie a celého bezpečnostního systému ČR, který stanovuje strukturu  

a jednotlivé prvky bezpečnostního systému ČR, řízení a koordinaci činnosti těchto 

jednotlivých prvků odpovědných za zajišťování bezpečnostních zájmů ČR. Havárie NL na 

železnici je jedna z bezpečnostních hrozeb antropologického původu, na které musí být ČR 

připravena, zejména pak s předpokladem zvyšujícího se objemu přepravovaných materiálů  

[1]. 

V případě havárie s přítomností NL je hlavním prvkem při řešení Integrovaný 

záchranný systém, který je definován v zákoně 239/2000 Sb. a je určen nejen na přípravu 

vzniku mimořádných událostí, ale i na potřebu provádět současně záchranné a likvidační 

práce dvěma anebo více složkami. Tento zákon vymezuje IZS, stanoví jeho složky a jejich 

působnost, stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na 

mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva [2]. 

Při řešení mimořádné události – naší modelové situace havárie s přítomností NL na 

železnici – lze předpokládat spolupráci skoro se všemi uvedenými subjekty a užití tohoto 

zákona. Užití dalších legislativních norem – vyhlášení některého z krizových stavů a s nimi 

spojených opatření zde nepředpokládáme. 

Na havárie v dopravě s přítomností nebezpečné chemické látky a s tím spojené příslušné 

záchranné a likvidační práce, je třeba vymezit legislativní dokumenty, které stanovují 

základní povinnosti a možnosti dotčených orgánů a složek, dále nás seznámí s odbornou 

terminologií v dané oblasti. 

2.1 Legislativa 

Aby bylo možno efektivně a účinně provádět řízení a koordinaci ZLP, je nutno znát 

a využít všech pravomocí a povinností dotčených subjektů, stanovených jejich zřizovacími 

legislativními dokumenty a důsledně trvat na jejich naplňování. Vzhledem k poměrně 

omezenému působení složky Policie České republiky (dále jen „PČR“) Zákon 273/2008 



12 

 

Sb., zdravotnické záchranné služby (dále jen “ZZS“) zřízené Zákonem 374/2011 Sb., 

případně městkou policí Zákon 553/1991 Sb., se budeme zabývat jen okrajově. V případě 

působnosti obecních a městských úřadů, přepravců NL po železnici (RID) je nutno znát 

jejich povinnosti a dále nás tyto dokumenty seznámí s odbornou terminologií v dané 

oblasti. 

2.1.1 Zákon 239/2001 Sb. o integrovaném záchranném systému 

Tento zákon je naším hlavním právním dokumentem při provádění záchranných 

a likvidačních prací při naší modelové havárií. Proto je nutné mu věnovat zvýšenou 

pozornost a seznámit se s ním důkladněji. 

Předmět zákona je zakotven hned v §  1: 

• vymezuje integrovaný záchranný systém;  

• stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost;  

• působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků;  

• práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádnou 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení některého z krizových stavů [2].  

Vymezení základních pojmů 

Velmi důležitým pro používání správné terminologie, je § 2. Tento paragraf vymezuje 

základní pojmy. 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a)“ integrovaným záchranným systémem koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [2].“ 

b) „mimořádnou událostí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [2]“ 

c) „záchrannými pracemi činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 
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rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [2].“ 

d) „likvidačními pracemi činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí [2].“ 

e) „ochranou obyvatelstva plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, 

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

zdraví a majetku [2].“ 

f) „věcnou pomocí je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných 

a likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty 

obce; věcnou pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem 

nebo s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce [2]“ 

 g) „osobní pomocí je činnost nebo služba při provádění záchranných a likvidačních 

prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; osobní 

pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo  

s vědomím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce [2].“ 

Dále tento zákon definuje: 

• použití IZS; 

• složky IZS (základní složky a ostatní složky); 

• stálé orgány pro koordinaci složek IZS: (KOPIS); 

• postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

 prací – zde je nutno podotknout, že hlavní úkol při přípravě na MÚ má MV – GŘ 

HZS ČR [2].   

Ve druhém díle zákona, jsou definovány postavení, pravomoci a úkoly: 

• orgánů kraje - § 10; 

• hejtmana - § 11; 

• orgánů obcí s rozšířenou působností - § 12; 
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• starosty obce s rozšířenou působností - § 13; 

• orgánů obce § 15 a starosty obce - § 16; 

• prověřovací a taktická cvičení - § 17; 

• komunikace složek IZS - §18 [2].  

Povinnosti starosty § 16: 

„Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací a) zajišťuje varování 

osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, b) organizuje v dohodě 

 s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob  

z ohroženého území obce [2].“ 

Prověřovací a taktická cvičení § 17: 

(1) „Prověřovací cvičení se provádí za účelem ověření přípravy složek integrovaného 

záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací. Součástí cvičení může 

být i vyhlášení cvičného poplachu pro složky integrovaného záchranného systému [2].“ 

(2) „Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy složek integrovaného záchranného 

systému a orgánů podílejících se na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních 

prací při mimořádné události. Konání taktického cvičení se předem projedná se 

zúčastněnými složkami a orgány [2].“ 

(2) „Prověřovací cvičení nebo taktické cvičení je oprávněn nařídit ministr vnitra, 

generální ředitel hasičského záchranného sboru, hejtman kraje nebo ředitel hasičského 

záchranného sboru kraje [2].“ 

Velitel zásahu § 19: 

Velmi důležitou částí je organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu, 

která popisuje oprávnění velitele zásahu (dále jen „VZ“), vyžadování pomoci. VZ je 

klíčová osoba při řízení zásahu, proto zde cituji znění § 19 v plné míře: 

Velitel zásahu: 

(1) „Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek 
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integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné 

události (dále jen "místo zásahu") a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, 

který vyhlásí podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle 

příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému. Pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 5) je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany nebo 

příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení [2].“ 

(2) „Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle odstavce 1, řídí 

součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky 

integrovaného záchranného systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost [2].“ 

(3) Velitel zásahu je při provádění záchranných a likvidačních prací oprávněn: 

a) „Zakázat nebo omezit vstup osob na místo zásahu a nařídit, aby místo zásahu opustila 

osoba, jejíž přítomnost není potřebná, nařídit evakuaci osob, popřípadě stanovit i jiná 

dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku a životního prostředí a vyzvat osobu, 

která se nepodřídí stanoveným omezením, aby prokázala svoji totožnost; tato osoba je 

povinna výzvě vyhovět;“ 

 b) „nařídit bezodkladné provádění nebo odstraňování staveb, terénních úprav za účelem 

zmírnění nebo odvrácení rizik vzniklých mimořádnou událostí;“ 

 c) „vyzvat právnické osoby nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci;“ 

 d) „zřídit štáb velitele zásahu jako svůj výkonný orgán a určit náčelníka a členy štábu. 

Členy štábu jsou zejména velitelé a vedoucí složek integrovaného záchranného systému. 

Členy tohoto štábu mohou být dále fyzické osoby a zástupci právnických osob, se kterými 

složky integrovaného záchranného systému spolupracují nebo které poskytují osobní nebo 

věcnou pomoc;“ 

 e) „rozdělit místo zásahu na sektory, popřípadě úseky a stanovit jejich velitele, kterým je 

oprávněn ukládat úkoly a rozhodovat o přidělování sil a prostředků do podřízenosti velitelů 

sektorů a úseků [2]." 

§ 24 
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 (1) „Pokud dojde k mimořádné události v souvislosti s provozem technických 

zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami 18) a při jejich 

přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady, je právnická nebo podnikající fyzická 

osoba, která je vlastníkem, správcem nebo uživatelem uvedených zařízení, budov, látek 

nebo odpadů, povinna: [2] “ 

a) „podílet se na přípravě záchranných a likvidačních prací a na zpracování havarijního 

plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu tím, že poskytne na vyžádání hasičskému 

záchrannému sboru kraje, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, informace o: [2]“ 

• „zdrojích rizik; 

• pravděpodobných následcích havárií a možných způsobech jejich likvidace; 

• možných účincích na obyvatele a životní prostředí; 

• opatřeních připravených ve své působnosti pro zajištění nezbytných sil a prostředků 

k provedení záchranných a likvidačních prací ve svém objektu nebo zařízení [2].“ 

 b) „vůči svým zaměstnancům zajistit, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak: 

[2]“ 

• informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních; 

• varování, evakuaci, popřípadě ukrytí; 

• organizování záchranných prací; 

• organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci [2]. 

2.1.2 Zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Základním pilířem složek IZS je HZS a jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) 

zařazené do plošného pokrytí. Systém požární ochrany v ČR, je definován v zákoně 

133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů – Vyhláška 

č. 246/2001 Sb., o prevenci požární ochrany a Vyhláška 247/2001 Sb., o organizaci 

a činnosti JPO. 

Tento zákon v podstatě stanovuje systém požární ochrany v ČR v jeho dvou hlavních 

oblastech – požární prevence i požární represe. Pro seznámení se zákonem je zde uveden 

výběr nejdůležitějších paragrafů, které mají souvislost s řešením MU [3]: 
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• § 3 Povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů; 

• § 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí; 

• § 5 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob; 

• § 11 Odborná způsobilost; 

• § 13 Preventivní požární hlídka; 

• § 15 Dokumentace požární ochrany; 

• § 16 Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně; 

• § 17 Základní povinnosti fyzických osob; 

• § 18 Osobní pomoc; 

• § 19 Věcná pomoc; 

• § 20 Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc; 

• § 21 Náhrada výdajů; 

• § 26 Hasičský záchranný sbor; 

• § 27 Kraj; 

• § 29 Obec a obecní úřad; 

• § 30 Vláda stanoví nařízením; 

• § 31 Výkon státního požárního dozoru; 

• § 65 Druhy jednotek požární ochrany; 

• § 66 Jednotka hasičského záchranného sboru kraje; 

• § 67 Jednotka hasičského záchranného sboru podniku; 

• § 68 Jednotky sboru dobrovolných hasičů; 

• § 70 Základní úkoly jednotek požární ochrany; 

• § 71 Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany; 

• § 72 Odborná způsobilost a příprava; 

• § 73 Poskytování pomoci při zdolávání požárů; 

• § 80 Odškodňování úrazů; 

• § 81 Jednorázové mimořádné odškodnění; 

• § 92 Živelní pohromy a jiné mimořádné události [3]. 

Pro upřesnění je zde uveden výčet JPO, které uvádí zákon. Vyznačeny pak jsou ty JPO, 

které jsou uvažovány pro činnost při likvidaci naší modelové situace: 

Jednotkami požární ochrany jsou:  
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a) „jednotka hasičského záchranného sboru zřízená jako jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo jednotka 

záchranného útvaru hasičského záchranného sboru, která je složena z příslušníků 

hasičského záchranného sboru určených k výkonu služby na stanicích hasičského 

záchranného sboru [3];“  

b) „jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze 

zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají 

činnost v této jednotce jako své zaměstnání [3];“  

c) „jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání [3];“ 

d) „jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 

jednotce požární ochrany jako své zaměstnání [3].“ 

Podle § 68a tohoto zákona mají povinnosti zřídit jednotku požární ochrany „Právnické 

osoby nebo podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3, které 

určí hasičský záchranný sbor kraje, mohou místo jednotky hasičského záchranného sboru 

podniku zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku [3]“  

 Zákon o požární ochraně udává základní úkoly, které musí jednotky plnit. Tyto úkoly 

jsou pro všechny JPO stejné. Jsou to především tyto úkoly:  

a) „provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků [3];“ 

b) „provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

[3];“ 

c) „podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje [3].“ 

2.1.3 Vyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnost JPO 

Tato vyhláška byla vydaná na základě § 100 písmena a) zákona 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška upravuje základní ustanovení Zákona 

o požární ochraně, které se týkají činnosti a organizace jednotek požární ochrany. Tato 
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vyhláška je naše účely stěžení, protože na základě této vyhlášky vychází bojový řád 

jednotek požární ochrany [4]. 

2.1.4 Zákon 320/2015 Sb. o HZS ČR  

Tento zákon stanovuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Podle § 1 odst. 1 toho 

zákona je základním úkolem Hasičského záchranného sboru je „chránit životy a zdraví 

obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými situacemi 

a krizovými situacemi [5].“  Dále se podle § 1 odst. 2 HZS podílí na zajišťování 

bezpečnosti České republiky, organizuje úkoly požární ochrany, ochranu obyvatelstva, 

civilního nouzového plánování, IZS, krizového řízení a dalších úkolů, které právní předpisy 

stanoví [5].  

2.1.5 Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  

Tento zákon stanovuje působnost a pravomoc orgánů státní správy a samosprávy, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Pro účely této 

práce tento zákon definuje krizový štáb [6]. 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností je pracovním orgánem starosty pro řešení 

krizových situací. Předsedou krizového štábu obce je starosta, který jmenuje členy 

krizového štábu obce [6].  

2.1.6 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení krizového zákonu 

Toto nařízení je prováděcím dokumentem ke krizovému zákonu. V dokumentu jsou pro 

nás stěžejní § 12, § 13, § 14. Tyto paragrafy určují obsah a činnosti krizového štábu obce 

s rozšířenou působností, jeho složení a společná ustanovení [7].  

2.1.7 Zákon 266/1994 Sb., o drahách 

Tento zákon je stěžejní pro provoz ve drážní dopravě a předmětem jeho úpravy jsou 

zpracování podmínek pro provozování drah, provozování drážní dopravy a povinnosti 

právnických a fyzických osob s dopravou spojené. Dále tento zákon zpracovává příslušné 

předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na její předpisy [8]. 
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Pro účely našeho taktického cvičení je potřeba definovat mimořádnou událost na 

železnici, nehodu a povinnosti provozovatele a dopravce v případě vzniku mimořádné 

události nebo nehody. Tyto základní povinnosti jsou uvedeny v § 49 [8]. 

Pro účely tohoto zákona se rozumí: 

a) „Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke kterým došlo v souvislosti 

s provozováním drážní dopravy nebo pohybem drážního vozidla na dráze nebo v obvodu 

dráhy a které ohrozily nebo narušily bezpečnost drážní dopravy, bezpečnost osob, 

bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, nebo životní prostředí [8].“ 

b) „Nehodou je událost, jejímž následkem je smrt, újma na zdraví nebo jiná újma. 

Vážnou nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo vykolejením drážních vozidel, jejímž 

následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 osob nebo škoda velkého rozsahu podle 

trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda 

s obdobnými následky. Incidentem je jiná událost podle odstavce 1 než nehoda [8].“ 

Povinnosti provozovatele dráhy a dopravce: 

a) Neprodleně oznamovat každou mimořádnou událost a nehodu, která se stala 

v souvislosti s provozováním Drážní inspekci. Každá nehoda, při které je následkem 

značná škoda na majetku podle trestního zákoníku musí být ohlášena Policii ČR; 

b) Zajistit místo mimořádné události a provést dokumentaci o stavu, který byl v době 

mimořádné události; 

c) Zajistit příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události, které jsou stanoveny 

vyhláškou č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách a činit opatření 

k jejich odstranění; 

d)  Odstranit příčiny, následky a nedostatky při vzniku mimořádné události [8]. 
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2.1.8 Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy 

a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na 

dráhách 

Tato vyhláška zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje 

postupy při vzniku mimořádných událostí na drahách. Pro účely této práce je důležitý § 7 

tohoto zákona, který stanovuje postup při vzniku mimořádné události [9].  

a) Provozovatel nebo dopravce je povinen zřídit ohlašovací pracoviště, které bude 

zajišťovat ohlášení vzniku mimořádné události podle činnosti jejich podnikání;  

b) Vznikne-li mimořádná událost v souvislosti s činností provozované na dráze, tak 

dopravce, nebo provozovatel zajistí, aby každý zaměstnanec neprodleně ohlásil 

mimořádnou událost na ohlašovací pracoviště, a to i tu mimořádnou situaci, o niž 

se důvěryhodně dozvěděl; 

c) Podle povahy mimořádné události je ohlašovací stanoviště povinno neprodleně 

oznámit: 

• Drážní inspekci; 

• Policii ČR, jde-li o MU s následkem smrti, újmy na zdraví a majetku; 

• KOPIS HZS ČR, popřípadě ZZS, jsou-li potřeba zajistit záchranné práce a nelze je 

provést vlastními prostředky [9]. 

2.2 Přeprava nebezpečných chemických látek po železnici  

Přeprava nebezpečných chemických látek představuje vysoké riziko možného vzniku 

mimořádné události, která by mohla mít za následek ohrožení života, zdraví obyvatelstva 

nebo narušení životního prostředí. Přepravou nebezpečných chemických látek se zabývá 

mezinárodní dohoda o přepravě (RID), která je zakomponována do české legislativy. 

2.2.1 Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných látek (RID)  

Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných chemických látek a předmětů po 

železnici, která platí na území České republiky a území členských států se vztahuje 

na dopravce, přepravce a příjemce. Obsahem dohody je stanovení podmínek přepravy, 

požadavky na konstrukce přepravních jednotek, přepravu, balení, značení, povinnosti 

odesilatelů, přepravců a příjemců, třídění nebezpečných látek, školení a dokumentace  

[10; 11]. 
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Pro účely této bakalářské práce se nejdříve definuje, co je to nebezpečná chemická látka 

(dále jen NChL), dále jsou vybrány klasifikace nebezpečných látek a směsí a značení 

cisteren, které slouží pro lepší identifikaci NChl pro zasahující složky.  V předpisu RID jsou 

nebezpečné chemické látky a předměty rozděleny do devíti tříd nebezpečnosti. Tyto třídy 

uvádí základní nebezpečnost látky, které vychází ze základních fyzikálních vlastností látky 

[10; 11].  

Nebezpečná chemická látka 

Nebezpečná chemická látka je taková látka, která může ohrozit život a zdraví osob nebo 

má nepříznivý účinek na životní prostředí. Patří mezi ně jedy, kyseliny, zásady, organické 

a anorganické sloučeniny a další. Spektrum a počet NChL přesahuje několik tisíc substancí, 

které se liší svým skupenstvím, toxicitou, účinky a dalším [12].  

Účinky na člověka jsou různé. Zasáhnout mohou různé tělesné systémy např. respirační, 

nervový, vylučovací, kardiovaskulární a další. Nejčastěji a nejvíce bývá postiženo 

respirační ústrojí, kde dochází k výměně plynů a transportu kyslíku do tkání [12]. 

2.2.2 Klasifikace látek a směsí 

Podle vlastností chemických látek a směsí jsou látky rozděleny do tříd podle 

nebezpečných vlastností, kterými jsou: 

• Třída 1 – výbušné látky a předměty – látky jakéhokoli skupenství (pevné, 

kapalné) které jsou schopny výbuchu, nebo rozvinutí požáru, který by způsobil 

rozlet;  

• Třída 2 plyny – látky plynného skupenství mohou být stlačené, zkapalněné, 

rozpuštěné v rozpouštědle, aerosoly a prázdné cisterny, ve kterých se nebezpečný 

plyn přepravoval. Plyny zde jsou rozděleny i podle vlastností: dusivé, oxidační, 

hořlavé a jedovaté; 

• Třída 3 zápalné kapalné látky – za zápalné kapaliny se považují kapaliny, které 

mají teplotu vzplanutí maximálně 61°C. Do zápalných kapalných látek se řadí 

i roztavené tuhé látky v kapalném stavu a látky, které při normálním tlaku nejsou 

ve zcela plynném stavu;  
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• Třída 4.1 zápalné pevné látky – do třídy pevní zápalné látky řadíme látky, které 

jsou skupenství pevného a mají teplotu tání nižší než 20°C. Jako zápalné pevné 

látky jsou považovány látky, u kterých zapálení může být iniciováno třením nebo 

jiskrou;  

• Třída 4.2 samozápalné látky – látky v této skupině mohou mít kapalné a tuhé 

skupenství. Samozápalné látky se vyznačují především schopností samoohřevu. 

Již při malém množství se mohou za přístupu vzduchu do několika minut zapálit;   

• Třída 4.3 látky, které při styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny – při styku 

látky s vodou probíhá reakce na jejímž podkladě vznikají hořlavé plyny;  

• Třída 5.1 látky podporující hoření – jedná se o látky oxidující, které podporují 

hoření. Tyto látky mohou mít akcelerační schopnosti (mohou zrychlit, 

nebo podpořit reakci) a oxidační schopnosti (dodání kyslíku);  

• Třída 5.2 organické peroxidy – organické peroxidy tvoří minimálně jednu 

skupinu –O-O-. Organické peroxidy jsou nestálé a mohou se rozkládat (teplota, 

nečistoty). Při rozkladu mohou vznikat toxické, hořlavé nebo výbušné plyny;  

• Třída 6.1 jedovaté látky – Do třídy jedovaté látky se zahrnují takové látky, 

které mají nepříznivý účinek na zdraví člověka či způsobovat smrt. Mohou mít 

několik bran vstupu (transdermální, perorální, inhalací); 

• Třída 6.2 Látky způsobilé vyvolat nákazu – látky obsahující patogeny 

(choroboplodné zárodky). Při styku s člověkem mohou vyvolat nákazu;  

• Třída 7 radioaktivní látky – jsou zde zařazeny látky, které mají specifickou 

aktivitu. Dovoleno je přepravovat pouze ty, které jsou vyjmenované v přílohách 

RID; 

• Třída 8 žíravé látky – třída 8 obsahuje žíravé látky. Tyto látky napadají pokožku 

a sliznice člověka nebo způsobují koroze materiálů; 

• Třída 9 Různé nebezpečné látky a předměty – do této kategorie spadají 

nebezpečné látky, které přestavují nebezpečí během přepravy [10; 11]. 

2.2.3 Vzory bezpečnostních značek podle RID  

Každý náklad, který v sobě nese nebezpečnou látku, musí být označen. Značí 

se oranžovou tabulkou (UN a Kemler kód) a značkami, které určují 9 tříd nebezpečí. Tyto 

tabulky slouží k získávání informací o látkách a směsích [11]. 
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Značení tříd nebezpečí 

Třídy nebezpečí se značí čtvercovou tabulkou o rozměrech nejméně 100 × 100 mm 

postavenou na jeden z vrcholů pod úhlem 45°. V horní polovině umístěn piktogram 

znázorňující nebezpečnou látku nebo směs a dolní části číslo dané třídy. Tabulka musí být 

orámována souvislou nebo přerušovanou čárou. Tabulky se také mohou rozlišovat podle 

barev. Každá barva znázorňuje jinou vlastnost dané třídy. Tabulky musí být odolné vůči 

klimatickým podmínkám a musí být čitelné [11; 13]. 

 

Oranžové značení 

Náklad, který přepravuje nebezpečnou látku nebo směs je označen tabulkou třídy 

nebezpečí a oranžovou tabulkou, která je rozdělena na dvě části.  Oranžová tabulka je 

40 cm široká a 30 cm vysoká, musí mít černý 15 mm široký okraj. Odolnost nesmí být 

menší než 15 minut přímého působení ohně a nesmí se uvolnit ze svého upevnění [11; 12].  

Obrázek 1 - výstražné značky RID [11] 
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V horní části tabulky se nachází Kemler kód. Tento kód značí identifikaci nebezpečí 

látky. Tato informace slouží zasahujícím složkám k provedení zásahu v případě havárie 

nebo požáru. Kód je minimálně dvojmístný v některých případech trojmístný, který může 

být doplněn o písmeno X [11]. 

První číslice znázorňuje hlavní nebezpečí látky. Druhá a třetí číslice uvádí vedlejší 

nebezpečí, která jsou spojena s látkou. Číslice mohou být i zdvojené, ztrojené. V případě, 

že číslice je zdvojená (př. 33), její hlavní riziko se zvyšuje. V případě, že je označena 

tabulka s nebezpečím písmenem X (př. X33), je hlavní nebezpečí nejen zvýšené, ale také se 

nesmí hasit vodou [11; 12].  

Tabulka 1 - význam identifikačních čísel nebezpečnost [11] 

2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí 

3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu 

4 Hořlavost tuhých látek nebo látek schopných samoohřevu 

5 Podpora hoření (oxidační účinky) 

6 Toxicita nebo nebezpečí infekce 

7 Radioaktivita 

8 Žíravost  

9 Nebezpečí prudké samovolné reakce 

 

Ve spodní části tabulky se nachází číslo UN. Toto číslo je identifikační číslo 

k nebezpečné látce. Jedná se o čtyřmístný kód, který má každá látka svůj. Tento kód 

jednoznačně identifikuje látku a tím je bude i nakládání s látkou při zásahu jednoduší. Tyto 

kódy podléhají dohodě RID a jsou uvedeny v přílohách této dohody [13; 14].  

2.2.4 Označování cisteren pro přepravu nebezpečných látek a předmětů  

Cisterny, které přepravují nebezpečný náklad musí být značeny podle dohody RID. 

Značení cisteren je uvedeno v přílohách této dohody. Cisterny musí být značeny podélně, 

kde bude cedule s Kemler a UN kódem, vedle cedule třídy nebezpečí. Kotlíkové vozy, které 

převáží látky v plynném skupenství se dále označují 30 cm širokým horizontálně podélným 

oranžovým pruhem. Na některých vozech může být napsána slovem látka, která se převáží 

[13]. 
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Obrázek 2 - značení cisteren [13] 

 

2.3 Bojový řád jednotek požární ochrany 

Bojový řád jednotek je základní metodický pokyn, kterým se řídí jednotky požární 

ochrany.  Tento dokument vydává Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS České 

republiky jako SIAŘ HZS ČR. Aktuální dokument je z 30. listopadu 2017.  Bojový řád je 

vydán v souladu se Zákonem 133/1985 sb. O požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou 

247/2001 sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů. Dokument slouží ke sjednocení postupů hasičů při výkonu služby. Bojový řád se 

dělí do několika metodických listů, které jsou označeny písmeny a každý list má své číslo. 

Bojový řád jednotek požární ochrany schvaluje generální ředitel HZS [15].  

Pro účely této bakalářské práce jsou z bojového řádu vybrány činnosti, které mají 

s našim plánem taktického cvičení spojitost.  

2.3.1 Úkoly a postup při úniku chlóru  

Chlór je jednou z nejčastějších nebezpečných látek, které se vyskytují při přepravě po 

železnici, proto byl vybrán jako modelový příklad pro cvičení složek IZS. Chlór se používá 

k úpravě vody, v průmyslu tvoří důležitý produkt k výrobě vinylchloridů, rozpouštědel 

a desinfekčních prostředků. Chlor bývá často přepravován a skladován jako zkapalněný 

plyn pod tlakem. Zpravidla se převáží v ocelových kontejnerech, lahvích, sudech  

a cisternách. Objem ocelových kontejnerů a lahví se pohybuje okolo 40 až 50 litrů (lahve  

s chlorem jsou žluté, nebo podle novějšího značení je lahev s chlórem šedá se žlutým  
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a tyrkysovým pruhem). Sudy mají objem 400 až 500 litrů o tlaku 0,56 MPa. Největší 

možnou nádobou jsou cisterny, které mají objem až 52 m2 [16].  

 Při zásahu s přítomností chlóru se provádí zejména vyznačení nebezpečné zóny, která je 

minimálně 30 metrů od místa úniku, nebo se po detekci vyznačí zóna na základě 

koncentrací ppm. Jsou-li při mimořádné události ohroženy osoby, tak velitel zásahu zváží 

možnost záchrany a evakuace. Osoby nacházející se v zasaženém prostoru se vždy a včas 

varují, popřípadě proběhne jejich evakuace [16].  

Mimořádná událost může vyžadovat spolupráci s obcemi či právnickými osobami při 

varování obyvatel. Obyvatelstvu se doporučuje sdělit tyto informace:  

• Co se stalo? (došlo k úniku chlóru); 

• Co mají dělat? (nevycházejte z obydlí); 

• Jak se mají chránit? (utěsněte okna a dveře, vyjdete do horních patek budov, 

zakryjte si ústa a nos namočeným kapesníkem) [16; 17].  

Chlór je těžší než vzduch, a tak důležitým krokem je zabránění dalšímu úniku chlóru 

a jeho rozšiřování. Pro utěsnění prasklin v nádržích se používají tmely, klíny, vaky a další 

prostředky. Opomenout by se také nemělo na utěsnění kanálových výpustí a vstupu 

do nízkopodlažních prostor [16]. 

Při zásahu je možno se setkat se třemi situacemi. Jedná se o únik plynné fáze, 

zkapalněného plynu a vodného roztoku. V případě úniku plynné fáze je důležité zajistit 

dostatečné zásobování vodou.  Oblaka chlóru se budou zkrápět pomocí roztříštěného 

vodního proudu např. deflektory, kombinovanými proudnicemi a další. U zředěného 

roztoku chlóru je nutno sledovat pH (odvod do kanalizace). V případě úniku zkapalněného 

plynu je třeba utěsnit místo úniku a zabránit dalšímu šíření. Doporučuje se nezkrápět kaluže 

chlóru kvůli rychlejšímu odpařování. Louži s chlórem je možné zakrýt střední nebo lehkou 

pěnou, popřípadě použít sorbční činidlo. V případě úniku vodního roztoku se provádí 

záchyt sorbční textilií nebo hrází ze sypkého sorbentu. Vodný roztok je také možné 

neutralizovat pomocí uhličitanu vápenatého. Zředěný vodný roztok chlóru je možné  

po konzultaci se správci kanalizací odvést do kanalizační sítě [16; 18].  
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Základní vlastnosti chlóru 

Tabulka 2 - základní vlastnosti chlóru [17] 

Fyzikálně chemické vlastnosti chlóru 

Chemický vzorec Cl2   

Hustota 2,4   

Relativní molekulová hmotnost 71   

Bod varu -34,6 °C   

Těkavost při 25 °C 80 %   

Reaktivita Oxidační vlastnosti, reaguje s vodní parou 

Kemler kód 265 

UN kód 1017 

 

První pomoc 

Při provádění první pomoci s přítomností chlóru se musí ihned přerušit expozice. 

Postižený se přenese z nebezpečného prostředí do prostoru tam, kde není ohrožení a je ho 

možno uložit do stabilizované polohy. Při zástavě dechu se postiženému ihned provede 

umělé dýchání nebo se zavede umělé dýchání (přístrojem). Po stabilizaci dýchacích center 

je potřeba sejmout potřísněné součásti oděvu. Postižená místa se oplachují vodou a překryjí 

sterilním obvazem. Při zasažení očí se postiženému násilím otevřou víčka a proplachují se 

po dobu 15 minut vodou. Transport raněných se provádí v leže ve stabilizované poloze  

[19; 20].  

2.3.2 Průzkum 

Průzkum je činností, díky které se zjišťují poznatky z místa zásahu. Jedná se 

o nejnebezpečnější činnost, při které se zjišťují důležitá data, která slouží k vedení zásahu 

a ochraně osob, zvířat, majetku a životního prostředí [21]. 

Průzkum se provádí po celou dobu zásahu např. před zahájením záchranných 

a likvidačních prací, při provádění ZLP a před ukončením zásahu. Cílem průzkumu je zjistit 

ohrožení osob, majetku a zvířat, rozsah požáru a směr jeho šíření nebo rozsah MU, zjistit, 
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zda se v místě zásahu nenachází NChL, které by mohly negativně ovlivnit průběh zásahu, 

sledování terénních a meteorologických podmínek [21].  

Průzkumnou jednotku určí velitel zásahu a musí tvořit minimálně dva členové jednotky. 

Velitel zásahu určí velitele průzkumné jednotky, který bude zodpovídat a předávat výsledky 

průzkumu veliteli zásahu [21]. 

Na základě průzkumu velitel zásahu rozhodne, jak rozdělit místo zásahu. Pokud se zjistí 

přítomnost NChL, tak velitel zásahu může rozdělit zásah do zón, ve kterých se dodržují 

přísná pravidla [21]. 

2.3.3 Rozdělení místa zásahu 

Po provedení průzkumu dochází k rozdělení místa. Při provádění zásahu na nebezpečné 

chemické látky má činnost svá specifika. Jako základ je vytvoření zón, kde se budou přesně 

dodržovat zásady a postupy při práci v jednotlivých zónách [22; 23].  

Zóny jsou charakterizovány a rozděleny do několika následovných skupin: 

• Nebezpečná zóna – zóna přímého ohrožení, nachází se zde centrum nebezpečí. 

Záchranné složky zde provádí práce pro eliminaci ohrožení. V této zóně je kladen 

důraz na ochranné prostředky; 

• Vnější zóna – prostor, který navazuje na nebezpečnou zónu. V tomto prostoru se 

zřizuje nástupní prostor pro zasahující složky, dekontaminační stanoviště a provádí 

se zde evakuace obyvatelstva; 

• Zóna ohrožení – místo za vnější zónou, ve které je možnosti šíření produktů 

nebezpečné látky. Tato zóna je především po směru větru  

Po příjezdu jednotky HZS se provede průzkum. Velitel zásahu určí velikost zóny 

na základě získaných poznatků z průzkumu. Oblast se vytyčí viditelnými značkami (např. 

páskami) [22]. 
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Obrázek 3 - rozložení zón [22] 

2.3.4 Dekontaminace 

Dekontaminace je proces odstranění nebo snížení koncentrace NChL na takovou míru, 

při níž látka neohrožuje zdraví osob a zvířat, tedy snížení následků na zdraví [24]. V rámci 

záchranných a likvidačních prací se dekontaminace provádí ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je předcházení druhotné kontaminaci, tj. kontaminace, kde samotnou havárií 

nezasažené osoby a oblasti přicházejí do styku s NChL skrze zasažené obyvatelstvo, 

zasahující složky a techniku (dekontaminace terénu v místě havárie patří již mezi asanační 

práce, kterými se zde nezabýváme. Druhým důvodem je již zmiňované snížení následků na 

zdraví zasahujících složek a obyvatelstva, které při havárii či zásahu s NChL přišli do styku 

[12]. 

Za těmito účely je třeba dekontaminovat jak zasažené osoby, tak věci. Typicky to jsou 

zasahující složky, obyvatelstvo, terén a povrchy technických a mobilních prostředků [12]. 

O provedení dekontaminace rozhoduje velitel zásahu, který rozhodne, jakým způsobem 

se bude dekontaminovat a kde bude postaveno dekontaminační stanoviště, které pak 

jednotky požární ochrany zřizují [25]. 

2.3.5 Metody dekontaminace 

Dekontaminaci dělíme podle druhu odstraňování látek na: 

• Detoxikaci (snížení koncentrace chemické látky); 
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• Dezaktivaci (radioaktivní látky); 

• Desinfekci (odstranění choroboplodných zárodků) [12]. 

Velitel zásahu musí také zvolit metodu odstraňování kontaminantu. Tyto metody 

můžeme rozdělit na mechanické (vysátí, ometení, smývání), fyzikální (odpařování, sorpce) 

a chemické (odstranění kontaminantu činidlem, dojde k reakci, která přemění kontaminant 

na látku méně toxickou, nebo dochází k přeměně na látku, která je snadnější k likvidaci, 

případně pokud se jedná o biologickou, tak usmrcení organismů) [12]. 

2.3.6 Dekontaminační stanoviště 

 Dekontaminační stanoviště se zřizuje na rozhraní nebezpečné zóny a zóny vnější. 

Stanoviště musí být postaveno proti směru větru. Velitel zásahu vymezuje, jak velká 

nebezpečná zóna bude, odhadne, kolik hasičů bude potřeba k provádění dekontaminace, 

zvolí metodu dekontaminace a zvolí vhodný dekontaminační prostředek. Musí také 

odhadnout, kolik bude odpadu z dekontaminačního prostoru. Velitel zásahu nesmí 

zapomenout na zajištění dodávek vody pro samotnou dekontaminaci. Dodávky mohou být 

zajištěny buďto hydrantovou sítí, čerpadly z nádrží nebo dopravou vody z CAS [12]. 

V dekontaminačním prostoru musí hasiči vytvořit místo, kde se budou odkládat 

kontaminované věci a technické prostředky, dále se musí zřídit místo, kde bude probíhat 

samotné nanášení dekontaminačního prostředku a jeho splachování (dekontaminační 

sprcha). Opomenout by také neměli na prostor zpětného vystrojení [12]. 

Obrázek 4 - schéma dekontaminačního stanoviště [12] 
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2.4 Město Česká Třebová 

Česká Třebová je obec s rozšířenou působností s 16 tisíci obyvateli. Město leží na střetu 

dvou hlavních železničních tahů (Brno-Praha a Olomouc-Praha). Ve městě se nachází jedno 

z největších železničních nádraží v České republice. Mimo seřazovacích nádraží a nádraží 

pro osobní dopravu je zde lokalizovaná i firma Metrans, a.s., která se zabývá kontejnerovou 

přepravou po železnici [26]. 

Varování a informování obyvatelstva je řešeno pomocí rotačních sirén a služby 

moderního rozhlasu. Ve městě je umístěno 12 rotačních sirén a jedna elektronická siréna 

s možností předání hlasové informace, které jsou možné dálkově ovládat z KOPIS [27]. Od 

roku 2016 je zavedena služba mobilního rozhlasu, která rozesílá formou SMS, e-mailu 

nebo hlasové zprávy informace o krizových situacích a jiných děních ve městě. Varování by 

mělo sloužit především k upozornění na nebezpečí, povodně, na dopravní nehody s únikem 

toxických látek, technologické havárie a další [28].  

2.5 Popis místa mimořádné události 

Mimořádná událost nehody cisterny převážející NChL se stala na železnici v České 

Třebové. Cisterna byla převezena na místo, které je k tomu určené. Mimo určená místa je 

zakázáno odstavovat vozy, převážející nebezpečné a vysoce rizikové věci. Jedná se o kolej 

S7, nacházející se na příjezdu od Ústí nad Orlicí a severozápadně od terminálu nádraží. 

Určená kolej se napojuje severně na seřazovací nádraží. Ke trati není přivedeno trakční 

vedení a její užitečná délka činí 289 metrů.  V blízkosti 10 m od koleje se nachází tří 

metrový ocelový plot, který navazuje na vnější pozemní komunikaci a chrání kolej před 

vstupem nepovolených osob. Ke koleji je přístup vozidel z ulice Matyášová a Litomyšlská, 

které jsou na obrázku 5 označeny žlutou barvou. 
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Obrázek 5 - popis místa MU [29] 

2.6 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Společnost Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“) vznikla v roce 2003 ze 

Zákona č. 77/2002 sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty (tzv. transformační zákon), na jejímž podkladě se bývalá státní 

společnost České dráhy rozdělila na dva samostatné subjekty, a to České dráhy a.s.  

a Správu železniční dopravní cesty, s. o. [30] SŽDC zodpovídá za zabezpečení a organizaci 

železniční dopravní cesty. V majetku SŽDC je 9459 km tratí. SŽDC zodpovídá za 

plánování přepravy NChL [31]. 

2.6.1 HZS podniku SŽDC Česká Třebová   

SŽDC je organizace s celostátní působností má podle Zákona 133/1985 sb. O požární 

ochraně povinnost zřídit jednotku požární ochrany podniku [3]. V důležitém železničním 

uzlu Česká Třebová je dislokována jednotka HZS podniku (dále jen „HZSP). Služba je zde 

vykonávána ve třech směnách po 11 členech. 

.  
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K hlavnímu vybavení mobilní technikou patří: 

Tabulka 3 - vybavení HZSP (zdroj: vlastní) 

        

  Druh vozidla Nové označení   

        

  Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3000/200 - S 2 Z   

  Cisternová automobilová stříkačka CAS 32/8460/540 -S 2 R   

  Rychlý zásahový automobil RZA  - L 3 R   

  Technický automobil - chemický TA - L 1    

  Technický automobil - HOESCH TA - L 2 MB UNIMOG   

  Technický automobil TA - L 1 TRANSPORTER   

  Technický automobil - valník TA - L 1    

  Vyprošťovací automobil VYA - S 3   

  Velitelský automobil VEA - L 3   

  Velitelský automobil VEA - L 2 YETI   

  Velitelský automobil VEA - L 1 Fabia III   

        

 

K dalšímu technickému vybavení (mající vztah k naší modelové situaci) této jednotky 

patří: 

• ochranné obleky přetlakové   6 ks 

• ochranné obleky rovnotlaké 6 ks (Sunit) 

• dýchací přístroje 19 ks, BG4 3ks (kyslíkové) 

• měřící technika – CHP 71 (trubičky), GAS Alert; 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je vytvořit simulaci havárie s únikem chlóru na železničním uzlu v České 

Třebové, díky které získáme základní informace o chování chlóru při ní. Informace z ní 

získané budou použity do dokumentace k provedení taktického cvičení složek IZS, jejíž 

součástí bude záměr taktického cvičení, plán taktického cvičení a vyhodnocení taktického 

cvičení. 
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4 METODIKA 

4.1 Metodika vyhodnocování použité modelové situace 

Ke zpracování bakalářské práce byly použity dokumenty od HZS a SŽDC, modelace 

v programu ALOHA a metodika HZS k provádění přípravy taktického cvičení jednotek 

požární ochrany. 

4.1.1 Sběr dat a podkladů 

Data pro bakalářskou práci byla získána z volně přístupné literatury, z dokumentů 

poskytnutých Správou železniční dopravní cesty s.o. a HZS ČR. V práci byla použita 

modelace pomocí programu ALOHA a metodika k vypracování návrhu plánu taktického 

cvičení metodika od HZS ČR. 

4.1.2 Vlastní modelování 

Modelace je grafické zobrazení objektu pomocí tabulek, grafů a obrázků. V bakalářské 

práci jsem pro modelování použil program ALOHA, který simuluje a graficky znázorňuje 

únik nebezpečné látky do životního prostředí. Pro účely této práce byl simulován únik 

chlóru na železničním uzlu v České Třebové. 

Modelaci jsem provedl na základě získaných podkladů od HZS ČR a dokumentů, které 

mi poskytla Správa železniční dopravní cesty. Jedná se především o informace, které se 

týkají NChL, typu vagónu pro přepravu chlóru a určení místa mimořádné události. 

V modelaci jsem použil hodnoty, které jsou zobrazeny v tabulce 4. 

Tabulka 4 - ERPG limity [32]  

ERPG 
Limity stanovující hodnotu jednotlivé koncentrace nebezpečných látek 

s vysokou toxicitou. 

ERPG-1 

Hodnota maximální koncentrace látky, při které mohou být všichni jednotlivci 

nechráněni po dobu jedné hodiny a nepříznivé účinky byly přechodné a mírné. 

Jednotlivci nepociťují zřetelný nepříjemný zápach.  

ERPG-2 
Hodnota maximální koncentrace látky, při které všichni jednotlivci nechráněni 

po dobu jedné hodiny a nevyvinuly se u nich vážné příznaky, které by 

zneschopňovaly podniknutí záchranné činnosti. 

ERPG-3 
Hodnota maximální koncentrace, při které by všichni jednotlivci mohli být 

nechráněni po dobu jedné hodiny, aniž by účinek ohrožoval jejich zdraví a 

život. 
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4.1.3 Program ALOHA 

Nástroj ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) je nástroj pro únik 

nebezpečných látek do prostředí, který je vyvinut americkou agenturou EPA (Enviromental 

Procein Agency) a je možný bezplatně stáhnout na oficiálních stránkách v anglickém 

jazyce.  Na základě několika vstupních informací je schopen textově vypsat i vymodelovat 

nebezpečnou zónu, kde nastává ohrožení vlastnostmi uniklé látky. Součástí programu je 

i databáze chemických látek, která obsahuje okolo tisíce chemikálií [33].  

Při výsledné modelaci v programu se může zobrazit průběh úniku, který je zobrazen po 

dobu 60 minut. Modelace může být zobrazena pouze do vzdálenosti 10 km od zdroje. 

K programu ALOHA mohou být využity i další programy, které jsou kompatibilní. Jedná se 

především o programy CAMEO chemicals a MARPLOT. Program CAMEO chemicals je 

databáze nebezpečných chemických látek, kde všechny chemikálie uložené v této databázi 

mohou být přeneseny i do ALOHY. Dále zde můžeme najít látku a zjistit o ní základní 

informace. Program MARPLOT slouží k zobrazení výsledného grafu na mapovém 

podkladu. 

4.2 Metodika k provádění taktického cvičení 

Taktické cvičení (dále jen „TC“) se provádí na základě Pokynu generálního ředitele 

HZS ČR, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení prověřovacích a taktických 

cvičení č. 7/2009 a § 17 Zákona o IZS [2; 34]. Cvičení se provádí za účelem ověření 

přípravy složek IZS a orgánů podílejících se na koordinaci záchranných a likvidačních 

prací. Provedení cvičení složek IZS je oprávněn nařídit ministr vnitra, generální ředitel 

HZS, hejtman, nebo krajský ředitel HZS [2]. 

4.2.1 Rozsah TC 

Dokumentace k provedení TC se skládá ze 4 dokumentu. Jedná se o dokument záměr 

taktického cvičení, organizační pokyn, plán provedení taktického cvičení, hodnocení 

taktického cvičení. Pro účely této práce nebude do výsledků zahrnut organizační pokyn 

[34]. 
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a) Záměr TC  

Výchozí dokument stanovující rámec TC a slouží jako podklad pro zpracování následné 

dokumentace cvičení. Dokument obsahuje: 

• Cíl cvičení; 

• Téma cvičení; 

• Námět cvičení; 

• Místo a termín cvičení; 

• Seznam zúčastněných složek IZS; 

• Úkoly pro složky IZS a orgány zařazené do cvičení [34]. 

b) Plán provedení cvičení 

Je dokumentem, který vytváří podmínky pro provedení taktického cvičení, splnění cílů, 

procvičení všech úkolů. Tento plán závazně obsahuje: 

• Cíl cvičení; 

• Místo a termín cvičení; 

• Seznam zúčastněných složek; 

• Námět cvičení; 

• Časovou osu průběhu cvičení; 

• Nasazení sil a prostředků; 

• Plán spojení; 

• Bezpečnostní opatření (bezpečnost při práci) [34]. 

c) Hodnocení cvičení 

 Tento dokument vyhodnocuje stanovené cíle a hodnotí, jak bylo taktické cvičení 

provedeno. Hodnocení cvičení předkládá řídicí cvičení po skončení a předkládá ho osobě 

nebo orgánu, který nařídil TC. Hodnocení TC zpravidla obsahuje: 

• Vyhodnocení splněných cílů a vyhodnocení připravenosti JPO a IZS; 

• Nedostatky + návrhy na opatření [34]. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Modelace mimořádné události 

Modelace mimořádné události je dobrou pomůckou pro orgány a složky, které se 

zabývají přípravou a zvládáním mimořádné události. Modelace může mnohé usnadnit  

a také ukázat. Například ve speciálních programech, jako je ALOHA nebo TerEx můžeme 

vidět znázorněné nebezpečné zóny, které mohou sloužit pro zasahující složky jako 

pomůcka při rozdělení místa zásahu nebo zde můžeme vidět zóny, které mohou posloužit 

jako pomůcka k plánování evakuace. Toto se týká i mé bakalářské práce, ve které byla 

modelace použita. 

Modelace v programu ALOHA 

Do modelace v programu ALOHA se musí zadat vstupní data. Data v modelaci jsem 

rozdělil do 4 částí. Do první části se importují data spojená s terénem a umístění 

požadované mimořádné události. Druhá část slouží k určení NChL, podnebních podmínek  

a způsob, jakým bude NChL unikat (ze zásobníku, louže, konstantní únik atd.). V třetí části 

se zobrazí tabulka, ve které se mohou nastavit limity ppm pro zobrazování velikosti zón  

a konečné zobrazení výsledků. Poslední čtvrtá část slouží k importování těchto výsledků do 

mapového editoru. 

V první části se zadá lokace místa mimořádné události, tedy Česká Třebová, dále se 

musí specifikovat přesné místo MU na mapě pomocí GPS, díky které bude výsledek 

vyznačen v programu MARPLOT. Dalším krokem je stanovení prostředí, pro moji 

bakalářskou práci je to otevřené prostranství, kde se nachází jednopodlažní budovy, stromy, 

křoví atd. Posledním krokem v této části je stanovení data a času. V nabídce jsem zvolil čas 

vlastní, který jsem stanovil na datum totožné se vznikem mimořádné události, tedy 

20.10.2018 v 12:00. Datum vzniku mimořádné události není fixní, šlo pouze o doplnění 

údaje, bez kterého není možné pokračovat. 

 V první části se zadá lokace místa mimořádné události, tedy Česká Třebová, dále se 

musí specifikovat přesné místo MU na mapě pomocí GPS, díky které bude výsledek 

vyznačen v programu MARPLOT. Dalším krokem je stanovení prostředí, pro moji 

bakalářskou práci je to otevřené prostranství, kde se nachází jednopodlažní budovy, stromy, 
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křoví atd. Posledním krokem v této části je stanovení data a času. V nabídce jsem zvolil čas 

vlastní, který jsem stanovil na datum totožné se vznikem mimořádné události, tedy 

20.10.2018 v 12:00. Datum vzniku mimořádné události není fixní, šlo pouze o doplnění 

údaje, bez kterého není možné pokračovat. 

Ve druhé části se volí chemická látka, která bude v modelaci unikat. Zvolil jsem tedy 

chlór. Dále se volí atmosférické podmínky, které budou při modelaci. Zvolil jsem rychlost 

větru 2,22 m/s naměřenou ve výši 3 metry nad zemí. V tabulce se také volí směr větru. 

V bakalářské práci jsem volil směr ze západu. Pro výpočty programu je důležité zadat, jak 

členitý terén bude. Uvedl jsem, že se jedná o lesnatou nebo městskou krajinu.  Dalším 

krokem je potřeba určit oblačnost, teplotu, inverzi a vlhkost. Zadal jsem, že bude polojasno, 

teplota vzduchu 20 °C, bez inverze. Dalším krokem je stanovení zdroje MU. V této 

kategorii je možnost vybírat mezi nejrůznějšími scénáři například únik z cisterny, z potrubí, 

jednorázový únik, únik z kaluže a další. Jelikož se jedná o únik z cisternového vozidla, 

zvolil jsem tedy cisternu. Do modelace jsem zadal rozměry cisterny ztotožněné s cisternou 

Zaes, ve které se obvykle chlór převáží. Délka modelované cisterny je 12,35 m, výška 2,32 

m s ložným objemem činícím 52,2 m2 [16]. Objem chlóru v cisterně jsem stanovil na 5 tun, 

které představují 5 % celkového objemu cisterny. Jako poslední krok se stanovuje velikost 

otvoru, ze kterého bude unikat NChL. Stanovil jsem průměr otvoru na 1 cm. 

Po dokončení druhé části zadávání údajů se ukáže tabulka, která shrne všechny data 

vložené a vypíše zóny. Textový výstup z výše uvedených informací je na obrázku 6. 
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Obrázek 6 - textový výstup z ALOHA (zdroj: vlastní) 

Z obrázku 6 je možné vyčíst základní informace o chlóru, které jsou zobrazeny pod 

názvem „chemical data“. Důležité informace, které program ALOHA vygeneroval jsou pod 

názvem „source strenght“. Zde je popsáno chování chemikálie v cisterně a při úniku. 

Například je pro zasahující složky důležité, že z havarované cisterny bude unikat nehořlavá 

chemikálie ve formě plynu a aerosolu, rychlost úniku látky z cisterny bude 35,7 kg/min  

a celkové množství, které unikne, bude 358 kg chlóru 

Ve třetí části se ze zadaných hodnot vygeneruje graf, který ukáže, jakým směrem se bude 

NChL šířit, jak velká bude plocha, kterou zaujímá, a jak velké budou zóny. Nejdříve je 

potřeba stanovit limity které budou určovat velikost. Pro svou modelaci jsem si vybral 

limity ERPG, jejichž význam je popsán v tabulce 2. Výsledné zóny jsou znázorněny na 

obrázku 7. 
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Obrázek 7 - rozptyl chlóru při MU (zdroj: vlastní) 

Ve čtvrté části se vygenerovaný graf aplikuje do mapového editoru MARPLOT a zasadí 

nebezpečné zóny do souřadnic GPS, které jsme zadali do programu v prvním kroku. 

Výsledkem je zobrazení zón na mapě, která je znázorněna na obrázku 8.   

.   
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Obrázek 8 - aplikace modelace do mapového editoru MARPLOT (zdroj: vlastní) 

Výsledná modelace se zobrazuje pomocí programu MARPLOT, graf z obrázku 8 na 

mapovém podkladě. Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že oblak chlóru unikající 

z cisterny se bude pohybovat směrem do středu města Česká Třebová.  Zóny jsou nastavené 

tak, aby určovaly velikost ohrožení. Červená zóna je koncentrace v dané oblasti, kde je 

hodnota větší než 20 ppm. V oranžové oblasti je hodnota větší než 3 ppm a ve žluté oblasti 

větší než 1 ppm. 

Program ALOHA umožňuje zobrazit koncentraci v místě, kterou si uživatel určí. Na 

obrázku 8 vidíme modře zvolené místo, které se zobrazilo grafem na obrázku 9. Z grafu 

vyplývá, že zvolený bod je 0,49 km od místa nehody a maximální koncentrace v daném 

bodě je 27 ppm ve 4 minutě od vzniku události. Koncentrace postupem času klesá, až do 

úrovně hranice 3 ppm (ERPG-2). V grafu je také možné vidět koncentraci, která bude 

uvnitř budov.  Hodnota nepřekročí do 60 minut hranici 1 ppm. 

Tato modelace nám posloužila, abychom viděli chování uniklého chlóru v prostoru. Při 

nehodě vznikne vlna (oblak) chlóru, která se bude pohybovat po směru větru rychlostí 2,2 
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m/s. Vlna na počátku bude mít vysokou koncentraci, která bude okolo 400 000. Šíření vlny 

chlóru bude po směru větru a koncentrace se bude postupně zmenšovat až do úplného 

rozplynutí oblaku. 

 

Obrázek 9 - koncentrace chlóru v místě určení (zdroj: vlastní) 
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5.2 Vzorová dokumentace k taktickému cvičení IZS 

5.2.1 Záměr taktického cvičení 

 

Obrázek 10 - úvodní stránka – záměr TC (zdroj: vlastní) 
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„Cisterna 2018“ 

1 Úvod 

Železniční a překladové nádraží v České Třebové patří k nejvýznamnějším dopravním 

železničním uzlům v ČR. Jeho význam vzrůstá i s rozvojem přepravního terminálu firmy 

METRANS a.s., která se zabývá přepravou velkoobjemových kontejnerů a na železniční 

přepravu navazuje. Lze předpokládat možný výskyt mimořádných událostí v procesu 

manipulace a přepravy komodit v takto velkém objemu. Je tedy žádoucí, aby byly 

zúčastněné strany v tomto procesu srozuměny se svými povinnostmi při řešení MU a jejich 

činnost sladěna k efektivnímu provedení zásahu. 

2 Téma cvičení 

Likvidace následků mimořádné události při přepravě NChL v železniční stanici Česká 

Třebová. Únik NChL z cisterny bude likvidován složkami IZS, přepravce a za součinnosti 

krizového štábu města Česká Třebová. 

3 Cíl cvičení 

• Prověřit a sladit činnost jednotlivých složek IZS a orgánů města Česká Třebová; 

• Procvičit připravenost přepravce; 

• Dílčími cili jednotlivých složek je procvičení jejich činností při likvidaci modelové 

situace. 

4 Způsob provedení cvičení 

Cvičení bude provedeno jako taktické v areálu i mimo areál nádraží Česká Třebová 

a bude probíhat v těchto prostorách: 

• Nádraží Česká Třebová – určená kolej S7 – místo úniku; 

• Dekontaminační prostor – dekontaminace osob v určené zóně; 

• Krizový štáb města Česká Třebová – prostory MU Oba scénáře byly navrženy 

programem ALOHA; 

• Určené pozemní komunikace; 
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Provoz nádraží Česká Třebová nesmí být omezen či významně narušen. 

5 Námět cvičení 

Při běžné kontrole nákladu byla na jedné cisterně s chlorem zjištěna závada na ventilu. 

Zaměstnanci odpojili cisternu a přemístili ji na kolej, která je pro tyto situace určená. Na 

určené koleji byla prováděna oprava cisterny, při níž došlo k porušení ventilu a následnému 

úniku chlóru z cisterny. Zaměstnanci uprchli z prostoru, kde se nachází cisterna  

a telefonicky kontaktovali KOPIS a informovali ho o vzniku MU. 

Na místo jsou vyslány jednotky JPO. Velitel zásahu žádá pomoc policie ČR kvůli 

regulaci dopravy v okolí MU. V souvislosti s únikem NChL nelze vyloučit zranění osob, 

proto VZ povolal také jednotku ZZS kraje a kvůli varování obyvatelstva a případné 

evakuaci i svolání krizového štábu města. Cvičení je rozděleno na úseky: 

• Úsek likvidace mimořádné události (zabránění šíření chlóru, zkrápění); 

• Úsek dekontaminačního stanoviště; 

• Úsek zastavení provozu na komunikacích – Policie ČR; 

•  Krizový štáb Česká Třebová; 

Koordinaci postupu záchranných a likvidačních prací v místě zásahu bude zabezpečovat 

velitel zásahu /VZ/ a štáb ve složení: 

• Velitel zásahu -  činnost na místě zásahu – velitel směny HZSP SŽDC; 

• Náčelník štábu – řídící důstojník HZS; 

Členové: 

- nasazení síl a prostředků – velitel směny HZS Pak.; 

- spojení – spojař HZS Pak. 

- analýza – příslušník HZSP SŽDC; 

- týl – příslušník HZSP SŽDC; 

- ochrana obyvatelstva – nádraží – vedoucí pracovník SŽDC pro chod 

nádraží a plynulost provozu; 

- ochrana obyvatelstva – město – starosta obce Česká Třebová; 

- členové nehodové pohotovosti SŽDC a dopravce;  
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6 Termín a místo provedení cvičení 

Termín: XX. XX. 2018 v 10:00 

Místo: Prostor nádraží Česká Třebová, kolej S7; 

Koordinace přípravy a řídicí cvičení: 

• Ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje 

Finanční zabezpečení: 

Náklady na cvičení si hradí každá složka IZS ze svého rozpočtu jako součást své 

odborné přípravy. Ostatní náklady jako jsou mediální zabezpečení, dopravní zabezpečení 

atd., bude hrazeno městským úřadem Česká Třebová a Správou železniční dopravní cesty, 

státní organizací. 

  



49 

 

7 Harmonogram přípravy taktického cvičení IZS pardubického kraje „Cisterna 

2018“ 

Tabulka 5 - harmonogram TC(záměr) (zdroj:vlastní) 

p.č. Úkol odpovídá součinnost termín 

Fáze přípravy 

1. 
Úvodní schůzka zástupců složek, 

orgánů a organizací; 

HZS Pardubického 

kraje, PČR, MÚ 

Česká Třebová, SŽDC 

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník 

SŽDC, 

XX.XX. 2018 

2. 

Koordinační porady k vypracování 

„Záměru taktického cvičení“, včetně 

harmonogramu přípravy; 

HZS Pardubického 

kraje 

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník 

SŽDC, 

XX.XX. 2018 

12. 4. 2018 

 

3. 
Vypracování „Záměru taktického 

cvičení“; 

HZS Pardubického 

kraje 

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník 

SŽDC, 

XX.XX 2018 

4. 

Schválení „Záměru taktického 

cvičení“ ředitelem HZS 

Pardubického kraje, rozesílání 

schváleného záměru taktického 

cvičení zúčastněným složkám IZS 

HZS Pardubického 

kraje 

Ředitel HZS 

Pardubického kraje. 

 

/Alternativa: hejtman 

pardubického kraje/ 

XX.XX 2018 

5. 
Zpracování „Plánu taktického 

cvičení „Cisterna 2018“ 

HZS Pardubického 

kraje  

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník SŽDC 

XX.XX 2018 

6. 
Schválení „Plánu taktického cvičení 

„Cisterna 2018“ 

Ředitel HZS 

Pardubického kraje 

 

 XX.XX 2018 

7. Mediální zabezpečení 
Ředitel ÚO Ústí nad 

Orlicí HZS Pak. 
Tisková mluvčí HZS Pak. XX.XX 2018 

8. 

Rozeslat zúčastněným složkám IZS, 

orgánům a organizacím konkrétní 

výpisy „plány provedení taktického 

cvičení „Cisterna 2018“ 

HZS Pardubického 

kraje 

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník 

SŽDC. 

Po schválení 

plánu 

9. 

Porada všech zúčastněných složek, 

orgánů a organizací – projednání 

„Plánu taktického cvičení „Cisterna 

2018“ 

HZS Pardubického 

kraje 

Vedoucí složek, nebo 

určený příslušníci 
XX.XX.2018 

10. 
Provedení odborné přípravy všech 

cvičících 

Velitelé jednotlivých 

složek IZS a ostatních 

zúčastněných 

Cvičící 

 

 

 

 

XX.XX 2018 

11. 

Prověření připravenosti všech složek 

k provedení taktického cvičení 

„Cisterna 2018“ 

• Informovanost účastníků 

• Dokumentace k provedení 

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník 

SŽDC 

 
Týden před 

cvičením 
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p.č. Úkol odpovídá součinnost termín 

Fáze realizace 

12. Provedení taktického cvičení  Zúčastněné složky 
XX.XX.2018 ve 

12 h 

Fáze vyhodnocování 

13. 

Vyhodnocení taktického cvičení na 

místě + tisková konference 

k taktickému cvičení 

• Vyhodnocení průběhu 

taktického cvičení 

• Vyhodnocení 

akceschopnosti a 

připravenosti zúčastněných 

• Nedostatky 

Vedoucí složek IZS, 

MÚ Česká Třebová, 

vedoucí pracovník 

SŽDC 

Média 
XX.XX. 2018 po 

skončení cvičení 

14. 

Vypracování „Vyhodnocení 

taktického cvičení „Cisterna 2018“ a 

seznámení všem zúčastněným 

složkám, včetně návrhu opatření 

Pověřený pracovník 

HZS Pardubického 

kraje 

 Do XX.XX 2018 

15. 
Realizace přijatých návrhů na 

opatření 

Složky IZS a další 

účastníci cvičení 
 

Realizace bude 

provedena 

průběžně 
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5.2.2 Plán taktického cvičení 

Obrázek 11 - úvodní stránka plánu TC (zdroj: vlastní) 
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„Cisterna 2018“ 

1 Úvod   

Plán cvičení IZS vznikl na základě dokumentu „Záměr taktického cvičení  

IZS – „Cisterna 2018“. Plán byl rozeslán dotčeným subjektům a předložen řediteli HZS 

Pardubického kraje nebo hejtmanovi k podpisu. Představitelé dotčených složek vyjádřili 

prostřednictvím svých ředitelů souhlas ke konání tohoto taktického cvičení. 

2 Téma cvičení 

Zásah na nebezpečnou chemickou látku unikající z cisterny bude prováděn jednotkami 

požární ochrany. Spolu s řešením úniku NChL bude  provedeno varování obyvatelstva 

nacházející se v oblasti možného šíření NChL, spolupráce s krizovým štábem obce Česká 

Třebová a PČR, která bude zajišťovat regulaci dopravy v okolí mimořádné události. 

3 Cíle cvičení 

Základní cíle cvičení jsou: 

• Procvičit součinnost všech zasahujících složek na likvidaci MU; 

• Procvičit připravenost jednotek HZS kraje, HZSP SŽDC a ostatních složek na MU 

s únikem NChL na železnici; 

• Ověření spojení mezi složkami a orgány ochrany obyvatelstva; 

• Procvičit činnosti krizového štábu města Česká Třebová – zaměřenou na varování 

obyvatelstva; 

• Prověření činnosti PČR – regulace dopravy; 

Dílčí cíle cvičení 

HZS Pardubického kraje a HZSP SŽDC 

• Ověření času dojezdu jednotek; 

• Ověřit součinnost s jednotkami HZS podniku SŽDC; 

• Nácvik vlastních činností při likvidaci úniku NChL; 

• Stavba dekontaminačního stanoviště a dekontaminace zasahujících složek; 

• Seznámení JPO s areálem nádraží Česká Třebová; 



53 

 

• Procvičení základních návyků zasahujících hasičů z hlediska bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví; 

• Komunikace se sdělovacími prostředky; 

MÚ Česká Třebová: 

• Ověřit činnost krizového štábu města Česká Třebová; 

• Varování a vyrozumění obyvatel a orgánů v blízkosti vzniklé MU; 

• Koordinovat Městskou policii Česká Třebová a JSDH obce při varování 

obyvatelstva; 

• Ověřit součinnost krizového štábu a štábu velitele zásahu a KOPIS; 

• Materiálně technické zabezpečení krizového štábu; 

• Ověřit spojení; 

Policie ČR 

• Ověřit součinnost PČR, krizového štábu a HZS; 

• Provést uzávěru komunikací; 

• Prověření plánu spojení s ostatními složkami IZS; 

Zdravotnická záchranná služba 

• Zajištění první pomoci, ošetření a případný transport do nemocničního zařízení dle 

potřeby; 

4 Místo provedení cvičení 

Nádraží Česká Třebová 

560 02 Česká Třebová 

Kolej S7 

GPS: 49.901489, 16.437457 

 

5 Termín cvičení: XX. XX. 2018 ve 12:00 

6 Způsob provedení cvičení 

Cvičení bude provedeno jako taktické na zásah s výskytem nebezpečné chemické látky 

cisterny v areálu nádraží Česká Třebová i mimo něj.  
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Cvičení „Cisterna 2018“ bude probíhat v těchto prostorách: 

• Určená kolej S7 – úsek likvidace havárie cisterny s únikem chlóru. Zde se budou 

provádět likvidační práce zasahujícími složkami; 

• Dekontaminační stanoviště – úsek určený pro dekontaminaci zasahujících hasičů, 

kteří budou provádět likvidační práce; 

• Krizový štáb obce – zodpovídá za varování obyvatelstva, využití dostupných 

prostředků pro varování, koordinace složek městské policie a JSDH; 

• Uzávěry na pozemních komunikacích – podle modelace budou vytyčeny úseky, 

kde bude Policie ČR v součinnosti s městskou policií provádět uzávěrku pozemních 

komunikací. 

Řídící cvičení: ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje 

7 Materiální zabezpečení 

Náklady na činnost jednotlivých složek si bude hradit každá složka sama ze svých 

vlastních zdrojů jako součást odborné přípravy. 

Náhrady vzniklých škod se budou hradit dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému § 30. 

Náklady, například mediální zabezpečení, pojištění atd. bude po vzájemné dohodě mezi 

městským úřadem Česká Třebová a Správou železniční dopravní cesty s. o. hrazeno 

společně. 

8 Meteosituace 

• Dle aktuálních meteorologických podmínek (vytvořená modelace) 

9 Zúčastněné složky IZS 

Základní: 

• HZS Pardubického kraje – CAS 24, CAS 30, TA 2 CH, VEA, 

• HZSP SŽDC – CAS 20, CAS 32, TA CH, VEA; 
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• JSDH Česká Třebová /JPOII/ CAS 20; 

• Policie ČR; 

• ZZS Pardubického kraje; 

Ostatní: 

• Městská Policie ČR; 

• Krizový štáb ORP Česká Třebová; 

• Státní správa železniční dopravní cesty s.o. 

 

10 Další informace 

10.1 Informovanost veřejnosti 

• Informovanost zaměstnanců drah zajistí vedení SŽDC; 

• Informovanost obyvatel města o cvičení a případném omezení zajistí MÚ Česká 

Třebová; 

• V areálu nádraží bude zakázáno používat výstražná znamení; 

10.2 Bezpečnostní opatření  

• Provoz nádraží a plynulost dráhy nesmí být výrazně omezeny či narušeny. 

V případě naléhavost bude cvičení řídícím cvičení přerušeno; 

• Provoz na pozemních komunikací nebude přerušen, policie bude pouze auta 

zastavovat, informovat a usměrňovat provádět kontrolu a následně je pouštět po 

komunikaci dále; 

• Zasahující budou vybaveni osobními ochrannými prostředky pro zásah 

s nebezpečnou chemickou látkou (nejvyšší ochrana) a věcnými prostředky 

používanými při této zásahové činnosti. 
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10.3 Mediální zabezpečení 

Tisková konference pro novináře, televizi, rádia a jiné sdělovací prostředky bude 

probíhat v den cvičení od 11:30 hodin na základě pozvání. Konference bude probíhat 

v zasedací místnosti na MÚ v České Třebové. Pozvánky bude zajišťovat tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje. 

Média budou na konferenci seznámena s plánovaným průběhem cvičení, jednotlivými 

úkoly a činností jednotlivých složek. Tiskovou konferenci bude řídit ředitel HZS ÚO Ústí 

nad Orlicí. Po zahájení cvičení budou jednotliví zástupci médií doprovázeni zástupcem 

SŽDC a jednotlivých složek na jednotlivé úseky. 

11 Námět cvičení 

Při běžné kontrole nákladu byla na jedné cisterně s chlorem zjištěna závada na ventilu. 

Zaměstnanci odpojili cisternu a přemístili ji na kolej, která je pro tyto situace určená. Na 

určené koleji byla prováděna oprava cisterny, při níž došlo k porušení ventilu a následnému 

úniku chlóru z cisterny. Zaměstnanci uprchli z prostoru a telefonicky kontaktovali KOPIS a 

informovali ho o vzniku MU. 

Na místo jsou vyslány jednotky JPO. Velitel zásahu žádá pomoc policií ČR kvůli 

regulaci dopravy v okolí MU. V souvislosti s únikem NChL nelze vyloučit zranění osob, 

proto VZ povolal také jednotku ZZS kraje a kvůli varování obyvatelstva a případné 

evakuaci požádal o součinnost starostu města a doporučil mu svolání krizového štábu 

města. Cvičení je rozděleno na úseky: 

• Úsek 1: likvidace mimořádné události (zabránění dalšího úniku chlóru); 

• Úsek 2: dekontaminačního stanoviště; 

• Úsek 3: zastavení provozu na komunikacích – Policie ČR; 

•  Krizový štáb města Česká Třebová; 

12 Vyhodnocení cvičení 

Prvotní vyhodnocení bude provedeno po ukončení cvičení na nástupu. Provede řídicí 

cvičení, rozhodčí za přítomnosti velitelů složek. 
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Rozhodčí zpracují písemné vyhodnocení dle „Vyhodnocení taktického cvičení složek 

IZS „Cisterna 2018“. Součástí vyhodnocení by měl i návrh k odstranění nedostatků 

zjištěných ze cvičení.  

Rozhodčí budou přítomni na těchto úsecích: 

• Úsek 1: rozhodčí od HZS Pardubického kraje – pro část vedení zásahu JPO; 

• Úsek 2: rozhodčí od HZS Pardubického kraje – pro část dekontaminace zasahujících; 

• Úsek 3: rozhodčí od PČR – pro činnost na pozemních komunikacích; 

• Krizový štáb ORP Česká Třebová: rozhodčí od HZS Pardubického kraje – činnost 

krizového štábu; 
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13 Tabulka činností 

Tabulka 6 - harmonogram cvičení (zdroj: vlastní) 

ČASOVÁ OSA ČINNOSTÍ 

čas činnost HZS a JPO činnost PČR ostatní orgány a složky 

8:00 
MÚ Česká Třebová 

Úvodní jednání vedoucích všech zúčastněných složek a orgánů 

10:00 

Tisková konference – zasedací místnost MÚ Česká Třebová 

Účast všech vedoucích složek, poučení zástupců medií o účelu a průběhu cvičení, pohybu 

v prostoru cvičení. 

Řídí ředitel územního odboru HZS Pak v Ústí nad Orlicí. /tisková mluvčí HZS Pak.  

 

12:00 Zahájení cvičení 

12:00 Vznik MU a ohlášení MU na ohlašovnu  

12:03 Ohlášení mimořádné události na KOPIS – provede zaměstnanci na linku 112 

12:04 

HZS – KOPIS:  

- přijetí zprávy 

- zjištění základních informací o MU 

- vyhlášení poplachu pro:  

HZS SŽDC Česká Třebová 

HZS Ústí nad Orlicí 

JSDHO Česká Třebová 

 

 

 

 

Je vyrozuměn starosta města Česká Třebová 

PČR: 

- vyrozuměna cestou 

OPIS 

- vyslání hlídky na 

místo 

Personál SŽDC: 

- varování personálu, 

aby nevstupovali do 

okolí místa vzniku MÚ 

- varování cestujících 

v areálu nádraží 

- odklon dopravy v okolí 

místa havárie 

Starosta na základě 

zjištěných skutečností: 

- varuje obyvatele o 

vzniku mimořádné 

události pomocí sirén, 

dále k varování využije 

JSDHO Česká Třebová 

a Městskou policii. 

- vyrozumí orgán 

životního prostředí 

s informací o možné 

kontaminaci odpadních 

vod – případné 

odstavení čistírny 

odpadních vod. 

12:06 
HZS SŽDC ČT – výjezd 

HZS Ústí nad Orlicí – výjezd 

ZZS Pardubického 

kraje: Vyrozumění a 

povolání jednotky pro 

případ první pomoci, 

transportu a ošetření 

zasahujících složek 
12:10 HZS SŽDC – příjezd na místo zásahu 
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čas činnost HZS a JPO činnost PČR ostatní orgány a složky 

12:12 

VZ zahajuje průzkum s cíli: 

-zjištění zraněných osob v místě nehody 

- zjištění rozsahu úniku a možnosti jeho 

eliminace 
Příjezd jednotky PČR 

k místu zásahu 

spolupráce na místě 

zásahu dle požadavku. 

Zabezpečení okolí MU 

a zabránění vstupu 

nepovolaných osob. 

 

12:20 
Příjezd jednotek HZS Ústí nad Orlicí 

s technikou CAS + TA Chem 
 

12:25 

VZ vyžaduje od KOPIS další jednotku pro 

zajištění vody k místu zásahu 

VZ – vytváří štáb, rozděluje místo zásahu 

na úseky; 

 

12:26 

KOPIS – Vyrozumívá krizový štáb a žádá 

JSDH obce; 

Zahájení stavby dekontaminačního 

stanoviště JPO HZS Pak.; 

 
Starosta vysílá jednotku 

SDH k místu zásahu. 

12:27 

VZ – vyrozumění KOPIS o situaci 

VZ – požádání KOPIS o provedení 

modelace;  

VZ – předání informací krizovému štábu; 

VZ – vysílá bojovou skupinu k zabránění 

šíření NChL; 

  

12:30 

KOPIS – provedena modelace mimořádné 

události na základě zjištěných skutečností a 

KOPIS předává informaci VZ; 

VZ – doporučuje starostovi města 

neprovádět evakuaci, dodržovat pouze 

zásady k omezení pohybu obyvatel – 

uzavření přilehlých ulic, nevycházet 

z domu, nevětrat; 

Stanovení zón pro 

zastavení provozu a 

odklon dopravy 

 

12:36 Postaveno dekontaminační stanoviště;   

12:45 

Celková situace: 

VZ – konzultuje situaci se štábem 

HZSP – provádí opatření k zastavení úniku bojovou skupinou 3 hasičů – další 2 připraveni jako 

záchranná skupina; 

HZS Pak. – zajišťuje dekontaminační stanoviště, staví další bojovou skupinu v plné ochraně jako 

zálohu na vystřídání, /případně záchrannou skupinu/; 

PČR – zabezpečuje uzávěry ulic a okolí;  

MP Česká Třebová – provádí informovanost obyvatelstva přilehlých ulic; 

JSDHO Česká Třebová – provádí zásobování vodou k místu zásahu; 

Starosta města – řídí krizový štáb města, monitoruje vývoj situace se zřetelem na ochranu 

obyvatelstva, zajišťuje odběr vzorků odpadních vod; 

Vedoucí pracovník SŽDC a členové nehodové pohotovosti SŽDC a přepravce – připravují 

opatření k likvidaci havárie – výluka, přistavení cisterny na přečerpání, příprava likvidace 

kontaminované zeminy,  
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čas činnost HZS a JPO činnost PČR ostatní orgány a složky 

12:50 

LOKALIZACE události: 

- únik je zastaven; 

- na místě je dostatečný počet sil a prostředků pro konečnou likvidaci; 

Probíhá speciální očista zasahujících osob, přečerpávání poškozené cisterny, uvolnění uzávěr, 

vyhodnocování vzorků odpadních vod. 

13:15 

LIKVIDACE události:  

- úklid použitých prostředků; 

- předání místa zásahu; 

13:30 Nástup cvičících k vyhodnocení cvičení. 

14:00 Odjezd JPO, PČR a ZZS na stanice + uvedení techniky do pohotovosti. 

UKONČENÍ CVIČENÍ 
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14 Vyhodnocovací tabulka pro rozhodčí 

Tabulka 7 - vyhodnocení TC (zdroj: vlastní) 

Vyhodnocení taktického cvičení IZS “Cisterna 2018“ 

Místo konání  

Datum 

konání 

  

Vedoucí 

(řídící)cvičení 

  

Velitel zásahu  

Velitelé úseku 

(sektoru) číslo: 

1  

2  

3  

4  

5 0 

Štáb velitele zásahu náčelník štábu  

člen štábu pro spojení  

člen štábu pro týl  

člen štábu pro analýzu situace  

člen štábu pro nasazení sil a 

prostředků 

 

Operační důstojník  Celkový počet cvičících (skutečný) 

   HZS kraje       ostatní JPO       

složky IZS 

Řídící důstojník    0 

Čas oznámení   

Čas výjezdu  

Čas dojezdu  

složky IZS 

a její činnost 

 

 Čas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Čas ukončení 

cvičení 
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Plán spojení Taktického cvičení IZS „Cisterna 2018“ 

 

 

Obrázek 12 - plán spojení TC IZS (zdroj: vlastní) 
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Mapa zón pro zastavení provozu na pozemních komunikací 

 

 

Obrázek 13 - zóny pro zastavení (zdroj: vlastní) 

Tabulka 8 - pozemní komunikace (zdroj: vlastní) 

Číslo Pozemní komunikace Směr 

1. Silnice II/358 Litomyšl  

2. Silnice I/14 Ústí nad Orlicí 

3. Silnice III/31512 Ostrov 

4. Silnice I/14 Svitavy 
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5.2.3 Vyhodnocení taktického cvičení 

 

Obrázek 14 - vyhodnocení TC (zdroj: vlastní) 
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1 Charakteristika cvičení 

1.1 Zúčastněné síly a prostředky 

Tabulka 9 - síly a prostředky (zdroj: vlastní) 

Složka Technika Osoby 

HZS ČR   

HZSP Česká Třebová   

JSDHO   

PČR   

ZZS   

Město Česká Třebová   

Provozovatel (SŽDC)   

 

2 CÍLE CVIČENÍ 

Základní cíle cvičení jsou: 

• Procvičit součinnost všech zasahujících složek na likvidaci MU; 

• Procvičit připravenost jednotek HZS kraje, HZSP SŽDC a ostatních složek na MU 

s únikem NChL na železnici; 

• Ověření spojení mezi složkami a orgány ochrany obyvatelstva; 

• Procvičit činnosti krizového štábu města Česká Třebová – zaměřenou na varování 

obyvatelstva; 

• Prověření činnosti PČR – regulace dopravy; 

Dílčí cíle cvičení 

HZS Pardubického kraje a HZSP SŽDC 

• Ověření času dojezdu jednotek; 

• Ověřit součinnost s jednotkami HZS podniku SŽDC; 

• Nácvik činností při likvidaci úniku NChL; 

• Stavba dekontaminačního stanoviště a dekontaminace zasahujících složek; 

• Seznámení JPO s areálem nádraží Česká Třebová; 
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• Procvičení základních návyků zasahujících hasičů z hlediska bezpečnosti práce 

a ochrany zdraví; 

• Komunikace se sdělovacími prostředky; 

MÚ Česká Třebová: 

• Ověřit činnost krizového štábu města Česká Třebová 

• Varování a vyrozumění obyvatel a orgánů v blízkosti vzniklé MU 

• Koordinovat Městskou policii Česká Třebová a JSDH obce při varování 

obyvatelstva; 

• Ověřit součinnost krizového štábu a štábu velitele zásahu a KOPIS; 

• Materiálně technické zabezpečení krizového štábu; 

• Ověřit spojení; 

Policie ČR 

• Ověřit součinnost PČR, krizového štábu a HZS; 

• Provést uzávěru komunikací; 

• Prověření plánu spojení s ostatními složkami IZS; 

Zdravotnická záchranná služba 

• Zajištění první pomoci, ošetření a případný transport do nemocničního zařízení dle 

potřeby; 

3 NAPLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH CÍLŮ 

Zde řídící cvičení shrne poznatky od rozhodčích, vyjádření vedoucích jednotlivých složek, 

jak dalece se jim podařilo naplnit svoje dílčí cíle, případně zdůvodnění pro se tak nestalo. 

Závěrem shrne naplnění hlavních cílů. 

 

4 DOPORUČENÍ 

Zde řídící cvičení shrne doporučení pro vedoucí jednotlivých složek k odstranění zjištěných 

nedostatků a vypořádání připomínek. Stanoví odpovědnou osobu a termín. 

Datum, podpisy vedoucích a podpis schvalovatele.
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6 DISKUZE 

Cílem práce bylo provedení modelace s únikem chlóru na železničním uzlu v České 

Třebové a vytvoření plánu taktického cvičení složek IZS. 

Přeprava po železnici je jednou z nejvyužívanějších metod. Český statistický úřad uvádí, 

že přeprava po železnici v letech 2009 až 2017 vzrostla o 21 % [35]. Vážné nehody podle 

Českého statistického úřadu v období 2009 až 2016 klesly o 23 %. Počet usmrcených osob 

je konstantní, pouze v roce 2016 vzrostl o 14 % [36]. Porovnáním obou statistik lze 

konstatovat, že přeprava po železnici se stává více využívaná a v závislosti na tom přibývá 

i počet přepravy nebezpečných látek a předmětů. I přes klesající tendenci nehod, které se 

v tomto období staly, lze vyvodit, že následky jsou více katastrofální, protože u nich umírá 

stejný počet osob.   

Pokud porovnáme přepravu nebezpečných látek na železnici (RID) s dopravou po silnici 

(ADR), tak můžeme nalézt velký počet informací ohledně nehod s vozidly v režimu ADR. 

Informace o nehodách v režimu RID je obtížné najít. Přeprava po silnici je více 

frekventovaná a dochází zde k více nehodám než na železnici. Mach ve své diplomové 

práci uvádí, že v rámci ČR došlo v letech 2012 až 2016 k 611 dopravním nehodám, které 

měly účast vozidel ADR. Ve 27 případech došlo k úniku NChL [37]. Tomuto tvrzení se 

přidává fakt, že po železnici se přepravují vlaky podle jízdního řádu, takže je málo 

pravděpodobné, že by došlo k nehodě formou srážky dvou proti sobě jedoucích vlaků. 

Častějším scénářem je nehoda vlaku a vozidla na železničním přejezdu, zde by se mohly 

střetnout vozidla ADR a RID. Následek by mohl mít katastrofální dopady. Nejčastější 

možnou formou úniku NChL na železnici je nesprávná manipulace s vagónem, tomuto 

scénáři jsem věnoval pozornost při modelaci MU a přípravě plánu TC.  

Modelace v programu ALOHA mi poskytla základní informace k přípravě plánu 

taktického cvičení složek IZS. Při modelaci jsem zjistil, že z havarované cisterny unikne 

358 kilogramů kapalného chlóru. Výsledná zóna bude dlouhá 2 kilometry a rozdělena do tří 

částí podle koncentrace chlóru v jednotkách ppm. Zjistil jsem, že po úniku vznikne vlna 

(oblak) chlóru, která má vysokou koncentraci a bude se šířit rychlostí 2,2 m/s po směru 

větru do středu města. Program ALOHA dokáže vypočítat koncentraci, která bude v okolí 

místa a vně budov. Z obrázku 10 je patrné, že koncentrace v budovách 0,49 kilometru od 

místa havárie nepřesáhne po dobu jedné hodiny hranici 1 ppm. Tato informace byla pro 
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tvorbu plánu důležitá. Metodický list od HZS ČR uvádí, že při úniku chlóru se provádí 

varování a evakuace zasažených obyvatel [16]. Miroslav Kroupa ve své monografii chování 

obyvatelstva v případě havárie s únikem NChL uvádí, že bez jakékoli ochrany dochází 

k podráždění očí, sliznic a dýchadel od koncentrace 1 ppm. Krupa uvádí, že pokud 

použijeme prostředky improvizované ochrany nebo prostředky individuální ochrany, tak 

ochrana proti NChL se může zvýšit až do 5 ppm [17]. Dle mého, pokud by se v reálné 

situaci (stejného scénáře) vyskytovaly osoby, je evakuace zbytečná, protože koncentrace 

v budovách není tak vysoká, aby významně ohrozila životy lidí. Pokud by byla prováděna 

evakuace, mohla by mít větší následky na zdraví lidí, protože rozdíl mezi koncentrací vně 

budov a v prostoru je několikanásobný. Proto jsem se rozhodl aktivovat krizový štáb ORP  

a provádět pouze varování obyvatel. V reálné situaci by o evakuaci rozhodl velitel zásahu. 

Jestliže porovnáme výsledky naší modelace v programu ALOHA s programem TerEx, 

který je vyvinut českou firmou T-SOFT, a jeho úkolem, je podobně jako v programu 

ALOHA, určovat krizové scénáře. Tak v případě TerExu si můžeme zvolit předem 

definované havarované zařízení, dále nás program odkáže na druh havárie. Výběr zde je 

podle mého názoru dost omezený, protože se váže jen na 11 modelových situací. Oproti 

tomu ALOHA je více variabilní a uživatel si zde může nadefinovat přesně danou situaci. 

Další možností k porovnání je databáze nebezpečných chemických látek. Databáze TerExu 

obsahuje několik stovek látek. ALOHA obsahuje látek několik tisíc a je možné software 

propojit s databází CAMEO chemicals, která obsahuje další chemické látky. Orientace 

v těchto programech je rozdílná. Jednu z největších nevýhod ALOHY pro uživatele je 

jazyk. ALOHA v porovnání s TerExem, je pouze v anglickém jazyce, kdežto TerEx nabízí 

uživateli možnost jazyka českého i anglického. Další nevýhodou ALOHy je ten, že 

vyžaduje velké množství vstupních dat a údajů o situaci. TerEx takové množství údajů 

nevyžaduje a celková modelace je tak rychlejší. Pokud porovnáme výsledky obou modelací 

s totožným scénářem (scénář úniku chlóru z cisterny), pak v případě programu ALOHA 

jsou výsledkem 3 zóny, jejichž velikost jsem si zvolil podle hodnot ERPG. Velikost určuje 

koncentrace ppm. V TerExu jsou zóny pouze 2. První zóna určuje, do jaké vzdálenosti je 

nutná evakuace osob z okolí a druhá kruhový perimetr, kde se má provádět toxická kontrola 

koncentrace.  Tento údaj je pro naši práci zavádějící, protože jsme stanovili, že se nebude 

provádět evakuace z důvodu bezpečí osob. Výhodou ALOHy je, že umožňuje zobrazit 

koncentraci v libovolném místě. Koncentraci zobrazuje dvojího typu, vně a uvnitř budov. 

TerEx tuto funkci neumí a pouze vypočítá komplexní koncentraci pro celou zónu. Dle 

mého názoru ALOHA je lepším programem pro plánování, protože jsou zde lepší  
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a přesnější údaje, ale program TerEx umožňuje rychlé vymodelování, aniž by bylo potřeba 

zadávat velké množství vstupních dat. Pro reálné zásahy, kde je potřeba rychle vymezit 

perimetr evakuace je program TerEx ideální, ale konečné rozhodnutí závisí vždy na veliteli 

zásahu. Výsledky modelace v programu TerEx se stejným scénářem je uveden v příloze A. 

V případě reálné tvorby dokumentace TC by byly jeho součástí 4 dokumenty, které by 

tvořily celek. V Pokynu generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví postup pro 

přípravu a provedení prověřovacích a taktických cvičení č. 7/2009, bylo uvedeno, že 

nebude součástí dokumentace k provedení plánu TC. Rozhodl jsem se tak z důvodu, že 

neuvádím konkrétní údaje o osobách, které budou pověřeny zabezpečením průběhu cvičení, 

o osobách zpracovávajících dílčí dokumentaci a další. Pokud by byl tento plán použit pro 

složky IZS jako námět cvičení, musel by být doplněn o tento dokument a také poupraven 

pro specifické provádění zásahu. 

V případě situací, kde unikl chlór, by se při odstraňování muselo dbát na nebezpečí 

kontaminace půd a spodních vod.  V modelové situaci tuto činnost zajišťuje starosta obce 

sám vlastními silami, ale při reálném úniku by starosta spolupracoval se SŽDC oddělením 

pro životní prostředí. Dále by mohl využít možnost povolání chemické laboratoře 

z institutu Lázně Bohdaneč. 

Pokud by došlo ke kontaminaci vod (hlavně kanalizací), musel by starosta vyhodnotit, 

jestli není potřeba odpojit od kanalizace čističku odpadních vod, protože kontaminovaná 

voda, může vážným způsobem zneschopnit její funkci. 

KOPIS poskytuje informační podporu veliteli zásahu. Jedním z programů, který může 

využít, je Medis-Alarm, který slouží jako databáze NChL. V práci jsem využíval program 

CAMEO chemicals, který také obsahuje databázi NChL a může rovněž sloužit jako 

podpora pro zasahující složky. Porovnáme-li tyto dva programy, tak oba mají podobný 

počet chemických látek ve své databázi. Medis-Alarm, je kompletně v českém jazyce 

a CAMEO v anglickém. V Medis-Alarmu je uveden kemler a UN kód, ale v CAMEO 

je identifikátorem diamant.  Limity, které oba programy uvádí, jsou totožné a zásady pro 

zacházení s chemickou látkou stejné. Databáze CAMEO lze propojit s programem ALOHA 

a použít látku, kterou obsahuje pro modelaci. Největší výhodou Medis-Alarmu je, že je 

přizpůsoben pro prostředí našeho státu. Obsahuje HP věty, NPK a PEL limity. Myslím si, že 
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český program Medis-Alarm je v prostředí České republiky bezkonkurenční, přesto by 

mohl program CAMEO sloužit jako záložní program. 

Pokud by potřeboval KOPIS odbornou pomoc při zvládání MU, tak může využít systém 

TRINS a Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Oba tyto subjekty poskytují 

pomoc na stejné úrovni, v případě TRINS je pomoc poskytována na 3 stupních, informace  

a porada, vyslání experta do místa nehody a poskytnutí sil a prostředků. Obdobné je to 

i v případě Institutu, kde je expertizní skupina a výjezdová skupina.   

V roce 2006 proběhlo na území kraje velké taktické cvičení složek IZS „Nebezpečí 

2006“. Jeho upravená verze pro studijní účely je uvedena v příhoze C. Porovnáme-li naše 

cvičení s cvičením z roku 2006, tak scénář je na podobný námět – zdolávání mimořádné 

události s rizikem úniku kapalného chlóru z cisternového vozu, kde celkové množství 

uniklého chlóru do ovzduší areálu činí 10.000 kg. V cvičení je také plánovaná evakuace cca 

600 obyvatel přilehlé obce Rybitví. V našem plánu TC unikne pouze 358 kg chlóru, což je 

několikanásobně méně než z roku 2006 a neprovádí se evakuace, protože koncentrace 

a množství uniklé látky nejsou tak velké, aby významným způsobem zasáhly obyvatelstvo. 

Oba scénáře byly navrženy programem ALOHA. Hlavní cíle obou cvičení jsou podobné. 

V obou případech se provádí předání informací o vzniku MU, provedení varování 

obyvatelstva a prověření spojení. V našem plánu jsem uvažoval, že je malá 

pravděpodobnost, aby byla nehoda cisterny tak rozsáhlá a unikl celý obsah – tedy 10 tun 

kapalného chlóru. Na základě tohoto jsem zvolil scénář, kde bude poškozený ventil. Dle 

mého názoru je tato situace pravděpodobnější. Na druhou stranu tvůrci scénáře z roku 2006 

chtěli zřejmě zjistit, jestli jsou složky IZS a příslušné orgány, schopny reagovat a řešit 

nejhorší možnou havárii, která by mohla nastat.  

Plán z roku 2006 je oproti našemu plánu zaměřen více na prověření fungování orgánů 

ochrany obyvatelstva. Součástí plánu můžeme vidět dílčí cíle, které se věnují hlavně 

prováděné evakuaci. Plán více nerozepisuje činnost jednotek požární ochrany v zóně 

ohrožení, jako je likvidace, průzkum a další. Náš plán je zaměřen spíše na činnost jednotek 

u zásahu, jejich dekontaminaci a celkovou likvidaci mimořádné události. Plán je rozdělen 

na více úseků, toto jsem učinil kvůli rozhodčím, aby bylo zajištěno důkladné sledování 

zasahujících složek a tím i vyhodnocení výsledků.  
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Dle mého názoru je plán z roku 2006 dobrou inspirací pro diplomovou práci, protože se 

jedná o rozsáhlé cvičení, kde je velký počet zasahujících a evakuovaných, tudíž velké 

nároky na koordinaci.  

Při tvorbě plánu a shánění materiálů jsem měl tu možnosti se seznámit s chodem 

jednotlivých orgánů. Narazil jsem na pár problémů, které bych tímto chtěl zdůraznit 

a doporučit jejich zlepšení, zvážení pro zavedení, protože mohou být pro budoucí plánování 

i řešení mimořádných událostí tohoto typu klíčové. 

Jedním ze zjištěných nedostatků je absence místního informačního systému (MIS). Ve 

městě, kde se nachází jeden z největších železničních uzlů ve střední Evropě, který v sobě 

zahrnuje jak dopravu osobní, tak hlavně dopravu nákladní, kde se přepravují nebezpečné 

chemické látky, je to závažný nedostatek. Varování obyvatelstva řeší rotační sirény, SMS,  

e-maily, jedna elektrická siréna schopna hlasové signalizace a starosta pomocí jednotek 

sboru dobrovolných hasičů spolu s městskou policií. Doporučil bych tedy zvážit výstavbu 

MIS pro včasné varování v případě vzniku mimořádné události. 

Dalším zjištěným nedostatkem jsou telekomunikační prostředky. HZSP používá 

analogové radiostanice a HZS digitální. Pro propojení těchto dvou radiostanic je zapotřebí 

vozidlo, které je vybaveno převodníkem SCC. 

V dnešní době již digitální radiostanice používají nejen základní složky IZS, ale i velká 

část jednotek sboru dobrovolných hasičů obce. Chtěl bych proto doporučit dovybavení 

jednotek HZSP o digitální radiostanice, aby bylo možno komunikovat na jednotné 

platformě a nemusely se požívat převodníky. 

Při návštěvě KOPIS Pardubického kraje jsem měl tu možnost seznámit se s děním na 

tomto pracovišti. Středisko podle mého názoru je špičkově vybavené pracoviště 

s profesionálním personálem. Při řešení mimořádných událostí s únikem NChL mají 

několik možností, jak usnadnit VZ řešení události. V mé bakalářské práci (plán TC) jsem 

uvedl, že KOPIS provedl modelaci MU, bohužel v současné době tímto programem na 

svých pracovištích zatím nedisponují. Chtěl bych doporučit zvážení o doplnění programu 

ALOHA nebo Terex, protože by tento software mohl být užitečný při reálné havárii 

s únikem NChL. 
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Cvičení vyhodnocují rozhodčí do speciálního formuláře, který je součástí plánu TC. Po 

vyhodnocení cvičení budou každé jednotce zaslány výsledky, na základě kterých je nutné, 

aby zjištěné nedostatky a chyby byly odstraněny. Při materiálním nedostatku bude na každé 

jednotce, aby doplnila svou výzbroj o patřičné prostředky. V případě taktického pochybení 

bude potřeba proškolit účastníky, kteří pochybili, a doplnit jejich znalosti například dalším 

výcvikem. 

Dle mého názoru je nárůst železniční dopravy, především pak přepravy nebezpečných 

chemických látek dalším problémem, který by se měl řešit. Vždyť jen doprava kontejnerová 

může obsahovat zásilky, které nejsou kontrolovány a mohou v sobě nést předměty, které by 

mohly ohrozit jak personál, obyvatelstvo, tak i vytvořit domino efekt a způsobit tak ještě 

větší rozsah škod. Myslím si, že je otázkou času, kdy se stane mimořádná událost 

podobného charakteru jako je TC, proto jsem vytvořil plán pro přípravu orgánů a složek. 

Dokumentace je vhodná pro okamžité praktické využití (po doplnění konkrétních údajů 

např. o osobách), je možné ji však využít jako vzorovou ve všech fázích provedení 

taktického cvičení. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo provést modelaci havárie s únikem chlóru z cisterny na železničním 

uzlu v České Třebové a výstupy této modelace použít do dokumentace k plánu taktického 

cvičení složek IZS, jejíž součástí byl záměr plánu TC, plán TC a vyhodnocení TC. 

 Z vytvořené modelace v programu ALOHA vyplynulo, že z havarovaného zařízení 

uniklo 358 kilogramů chlóru. Po stanovení limitů pro jednotlivé zóny vyšlo, že vytvořený 

oblak se bude pohybovat ve směru větru a jeho rozsah do 1 ppm bude až 2 km daleko od 

místa úniku. Díky jme modelaci zjistili, že koncentrace chlóru uvnitř budov nebude větší 

než 1 ppm. Tato informace nám posloužila jako stěžejní pro neprovádění evakuace 

obyvatelstva v nebezpečné zóně a pouze varování obyvatelstva obce v zasaženém území. 

V záměru TC byly stanoveny základní informace o cvičení, jejíž součástí byl námět 

cvičení, téma, cíl cvičení, termín a místo cvičení a způsob provedení cvičení. Skutečnosti 

uvedeny v záměru by měly seznámit zainteresované orgány, složky a subjekty 

s připravovaným cvičením. Součástí dokumentu je harmonogram, který určuje časový 

průběh příprav cvičení. V souladu s tímto dokumentem TC byl vytvořen plán TC složek 

IZS „Cisterna 2018“. 

V plánu TC byly stanoveny dílčí cíle pro každou složku, specifikované přesné místo 

cvičení, stanoveny prostory, ve kterých bude probíhat cvičení, zabezpečení jako je 

materiální, mediální, bezpečnostní opatření a další.  

Ve vyhodnocení TC jsou zopakovány základní cíle cvičení, připravená tabulka pro výčet 

techniky a počet zúčastněných osob. Na závěr doporučení je naplnění jednotlivých cílů, kde 

rozhodčí shrne poznatky, a doporučení, kde rozhodčí shrne cvičení a předá poznatky  

a připomínky velitelům složek. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

NChL – nebezpečná chemická látka 

NL – nebezpečná látka 

ZLP – záchranné likvidační práce 

PČR – Policie České republiky 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

KOPIS – krajské operační a informační středisko 

MV – GŘ HZS ČR – Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

MU – mimořádná událost 

VZ – velitel zásahu 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

JPO – jednotka požární ochrany 

HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku 

SIAŘ – sbírka interních aktů řízení 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

SŽDC – správa železniční dopravní cesty 

TC – taktické cvičení 
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ORP – obec s rozšířenou působností 

MÚ – městský úřad 

HZS Pak – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

MP – městská policie 

MIS – místní informační systém 
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Příloha A 

TerEx 

Výsledná tabulka 

 

Zóna evakuace 
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Výsledná zóna  
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Příloha B – Medis-Alarm 

Informační podpora od KOPIS pro VZ z programu Medis Alarm  

CHLOR 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI, ZPŮSOBY HAŠENÍ A SKLADOVÁNÍ  

Pokyny pro bezpečné zacházení vyplývající z klasifikace dle nařízení 1272/2008/ES  

H věty P věty 

 Prevence Reakce Skladování Odstraňov

ání 

H270 P220, P224 P370+P376 P403  

H280   P410+P403  

H330 P260, P270, 

P284 

P304+P340, 

P310, P320 

P403+P233, 

P405 

P501 

H319 P264, P280 P305+P351+P3

38, P337 + P313 

  

H335 P261, P271 P304+P340, 

P312 

P403+P233, 

P405 

P501 

H315 P264, P280 P302+P352, 

P321, P332+P313, 

P362+P364 

  

H410 P273 P391  P501 

 

* Důrazně se doporučuje uvést na štítku (za blíže specifikovaných podmínek). 

* Doporučuje se uvést na štítku (za blíže specifikovaných podmínek). 

* Nemusí se uvádět na štítku. 
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* Oficiální doporučení k této větě nebylo vydáno. 

Zdravotní nebezpečnost: 3 

       Velmi nebezpečná látka! Plyn je nedýchatelný a toxický, 

            silně dráždí ke kašli již v malém množství. 

            Dýchací přístroj a úplný ochranný oblek nutný! 

Hořlavost: 0 

            Nehořlavá látka – neslučuje se přímo s kyslíkem. 

Přepravní stabilita: 1 

            Látka je při zahřátí nestálá. Používejte ochranné 

            prostředky! 

 

Při uvolňování plynu se tvoří velké množství studené mlhy a jedovaté, 

směsi. Je 2,5krát těžší než vzduch, má vysokou kritickou teplotu, takže 

se snadno zkapalňuje i bez ochlazování. 

Chlor je velmi reaktivní, slučuje se s velkým množstvím prvků přímo. 

Reaguje při kontaktu s mnoha anorganickými a organickými 

látkami, zpravidla za uvolnění tepla.  Kovy korodují více s vlhkým 

chlorem než se suchým. Chlor se snadno slučuje též s nekovy, zvláště 

s fosforem. 

 

Organické látky mohou v plynném chloru hořet. Některé  hořlavé látky 

tvoří s chlorem výbušné směsi, např. vodík. 

 

Ocelové láhve s chlorem a sudy nezahřívat nad 40°C. 

TRINS 

Pro tuto látku je poskytována pomoc v rámci dohody TRINS. 

 

UN 1017 - Chlor žíravý (kapalný) 

Stupeň pomoci 3 (praktická pomoc):    T1, T4, T5 

Stupeň pomoci 2 (porada na místě):    T1, T4, T5, T20, T22 

Stupeň pomoci 1 (telefonická porada): T1 ,T4,T5, T6, T8, T13, T20, T22 

 

Podmínky a funkce pomoci v rámci systému TRINS 

Střediska TRINS 

about:blankODKAZTRINS
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UPOZORNĚNÍ: 

Uvedené údaje o látkách a organizacích v rámci systému TRINS jsou platné k datu 

1.9.2015. Údaje jsou v rámci systému TRINS průběžně aktualizovány, a proto nelze v 

databázi MEDIS-ALARM zaručit stoprocentní úplnost všech údajů po celou dobu její 

platnosti. Aktuální údaje viz http://www.unipetrolrpa.cz 

Kontaktní osoba: Ing. Radovan Kotlaba, specialista HSE&Q a bezpečnostní poradce ADR 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o., tel.: +420 476 163 239, e-mail: 

radovan.kotlaba@unipetrol.cz  

 

 

Nouzová opatření ERG 2016: ERG124 

Nouzová opatření ERIC 2015: 2-31 

 

Tabulka vzdáleností pro počáteční izolaci a ochranné akce (ERG 2016): 

UN 1017 - Chlór 

 MALÝ ÚNIK 

(z malého obalu nebo malý únik 

z velkého obalu) 

izolace ve všech směrech (m) 60,0 

ochrana osob po směru větru ve dne (km) 0.3 

ochrana osob po směru větru v noci (km) 1,1 

 

UN 1017 - Chlór: velký únik 

Přepravní 

nádoba 

Izolace ve 

všech směrech 

(m) 

Ochrana osob po směru větru ve 

dne 

Ochrana osob po směru větru v 

noci 

Slabý 

vítr (<10 

km/h) 

Střední 

vítr (10–20 

km/h) 

Silný 

vítr (> 20 

km/h) 

Slabý 

vítr (<10 

km/h) 

Střední 

vítr (10–20 

km/h) 

Silný 

vítr (> 20 

km/h) 

železniční 

cisterna 

1000 9.9 6.4 5.1 11+ 9 6.7 
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silniční 

cisterna nebo 

návěs 

600 5.8 3.4 2.9 6.7 5 4.1 

Multiple ton 

cylinders 

300 2.1 1.3 1 4 2.4 1.3 

více malých 

nádob 

150 1.5 0.8 0.5 2.9 1.3 0.6 

 

 

H A Š E N Í: 

 

Expoziční limity AIHA pro látku: Chlorine  

ERP

G-1 

ERP

G-2 

ERP

G-3 

L

EL 

1 

ppm 

3 

ppm 

20 

ppm 

  

 

Orientační havarijní přípustné koncentrace a havarijní akční úrovně pro látku: chlor  

Havarijní přípustná koncentrace 

(ppm) 

Havarijní akční úroveň 

(ppm) 

HPK-10 HPK-60 HAU-20 HAU-120 

6 3 3 1 

 

 

Hazchem-kód: 2XE 
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             Nehořlavá látka. Velmi prudce se však slučuje s kovy 

             na chloridy za silného vývinu tepla. V chloru může nastat 

             hoření jako v kyslíku. 

 

Opatření v místě havárie: 

            - úplná ochrana – ochranný oblek, dýchací přístroj 

            - zachytit, neutralizovat, likvidovat 

 

nádrže naplněné chlórem, které jsou ohroženy ohněm nebo působením tepla, chladit vodou. 

Přitom zabránit zvýšení tlaku v nádrži. Pozor, voda se nesmí dostat do nádrže! 

Nad hladinou se tvoří jedovaté a leptavé směsi. 

Likvidace: 

Nádobu s unikajícím chlorem umístit na bezpečné venkovní místo nebo do prostoru 

s tlakovým větráním. Připevnit vhodný regulační ventil s   odlučovačem a dlouhou 

hadicí vypouštět pomalu   plyn do odpovídajícího množství 15% vodného roztoku 

hydroxidu sodného nebo jiného alkalického roztoku. Jakmile je všechen plyn vypuštěn, 

uzavřít ventil u původní nádoby a vzniklý roztok soli odvézt na příslušné místo 

k neutralizaci a likvidaci. Neutralizace  se provádí  přidáním k velkému 

objemu redukčního činidla (siřičitan sodný, železnaté soli aj.). 

Uvolněný kapalný chlór pokrýt těžkou pěnou. 

 

Zneškodnění malých množství: viz LAB12   

 

Informace z pokynu ERG 2016 na základě přiřazení této látky k příslušnému UN číslu:  

Při požáru se tvoří dráždivé, žíravé a/nebo toxické plyny. 

Při úniku látky nebo hasební vody z místa požáru může dojít ke znečištění prostředí. 

 

POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ 

Látka nehoří, ale podporuje hoření. 

Páry ze zkapalněného plynu jsou zpočátku těžší než vzduch a šíří se při zemi. 

Jedná se o silná oxidační činidla a reagují prudce a výbušně s mnoha látkami, včetně paliv. 

Může způsobit vznícení zápalných látek (dřevo, papír, olej, oděvy atd.). 

Některé tyto látky reagují bouřlivě se vzduchem, vlhkým vzduchem a/nebo vodou. 

Z tlakových lahví vystavených ohni může přes tlakový pojistný ventil unikat toxický a/nebo 
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žíravý plyn. 

Nádoby mohou při zahřátí explodovat. 

Prasklé tlakové láhve mohou vybuchnout. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 

Zavolejte na nouzové telefonní číslo uvedené v průvodní dokumentaci. Pokud není k 

dispozici, zavolejte na telefonní číslo uvedené na vnitřní straně obalu. 

Okamžitá preventivní opatření - uzavřete okamžitě zasaženou oblast nejméně 100 metrů ve 

všech směrech od úniku. 

Minimalizujte počet osob na zasaženém území. 

Pohybujte se na návětrné straně, na vyvýšených místech a/nebo v protisměru. 

Četné plyny jsou těžší než vzduch, šíří se při zemi a ve větších koncentracích se vyskytují v 

níže položených místech (kanály, základy budov, nádrže). 

Před vstupem do uzavřených prostor je vyvětrejte. 

 

OCHRANNÝ ODĚV 

Používejte přetlakový samostatný dýchací přístroj. 

Používejte protichemický ochranný oděv, specificky doporučený výrobcem. Může 

poskytovat jen malou nebo žádnou tepelnou ochranu. 

Strukturovaný ochranný oděv pro hasiče poskytuje při požáru pouze omezenou ochranu, 

není účinný v případě úniků, kde je možný přímý kontakt s látkou. 

 

EVAKUACE 

Únik 

Viz Tabulka vzdáleností pro počáteční izolaci a ochranné akce u jednotlivých látek v 

kapitole F2. 

Požár 

Jestliže hoří nádrž, železniční vůz nebo nákladní cisterna, uzavřete oblast v okruhu 800 

metrů ve všech směrech. Zvažte počáteční evakuaci nejméně do vzdálenosti 800 metrů ve 

všech směrech. 

 

NOUZOVÁ OPATŘENÍ 

 

HAŠENÍ 
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Menší požár 

POZOR: Látka nehoří, ale podporuje hoření. Některé látky bouřlivě reagují s vodou. 

Udržujte požár pod kontrolou a nechte vyhořet. Pokud se požár musí hasit, jsou 

doporučovány roztříštěné vodní proudy nebo vodní mlha. 

POUŽÍVEJTE POUZE VODU! Nepoužívejte suchá hasiva, CO2 ani halony! 

Zamezte vniknutí vody do nádob. 

Odstraňte nádoby z oblasti zasažené požárem, pokud je to možné bez většího nebezpečí. 

S poškozenými tlakovými lahvemi může zacházet pouze odborník. 

Hořící nádrže 

Zasahujte z maximální možné vzdálenosti a používejte bezobslužné hadicové držáky či 

monitor trysky. 

Ochlazujte nádoby velkým množstvím vody ještě delší dobu po uhašení ohně. 

Nesměrujte vodu na zdroj úniku nebo bezpečnostní ventily, může se tvořit led. 

Okamžitě opusťte prostor v případě zesilujícího se zvuku z bezpečnostních ventilů nebo při 

změně barvy nádrží. VŽDY buďte v bezpečné vzdálenosti od nádrží zasažených požárem. 

Při rozsáhlém požáru používejte bezobslužné hadicové držáky či monitor trysky, a pokud to 

není možné, opusťte tento prostor a nechte oheň dohořet. 

 

OPATŘENÍ PŘI ÚNIKU 

Při úniku látky bez požáru používejte plně uzavřený oděv odolný proti parám. 

Nedotýkejte se uniknuvší látky, ani po ní nechoďte. 

Zamezte kontaktu zápalných látek (dřevo, papír, oleje atd.) s uniknuvší látkou. 

Zastavte únik, pokud je to možné bez většího nebezpečí. 

Používejte roztříštěné vodní proudy, aby se omezilo množství par a odklonil směr mraku 

par. Zabraňte tomu, aby se hasební voda dostala do kontaktu s uniknuvším materiálem. 

Nesměrujte vodu na uniknuvší látku nebo zdroj úniku. 

Pokud je to možné, obraťte nádoby, z kterých uniká látka tak, aby unikal spíše plyn než 

kapalina. 

Zabraňte úniku látky do vodních toků, kanalizace, sklepních nebo uzavřených prostorů. 

Uzavřete oblast, dokud se plyn nerozptýlí. 

Vyvětrejte zasaženou oblast.  

 

Informace z pokynu ERIC 2015 na základě přiřazení této látky k příslušnému UN číslu:  

ERIC 2-31 
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1. Vlastnosti. Látka podporuje hoření. Nehořlavá látka.  

2. Nebezpečí. Látka může při požáru reagovat za tvorby toxických a dráždivých plynů nebo 

par. Zahřátí nádrže způsobuje růst tlaku s nebezpečím prasknutí a okamžitého úniku 

rozšiřujícího se toxického a žíravého mraku páry a vytvoření tlakové vlny (nebezpečí 

BLEVE). Látka může napadat kovy za tvorby plynného vodíku, který může tvořit výbušné 

směsi se vzduchem. Kontakt s hořlavými látkami může vést k požáru nebo k výbuchu. Plyn 

může být neviditelný a může se dostat do kanálů, sklepů nebo uzavřených prostor. Látka 

zvyšuje nebezpečí požáru hořlavých materiálů zvláště oděvů.  

3. Osobní ochrana. Plynotěsný protichemický oblek. Izolující spodní prádlo a silné textilní 

nebo kožené rukavice.  

4. Opatření při zásahu. 4.1 Všeobecná opatření. Nekouřit, odstranit potenciální zdroje 

zapálení. OHROŽENÍ VEŘEJNOSTI. Varovat osoby v blízkosti, aby zůstaly vevnitř se 

zavřenými dveřmi a okny. Zastavit jakékoli větrání. Zvážit evakuaci lidí v bezprostředním 

nebezpečí. Zasahovat z návětrné strany. Obléci ochranné prostředky před vstupem do 

nebezpečné oblasti. Minimalizovat počet zasahujících osob v nebezpečné oblasti. Zabránit 

kontaktu s hořlavými látkami (např. palivy). Varovat osoby, aby opustily a znovu 

nevstupovaly do sklepů, kanálů nebo jiných uzavřených prostor.  

4.2 Opatření při úniku látky. Pokud možno zastavit únik látky. Zachytit uniknuvší látku 

všemi dostupnými prostředky. Srážet nebo dispergovat mrak plynu roztříštěnými vodními 

proudy. Zabránit kontaktu roztříštěných vodních proudů s kapalným produktem. 

Neabsorbovat ani nepokrývat látku pilinami nebo jiným hořlavým materiálem. K zastavení 

úniku látky nepoužívat ucpávky z materiálů organické povahy, např. dřevo. Pokud látka 

pronikla do vodotečí nebo kanálů, informovat odpovědné orgány. Vyvětrat kanály a sklepy, 

pokud to není nebezpečné pro zasahující osoby nebo veřejnost. Pokud je potřebné snížit 

nebezpečí toxických par, pokrýt kapalné zbytky látky např. pěnou.  

4.3 Opatření při požáru (při zasažení látky). Nádrž s látkou chladit vodou. Uzavřít 

přívod plynu, je-li to možné vykonat bez rizika. Provádět zásah z chráněného místa, aby se 

snížilo riziko pro zasahující osoby. Používat monitory bez posádky nebo se štítem. Pokud 

možno používat roztříštěné vodní proudy ke srážení par. Zabránit nežádoucímu úniku 

hasebních prostředků, které mohou způsobit znečištění okolí.  

6. Nutná opatření při překládání látky z havarovaného do náhradního zařízení. 

Nepoužívat standardní záchranná zařízení. Okamžitě vyhledat radu odborníka.  

7. Opatření po zásahu před opuštěním oblasti ohrožení. 7.1 Svléknutí ochranných 

prostředků. Opláchnout znečištěný oděv a dýchací přístroj vodou dříve, než se odstraní 
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maska a oděv. Při svlékání kontaminovaných osob nebo při manipulaci s kontaminovaným 

zařízením používat protichemický ochranný oděv a samostatný dýchací přístroj. Zachytávat 

únik látky při dekontaminaci.  

7.2 Čištění zařízení. Vyhledat radu odborníka před opuštěním místa nehody. 

 

CHLOR 

PRVNÍ POMOC A ZDRAVOTNÍ OŠETŘENÍ  

Obecná pravidla první pomoci viz P01. 

 

ZDRAVOTNÍ OHROŽENÍ 

 

Nadýchání plynu vede k těžkému podráždění dýchacích cest a plic. Riziko plicního edému. 

Edém plic se může vyvinout s latencí až 2 dnů. Po nadýchání plynu je proto vždy nutné 

lékařské vyšetření. Plyn těžce leptá oči a dráždí kůži až ke tvorbě puchýřů. Po styku s 

tekutinou event. i omrzliny. 

 

PŘÍZNAKY 

 

Pálení a bolesti očí, sliznice nosu a hltanu i kůže. Tvorba puchýřů. Dráždění ke kašli, 

záchvaty dušení. 

 

Při krátkodobém působení: Koncentrace 0,1 % po dobu 10 min. působí smrtelně. 

 

POKYNY PRO OŠETŘENÍ 

 

Symptomatická léčba. Dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového 

vaku. Neprodleně vyšetření u očního lékaře! Proti dráždivému kašli kodein. Při podráždění 

dýchacích cest dát vdechovat každých 10 min. 5 vstřiků aerosolového dávkovače s 

dexamethasonem (Auxison dos. aerosol) do vymizení potíží. Pozor na možnost vzniku 

edému plic po latenci (často se skrovnými příznaky) až 2 dnů. Profylakticky nechat 

vdechovat, i když příznaky chybějí, každých 10 min. 5 vstřiků aerosolu s dexamethasonem 

(Auxison dos. aerosol), celkem asi 3x. I při nepatrných příznacích každých 10 min. 5 
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vstřiků až do vymizení příznaků, nejméně do vyprázdnění 1 balení. Přidat Hydrocortison 

nebo Prednisolon i.v. 250 mg ihned až do 1000 mg 1. den, mírně snižovat dávky 2. a 3. den. 

Přísný klid na lůžku! Profylaxe infekce! Podle potřeby kyslík. Lidský albumin 20%. 

 

 

 

 

 

  



96 

 

Příloha C – Plán TC „Nebezpečí 2006“ pro srovnání 

Upravená verze pro studijní účely 
/poskytl a upravil HZS Pardubického kraje/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PARDUBICKÝ KRAJ 
 

     

  

Schvaluji:            Č.j.:HSPA-XX 

        Dne: 13. března 2006 

 Výtisk číslo: 

 Počet listů: 10 

        Počet příloh:10 

   

hejtman Pardubického kraje 

a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje       

 

 

PLÁN PROVEDENÍ TAKTICKÉHO CVIČENÍ 
integrovaného záchranného systému Pardubického kraje 

 

 

 

„NEBEZPEČÍ 2006“ 
 

25. dubna  2006 - Rybitví 

 

 
O R G A N I Z A Č N Í    S M Ě R N I C E 

 
 

Zpracoval:  

 

 

ředitel Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje 

 

 

 

1. Úvod 

 



97 

 

Cvičení s názvem NEBEZPEČÍ 2006 bude provedeno dne 25. dubna 2006 na základě 

hejtmanem schváleného „Záměru provedení a harmonogramu přípravy cvičení 

NEBEZPEČÍ 2006“, č.j. HSPA-XX ze dne 30. ledna 2006. 

 

Taktické cvičení NEBEZPEČÍ 2006 nařídil hejtman Pardubického kraje a předseda 

Bezpečnostní rady Pardubického kraje Ing. Michal Rabas v souladu s ustanovením § 11 

písm. b) a c) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Téma cvičení 

 

Zdolávání mimořádné události spojené s rizikem úniku velkého množství kapalného chlóru 

- 10.000 kg do ovzduší v areálu firmy Aliachem a.s. o.z. Synthesia v Pardubicích 

s následnou preventivní evakuací obyvatelstva ve stanovené zóně ohrožení v obci Rybitví 

v počtu cca 600 obyvatel. 

 

3. Cíle taktického cvičení 

 

a) Prověřit reálnost Vnějšího havarijního plánu podniku Aliachem a.s. o.z. Synthesia v 

Pardubicích (dále jen „Synthesia Pardubice“) v rozsahu: 

- předávání informací o vzniku mimořádné události, okolnostech a jejím vývoji; 

- provedení varování obyvatelstva; 

- prověření spojení; 

- zabezpečení sil a prostředků pro evakuaci obyvatelstva; 

- zabezpečení organizace evakuace a její samotné provedení; 

- provedení zásahu složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). 

b) Procvičit vyrozumění složek IZS a orgánů krizového řízení. 

c) Procvičit součinnost zasahujících složek IZS a orgánů krizového řízení při 

zdolávání mimořádné události. 

d) Prověřit rychlost a účinnost informačního toku mezi cvičícími složkami IZS při 

zdolávání mimořádné události. 

e) Procvičit evakuaci obyvatelstva ze zóny ohrožení do evakuačních středisek. 

f) Procvičit součinnost orgánů obcí činných při evakuaci obyvatelstva. 

g) Procvičit činnost Krajského operačního a informačního střediska Hasičského 

záchranného sboru Pardubického kraje (dále jen „KOPIS“ a „HZS Pardubického 

kraje“). 

h) Procvičit činnost operačních středisek a dispečinků stálých služeb složek IZS a 

součinnostních orgánů a organizací. 

i) Prověřit funkčnost  Poplachového plánu IZS Pardubického kraje. 

j) Procvičit činnost velitele zásahu a štábu velitele zásahu při zdolávání mimořádné 

události. 

 

 

 

 

4. Způsob provedení taktického cvičení 

 

- Taktické cvičení bude provedeno: 

- s výjezdem a praktickou činností jednotek požární ochrany, Policie ČR, zdravotnické 

záchranné služby, městské policie, Českého červeného kříže a součinnostních orgánů, 

dotčených obcí a obcí s rozšířenou působností; 
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- s využitím simulace meteorologické situace; 

- na podkladech schváleného Vnějšího havarijního plánu podniku Synthesia Pardubice; 

- simulováním vývoje mimořádné události na hlavním dispečinku podniku Synthesia 

Pardubice v programu ALOHA; 

- s provedením preventivní evakuace cca 600 obyvatel v obci Rybitví dle stanovené zóny 

ohrožení. 

 

5. Termín a místo provedení cvičení 

 

Cvičení bude probíhat v reálném čase. 

 

Termín: 

- úterý 25. dubna 2006  v čase od 17:00 hod. do 22:00 hod. 

 
- Místa: 

- areál firmy Synthesia Pardubice - prostor přečerpávací stanice chlóru; 

- část obce Rybitví v rozsahu stanovené zóny ohrožení; 

- prostory evakuačních středisek v Lázních Bohdaneč – Sokolovna, Tělovýchovná 

jednota Sokol Lázně Bohdaneč, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč a Základní škola 

Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč. 

 

6. Etapy cvičení 

 

I. etapa: od  17:00 hod. do 18:00 hod. 

 

Hrozba rizika mimořádné události  vzniklé v důsledku zvýšení tlaku v zásobníku   

s kapalným chlórem (cisternový vůz). Nastane situace s možným nekontrolovatelným 

únikem chlóru do ovzduší, hrozí roztržení stáčecího potrubí.  

 

Prováděná činnost:  

- zpozorování nárůstu tlaku v systému pro stáčení kapalného chlóru obsluhou stáčecího 

pracoviště; 

- ohlášení nárůstu tlaku v systému na hlavní dispečink firmy Synthesia Pardubice; 

- ohlášení a výjezd jednotky požární ochrany HZS podniku Synthesia Pardubice (dále jen 

„HZS Synthesia“) na místo mimořádné události; 

- ohlášení mimořádné události pomocí SMS zpráv starostům dotčených obcí 

a součinnostním orgánům; 

- provedení průzkumu na místě mimořádné události, vyžádání posil; 

- nahlášení události na KOPIS; 

- provedení výjezdu jednotek požární ochrany HZS Pardubického kraje na místo 

mimořádné události; 

- soustředění dostupných informací o mimořádné situaci a jejím předpokládaném vývoji; 

- vyhodnocení situace; 

- vyhlášení třetího stupně požárního poplachu velitelem zásahu; 

- povolání dalších jednotek dle Požárního poplachového plánu Pardubického kraje, 

- ustanovení štábu velitele zásahu; 

- rozdělení místa zásahu na tři sektory; 

- zahájení řízení a organizace činnosti v zóně ohrožení štábem velitele zásahu a orgány 

obce Rybitví; 

- vyhlášení evakuace obyvatelstva ze stanovené zóny ohrožení; 
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- vyžádání autobusů z Dopravního podniku města Pardubic na zajištění evakuace. 

 

- II. etapa: od 18:00 hod. do 20:00 hod. 

 

- Činnost jednotek požární ochrany na místě mimořádné události, analýza rizik vzniklých 

v důsledku možného úniku 10.000 kg kapalného chlóru do ovzduší. 

 

Prováděná činnost: 

- zahájení evakuace obyvatelstva ze stanovené zóny ohrožení; 

- omezení dopravní obslužnosti v dané lokalitě; 

- provedení zásahu jednotek požární ochrany se zaměřením na snížení rizik případného 

úniku chlóru; 

- dokončení evakuace obyvatelstva ze stanovené zóny ohrožení; 

- provedení dekontaminace věcných prostředků nasazených jednotek požární ochrany; 

- provedení návratu evakuovaného obyvatelstva do svých domovů; 

- ukončení cvičení. 

 

7. Řídící cvičení 

 

Ředitel Hasičského záchranného sboru  Pardubického kraje.  

 

8. Účastníci cvičení 

 

- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje; 

- Jednotky požární ochrany dle plošného pokrytí vydaného nařízením Pardubického kraje 

číslo 1/2005 Sb., povolávané ve třetím stupni poplachu: 

o HZS Pardubického kraje, 

o HZS Synthesia Pardubice, 

o jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí Lázně Bohdaneč, Srch, Ráby, Břehy, 

Staré Ždánice, Rohovládová Bělá, Čeperka, Sezemice a Opatovice nad Labem. 

- Podnik Aliachem a.s. o.z. Synthesia Pardubice; 

- Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje (dále jen „ZZS Pk“); 

- Policie České republiky (dále jen „PČR“); 

- Městská policie Lázně Bohdaneč; 

- Městská policie Pardubice. 

- Krajský úřad Pardubického kraje,  

- Magistrát města Pardubice, Městský úřad Lázně Bohdaneč, Obecní úřad Rybitví. 

9. Plán přepravy evakuovaného obyvatelstva  

 

Způsob přepravy: 

- hromadná přeprava autobusy - 4 autobusy Dopravního podniku města Pardubic. 

 

Místa shromáždění obyvatelstva (dále jen „MSO“): 

- MSO 1 - u obecního úřadu v obci Rybitví; 

- MSO 2 - lokalita „Na vajíčku“ v obci Rybitví. 

 

Evakuační střediska (dále jen „ES“): 

- ES 1 - Sokolovna - TJ Sokol Lázně Bohdaneč, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč; 

- ES 2 - Základní škola Masarykovo náměstí 108, Lázně Bohdaneč. 

 

Evakuační trasy:  
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- evakuační trasa 1 - MSO 1 – Černá u Bohdanče – ES 1;  

- evakuační trasa 2 - MSO 2 – Lázně Bohdaneč náměstí – ES 2. 

 

Harmonogram evakuace: 

 

Čas 
1. skupina  

evakuovaného obyvatelstva 

2. skupina  

evakuovaného obyvatelstva 
18:00 - 18:10 Obyvatelstvo se shromažďuje u MSO. 

Příjezd autobusů na MSO. 
 

 

 

 
Obyvatelstvo se shromažďuje u MSO. 

18:10 - 18:20 Nástup do autobusů. 
Odjezd do ES. 

18:20 - 18:30 Jízda do ES. 
18:30 - 18:40 Příjezd k ES. Výstup z autobusů. 

Autobusy se vrací zpět na MSO (dle 

požadavku velitele sektoru) 
18:40 - 18:50 Evidence evakuovaného obyvatelstva. Příjezd autobusů do MSO. 
18:50 - 19:00 Zabezpečení evakuovaného obyvatelstva 

potravinami a nápoji. Program pro 

evakuované. 

Nástup do autobusů. Odjezd do ES. 
19:00 - 19:10 Jízda do ES. 
19:10 - 19:20 Příjezd k ES. Výstup z autobusů.  
19:20 - 19:30 Nástup do autobusů. Odjezd zpět do 

MSO. 
Evidence evakuovaného obyvatelstva. 

19:30 - 19:40 Příjezd zpět do MSO. Zabezpečení evakuovaného obyvatelstva 

potravinami a nápoji. Program pro 

evakuované. 
19:40 - 20:00   

20:00 - 20:10  Nástup do autobusů. Odjezd zpět do 

MSO. 
20:10 - 20:20  Příjezd zpět do MSO. 

 

Zabezpečení evakuovaného obyvatelstva: 

 

Nápoje a potraviny:  

- 1x  minerální voda 0,33 l, 1x oplatky 

 

Zdravotnické zabezpečení:  

- v obci Rybitví - zabezpečí ZZS Pk; 

- na místech shromáždění obyvatelstva a během dopravy - zabezpečí ČČK ve spolupráci 

se ZZS Pk; 

- v evakuačních střediscích - zabezpečí ČČK. 

 

Program pro evakuované: 

Celý program zabezpečí HZS Pardubického kraje. Program pro jednu skupinu je 

předpokládán v době trvání 30 až 45 minut dle průběhu evakuace. Evakuační střediska tvoří 

velké místnosti - sál sokolovny a bývalá jídelna základní školy. V každé bude vytvořeno 5 

stanovišť. Evakuovaní si mohou vybrat, které téma je bude zajímat.  Na obou evakuačních 

střediscích budou vytvořeny oddělené prostory, určené pro matky s malými dětmi. 

 

Stanoviště Téma Zabezpečuje Poznámka 

Stanoviště 1 První pomoc ČČK  

Stanoviště 2 Zdravotnická příprava ČČK  

Stanoviště 3 Ochrana obyvatelstva 
HZS Pardubického 

kraje 

Prostředky individuální 

ochrany, improvizovaná 

ochrana, evakuační 
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zavazadlo 

Stanoviště 4 
Projekce filmů činnosti 

HZS  
HZS Pardubického 

kraje 
 

Stanoviště 5 Požární technika SDH  

 

10. Materiálně technické a finanční zabezpečení cvičení 

 

Nezbytné náklady vzniklé v souvislosti s taktickým cvičením NEBEZPEČÍ 2006 si 

zúčastněné orgány, organizace a složky IZS hradí z vlastních zdrojů.  

 

Pardubický kraj uhradí: 

- náklady spojené s výjezdem jednotek SDH obcí dle § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

- náklady spojené s použitím autobusů Dopravního podniku města Pardubic a.s.; 

- náklady spojené se soustředěním obyvatelstva v evakuačních střediscích v souladu s § 

31 odst. 1 zákona  č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů; 

- náklady na zakoupení studené stravy a nápojů pro cvičící (cca 150 kusů); 

- náklady na zakoupení občerstvení pro evakuované obyvatelstvo (cca 650 osob);  

- osvětu v obci Rybitví formou letáčku do schránek obyvatelstva (cca 650 kusů); 

- náklady na zajištění přenosu videosignálu z místa mimořádné události v podniku 

Synthesia Pardubice na Obecní úřad Rybitví, včetně pronájmu technického zařízení. 

 

- Předběžná - orientační kalkulace 

- Složka IZS – organizace - účel 
- Počet 

osob 
Počet hodin Technika Náklady v Kč 

HZS Pardubického kraje 20 5 6  

HZS Synthesia 14 5 4  

ZZS Pardubického kraje 8 3 2  

Policie ČR 8 5 2  

Městská policie Lázně Bohdaneč 4 5 2  

Městská policie Pardubice 10 5   

Obecní úřad Rybitví 15 5   

Krajský úřad Pardubického kraje 15 5 5  

JSDHO Lázně Bohdaneč 6 5 2  

JSDHO Srch 6 5 1  

JSDHO Ráby 6 5 1  

JSDHO Břehy 6 5 2  

JSDHO Staré Ždánice 6 5 1  

JSDHO Rohovládová Bělá 6 5 1  

JSDHO Čeperka 6 5 3  

JSDHO Sezemice 6 5 3  

JSDHO Opatovice nad Labem 6 5 2  

Dopravní podnik města Pardubic 6 5 4  

Český červený kříž Pardubice 8 5 1  

- TJ Sokol Lázně Bohdaneč     

- Základní škola Lázně Bohdaneč     

AV MEDIA  3 7 1  
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- Složka IZS – organizace - účel 
- Počet 

osob 
Počet hodin Technika Náklady v Kč 

- Strava cvičících 150    

- Občerstvení evakuovaného 

obyvatelstva 
650    

- Ostatní      

Celkem     

 

Všichni hosté, novináři, organizátoři a všechna civilní vozidla budou po dobu taktického 

cvičení viditelně označena identifikační kartou, kterou vydá Pardubický kraj. 

 

Po dobu cvičení vyčlení Pardubický kraj 1 služební vozidlo s řidičem. 

 

11. Označení a vedení dokumentace taktického cvičení 

 

Veškeré zprávy, hlášení, formuláře, foto, schémata a mapy (dále jen „dokumenty“) 

vytvořené složkami IZS, orgány a organizacemi během cvičení budou v jedné kopii 

v listinné podobě i elektronicky předány oddělení krizového řízení Krajského úřadu 

Pardubického kraje cestou Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

 

Dokumenty vytvořené v rámci cvičení NEBEZPEČÍ 2006 budou opatřeny zřetelným 

označením „CVIČNÉ“ uprostřed horní i dolní části každé strany a budou evidovány ve 

sběrném archu s označením „CVIČNÉ“. Následně bude sběrný arch uložen na oddělení 

krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje a archivován po dobu 5 let.  

 

12. Rozhodčí skupiny 

 

Úkolem rozhodčích skupin je monitorovat činnost jednotlivých složek IZS, organizací obce 

a připravit podklady pro vyhodnocení taktického cvičení. Rozhodčí skupiny budou ve 

všech prostorech cvičení a budou viditelně označení identifikační kartou. 

 

 

Prostor „Aliachem“ 

vedoucí skupiny:   

členové skupiny:  

    

    

    

      

Prostor „Rybitví a Lázně Bohdaneč“ 

vedoucí skupiny:   

členové skupiny:  

    

  

 

Prostor „štáb velitele zásahu“ 

vedoucí skupiny:   

členové skupiny:  
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13. Mediální prezentace    

Úvodní tisková konference se uskuteční dne 29. března 2006 od 9:00 hod. Prostory pro 

tiskovou konferenci před taktickým  cvičením budou vyhrazeny  v areálu firmy Aliachem 

a.s. o.z. Synthesia Pardubice. 

 

Závěrečná tisková konference se uskuteční dne 26. dubna 2006 od 9:00 hod. v jednacím 

sále Rady Pardubického kraje na krajském úřadě, Komenského nám. 125. 

 

V době cvičení dne 25. dubna 2006 od 16:30 hod. do cca 21:00 hod. bude na Obecním 

úřadě Rybitví zřízeno tiskové centrum a zázemí pro hosty. Zde bude probíhat videoprojekce 

zásahové činnosti jednotek požární ochrany z místa mimořádné události v podniku 

Synthesia Pardubice a z dalších operativně zvolených míst. 

 

14. Závěr 

Podklady pro vyhodnocení cvičení NEBEZPEČÍ 2006 zašlou vedoucí složek IZS, 

součinnostních orgánů , organizací a obcí  v listinné podobě i elektronicky řediteli 

Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ve formátu MS Word nejpozději do 25. 

5. 2006. 

Vyhodnocení cvičení NEBEZPEČÍ 2006 provede ředitel Hasičského záchranného sboru 

Pardubického kraje do 30. 5. 2006. Závěry předloží na 5. řádném jednání Bezpečnostní 

rady Pardubického kraje dne 7. září 2006. 

 

Účastníci cvičení nebudou poskytovat žádné informace o přípravě, průběhu a vyhodnocení 

cvičení NEBEZPEČÍ 2006. Toto přísluší pouze hejtmanovi Pardubického kraje, tiskové 

mluvčí Pardubického kraje a tajemníkovi Bezpečnostní rady Pardubického kraje, pokud 

hejtman nerozhodne jinak. 

 

 

15. Kontaktní údaje 

 

 

16. Přílohy 

 

Příloha č.  1 – mapa č. 1 

Příloha č.  2 – mapa č. 2 

Příloha č.  3 – mapa č. 3 

Příloha č.  4 – základní časový průběh taktického cvičení 

Příloha č.  5 – situační plánek sektor Aliachem 

Příloha č.  6 – informační leták pro evakuované obyvatelstvo  

Příloha č.  7 – plán spojení velitele zásahu  

Příloha č.  8 – plán spojení složek IZS 

Příloha č   9 -  logo cvičení  

Příloha č.10 -  telefonní seznam kontaktních osob  

 

Rozdělovník:  

Vyhotoveno v 15 výtiscích. 

 

v.č.   1   hejtman Pardubického kraje; 

v.č.   2   ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje; 
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v.č.   3    KOPIS HZS Pardubického kraje; 

v.č.   4   tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje; 

v.č.   5                     tisková mluvčí Pardubického kraje; 

v.č.   6   Obec Rybitví;  

v.č.   7   Policie České republiky; 

v.č.   8   Záchranná zdravotnická služba Pardubického kraje; 

v.č.   9   Aliachem a.s. oz. Synthesia Pardubice; 

v.č. 10   Magistrát města Pardubic; 

v.č. 11   Městská  policie Pardubice; 

v.č. 12   Dopravní podnik města Pardubic; 

v.č. 13, 14 a 15 pro spis. 

 

 

 

 

 


