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ABSTRAKT 

 

Připravenost složek integrovaného záchranného systému na záchranu osob 

kontaminovaných chemickou látkou. 

Tato bakalářská práce se zabývá integrovaným záchranným systémem, jeho složkami 

a připraveností těchto složek na zásah s nebezpečnou chemickou látkou. 

Bakalářská práce je rozdělena do několika kapitol. Nejprve se věnuji integrovanému 

záchrannému systému (IZS), jeho historii, rozdělení, koordinací a dokumentací IZS. Dále 

pokračuji popisem Ústeckého kraje a jeho charakteristikou především z hlediska 

chemického průmyslu. Následující část je zaměřena na zdroje možných úniků 

nebezpečných chemických látek, rozpoznávání příznaků otravy a doporučení pro 

obyvatelstvo v případě havárie. Práce se zabývá také činností složek IZS na místě 

mimořádné události s nebezpečnou chemickou látkou a jejich ochrannými prostředky. 

V závěrečné části popisuji dvě cvičení IZS s únikem nebezpečné látky a jejich 

hodnocení. Pomocí SWOT analýzy je posouzena připravenost složek IZS na zásah  

s výskytem pacienta kontaminovaného chemickou látkou. 
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ABSTRACT 

 

The Integrated Rescue System Preparedness During the Rescue of Contaminated 

Persons by a Chemical. 

This bachelor thesis is focused on the Integrated Rescue System, its services and the 

preparedness of these services for intervention with dangerous chemical substances. 

The bachelor thesis is divided into several chapters. At first, I apply to the Integrated 

Rescue System (IRS) and its history, division, coordination and documentation of IRS.  

I continue by the description of the Ústí nad Labem Region in next and its chemical 

industry. Following part of the thesis is focused on the possible sources of dangerous 

chemicals leaks, the identification of poisoning symptoms and recommendations for 

inhabitants in case of emergency. The thesis is also focused on the operation of the IRS 

services at the place of a dangerous chemicals emergency event and their protective 

equipment. 

I describe and evaluate two IRS exercises focused on the leak of dangerous substance 

in the end of the thesis. The IRS services preparedness on the intervention with presence 

of chemically contaminated person is evaluated by SWOT analysis. 
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1 ÚVOD 

Jak ukazují statistiky je zřejmé, že i přes veškerou prevenci, jsou účinky nebezpečných 

látek součástí mnoha zásahů Integrovaného záchranného systému, nejen u nás, ale i ve 

světě. 

Téma připravenost složek integrovaného záchranného systému na záchranu osob 

kontaminovaných chemickou látkou jsem si vybral z důvodu, že jsem součástí IZS. Jsem 

hasič pracující v Ústeckém kraji, kde se nachází velké množství chemických závodů. 

S tím logicky spojené větší množství úniků nebezpečných látek. Tudíž větší šance, že se 

některá složka IZS setká u zásahu s nebezpečnou látkou. Mám vystudovaného 

zdravotnického záchranáře a jako krajský instruktor první pomoci u HZS Ústeckého kraje 

spolupracuji se Vzdělávacím a výcvikovým střediskem ZZS Ústeckého kraje. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části je 

popsán Integrovaný záchranný systém a dokumentace IZS.  Jedna kapitola se věnuje 

Ústeckému kraji a jeho charakteristice. Další část je zaměřena na zdroje možných úniků, 

kde jsou popsány zdroje stacionární a mobilní. Je velké množství chemických látek, se 

kterými se mohou výjezdové složky IZS při výkonu povolání setkat, v této práci jsou 

zmíněny jen některé. Další kapitola se zabývá činností složek IZS na místě mimořádné 

události s nebezpečnou chemickou látkou a jejich ochranné prostředky. V praktické části 

jsou popsána dvě cvičení na toto téma a jejich hodnocení. Pomocí SWOT analýzy je 

hodnocena připravenost složek IZS na zásah s výskytem nebezpečné chemické látky. 
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2 CÍL PRACE 

Hlavním cílem práce je nastínit problematiku zásahů na nebezpečnou látku. Provést 

analýzu připravenosti složek IZS na zásah s chemickou látkou a na záchranu 

kontaminovaného pacienta chemickou látkou. Poukázat na časté chyby, jež vyplývají ze 

společných cvičení složek IZS v Ústeckém kraji. V závěru práce bude prezentován návrh 

opatření, ke zvýšení efektivity uvedených činností.  

Výsledky této práce mohou být použity příslušnými orgány ke zlepšení odborných 

znalostí, k odstranění nedostatků připravenosti složek IZS při chemických hrozbách,  

a zároveň mohou sloužit jako podnět k inicializování společného cvičení IZS. 
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 Integrovaný záchranný systém 

Za integrovaný záchranný systém (IZS) se považuje koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události (MU) a při provádění záchranných  

a likvidačních prací (ZaLP). [1] 

 Historie 

Integrovaný záchranný systém vymezuje zákon č. 239/2000 Sb. Jeho základy však 

byly položeny již v roce 1993. Integrovaný záchranný systém vznikl jako potřeba 

každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení 

mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Při řešení větší události 

byl vždy zájem spolupracovat s ostatními složkami pro dosažení rychlé a účinné záchrany 

nebo likvidace mimořádné události. Spolupráce uvedených složek na místě zásahu  

v nějaké formě existovala vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých 

složek zakládaly a zakládají nutnost určité koordinace postupů. [2] 

 Základní složky IZS  

• Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen HZS ČR) a jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany. Jeho 

základním a nejdůležitějším úkolem je ochrana obyvatelstva, tedy ochrana jejich 

života, zdraví a majetku před požáry a jinými katastrofami. Hasičský záchranný 

sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky a to tak, že postupuje dle 

pokynů, které jsou zapsány v příslušných zákonech, kterými se HZS řídí.  

Je také hlavním koordinátorem. [3] 

• Policie ČR (dále jen PČR) je jedním z hlavních ozbrojených bezpečnostních sborů 

ČR. Jejím hlavním úkolem je služba veřejnosti na území ČR, nestanoví-li zákon 

nebo jiný právní předpis jinak. Má tedy za úkol pomáhat a chránit bezpečnost osob, 

majetku a kontrolovat dodržování pořádku. Jejím dalším úkolem je předcházení 

trestné činnosti, tedy prevence a plnění povinností podle trestního řádu a jiných 

právních předpisů. [4] 
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• Zdravotnická záchranná služba (dále jen ZZS) je zdravotní službou, která 

poskytuje především přednemocniční neodkladnou péči osobám, které postihla 

náhlá újma na zdraví, nebo jsou v přímém ohrožení života. Tato služba jedná na 

základě telefonické výzvy, není-li zákonem stanoveno jinak, která je přijata na 

jejich přímou tísňovou linku (155). Na místě události poskytují nutnou 

přednemocniční neodkladnou péči na základě vyšetření a stavu pacienta. Dále 

provádí soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních 

životních funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní 

lůžkové péče, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému 

pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče. [5] 

 Ostatní složky  

Tyto složky jsou k dispozici formou plánované pomoci na vyžádání, což upravuje 

právní forma. Tou se rozumí písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci. Mezi dohody 

o poskytnutí pomoci patří také poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, o součinnosti 

složek IZS a o spolupráci. Jak bude pomoc poskytnuta, za jak dlouho a v jakém množství 

a kontakty. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami IZS také poskytovatelé 

akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem. [6] 

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil Armády České republiky (AČR)  

• Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (např. Vězeňská služba včetně Justiční 

stráže, Bezpečnostní informační služba) 

• Ostatní záchranné sbory (např. Český Červený kříž, Báňská záchranná služba, 

Horská služba, Vodní záchranná služba, kynologické brigády)  

• Orgány ochrany veřejného zdraví (především krajské hygienické stanice)  

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby ((např. plynárenské služby, 

vodárenské služby) 

• Zařízení civilní ochrany  

• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k ZaLP [6] 
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 Koordinace záchranných a likvidačních prací IZS 

Koordinace záchranných a likvidačních prací se odehrává v rámci integrovaného 

záchranného systému na třech úrovních.  

• TAKTICKÁ – na místě zásahu, kde se mimořádná událost odehrává. Zde  

za záchranné a likvidační práce odpovídá velitel zásahu, kterým je z pravidla hasič 

– velitel jednotky požární ochrany. [7] 

• OPERAČNÍ – tzn. úroveň operačních středisek základních složek IZS, přičemž 

operační střediska HZS ČR jsou současně operačními a informačními středisky 

IZS. Operační střediska zajišťují obsluhu linek tísňového volání (112, 150, 155, 158) 

a jsou pro každého občana místem, kam může volat v případě nouze. [7] 

• STRATEGICKÁ – představuje přímé zapojení starosty obce s rozšířenou 

působností, hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra (MV-GŘ HZS ČR)  

do koordinace záchranných a likvidačních prací. K tomu dochází v případě, kdy 

velitel zásahu o jejich koordinaci požádá a v případě hejtmana kraje a Ministerstva 

vnitra také tehdy, jeli mimořádná událost ohodnocena nejvyšším stupněm 

poplachu dle poplachového plánu IZS. Ke svému rozhodování pak jako poradní 

orgán využívají krizové štáby. [7] 

 Dokumentace IZS  

Havarijní plány kraje a vnější havarijní plány 

 Havarijní plán kraje slouží k řešení mimořádných událostí, u kterých je vyhlášen třetí 

nebo zvláštní stupeň poplachu. Tento plán zpracovává HZS kraje a vyhotovuje se  

v minimálně ve dvou vyhotoveních, kdy se jedno ukládá na Krajské operační a informační 

středisko (dále jen KOPIS) a druhé ke krizovému plánu kraje. Plán se dělí na informativní 

část, operativní část a plány konkrétních činností. V informační části se nachází 

charakteristika kraje, analýza rizik (místo vzniku, pravděpodobnost, následky). 

Operativní část obsahuje síly a prostředky, ale pouze pokud již nejsou uvedeny  

v konkrétních poplachových plánech, které se k havarijnímu plánu přiloží. Poslední část 

obsahuje plány konkrétních činností, například vyrozumění a varování obyvatelstva. [7] 

Vnější havarijní plán se vypracovává pro jaderné zařízení, pro pracoviště IV. 

Kategorie, pro objekty a zařízení s možností vzniku havárie způsobené nebezpečnými 
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látkami. Tento plán se zpracovává ve dvou vyhotoveních, kdy jeden se odevzdává na 

KOPIS a druhý je součástí krizového plánu kraje. [8] 

Dohoda o poskytnutí pomoci  

Prostředky, které z důvodu pouze občasného nebo výjimečného použití není 

ekonomické zařazovat nebo pořizovat přímo pro složky IZS jsou zabezpečovány formou 

dohod o poskytnutí pomoci. Jsou to písemné dohody, které uzavírá generální ředitelství 

nebo HZS kraje s jinými subjekty. Obsahují informace o pomoci poskytnuté na vyžádání 

podle potřeby a rozsahu těchto subjektů působení pro provedení záchranných  

a likvidačních prací. Tyto dohody jsou zveřejňovány ve Věstníku vlády pro orgány obcí. 

[8] 

Dokumentace o společných záchranných a likvidačních prací 

 Složky si zpracovávají vlastní dokumentaci jejich práce, pokud se jedná  

o první a druhý stupeň poplachu. Při třetím nebo zvláštním stupni poplachu zpracovává 

dokumentaci velitel zásahu mimořádné události a musí tak provést nejpozději do 14 dnů 

po ukončení zásahu. Je-li při mimořádné události více míst zásahu, zpracovává tyto 

dokumenty HZS kraje. Zpráva o zásahu obsahuje místo události, rozsah, nasazené 

jednotky, počet zraněných a evakuovaných osob, v nejhorším případě i obětí. Dokument 

popisuje i činnost těchto složek při záchranných a likvidačních pracích a grafické 

znázornění. [8] 

Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek  

Každá složka IZS musí být podrobována různým cvičením, instruktážím a školením, 

která je mají průběžně připravovat na mimořádnou událost. Pokud jsou tyto činnosti 

uskutečněny, musí být také řádně zdokumentovány, bude popsán jejich prvotní cíl  

a také výsledek, kterého se dosáhlo. Do dokumentu se píše počet zúčastněných osob, 

téma, datum, místo konání, jména a příjmení osob a jejich podpisy. Tyto dokumenty se 

musí uchovávat minimálně po dobu pěti let. [8] 
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S přípravou IZS na provádění záchranných a likvidačních prací souvisí i společná 

cvičení. Rozlišujeme dva druhy cvičení.  

• Taktické cvičení – provádí se po předchozí domluvě se zúčastněnými složkami 

s cílem dosáhnout odborné připravenosti.  

• Prověřovací cvičení s cílem prověřit připravenost složek IZS. Obvykle je 

vyhlášen i cvičný poplach. Cvičení se musí připravit vedoucím cvičení  

a tvoří se plánem cvičení. 

Po každém cvičení musí proběhnout jeho vyhodnocení. Většinou ústně na místě 

cvičení a poté se zpracovává písemnou formou. Všechny zúčastněné složky poté napíšou 

detailnější hodnocení. Důležité je navrhnout takové řešení, aby všechny zásahy probíhaly 

co nejefektivněji. [9] 

Celkem bylo v roce 2018 provedeno HZS Ústeckého kraje 36 prověřovacích cvičení s 251 

účastníky a 57 taktických cvičení se 638 účastníky (včetně cvičení složek IZS). 

V roce 2019 bylo provedeno 24 taktických cvičení složek IZS. Další uskutečněná 

cvičení, jak prověřovací, tak taktické, bylo v gesci jednotlivých územních odborů HZS 

Ústeckého kraje. 

V roce 2020 mělo proběhnou několik cvičení na téma nebezpečné látky, ale vzhledem 

k vyhlášenému nouzovému stavu se nekonala. 

Typové činnosti složek při společném zásahu  

Tyto dokumenty vydává generální ředitelství a obsahují postup složek IZS při určitém 

druhu mimořádné události.  V současné době je vypracováno 16 typových činností.  

• STČ 01/IZS Špinavá bomba; 

• STČ 02/IZS Demonstrování úmyslu sebevraždy;  

• STČ 03/IZS Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, 

výbušnin a výbušných předmětů;  

• STČ 04/IZS Zásah složek IZS u mimořádné události Letecká nehoda; 

• STČ 05/IZS Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů;  

• STČ 06/IZS Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních  

a technoparty;  

• STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu;  

• STČ 08/IZS Dopravní nehoda; 
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• STČ 09/IZS Zásah složek IZS u MU s velkým počtem zraněných osob;  

• STČ 10/IZS Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici;  

• STČ 11/IZS Chřipka ptáků;  

• STČ 12/IZS Při poskytování psychosociální pomoci; 

• STČ  13/IZS Reakce na chemický útok v metru; 

• STČ 14/IZS Amok-útok aktivního střelce; 

• STČ 15/IZS Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy; 

• STČ 16 A/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé 

nemoci ve zdravotnickém zařízení nebo v ostatních prostorech; 

• STČ 16 B/IZS Mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé 

nemoci na palubě letadla s přistáním na letišti Praha Ruzyně. [10] 

Územně příslušný poplachový plán IZS 

 Dělí se na ústřední poplachový plán a poplachový plán IZS kraje. Tyto dokumenty se 

uchovávají na příslušném Operačním a informačním středisku (dále jen OPIS) a obsahují 

způsob spojení na základní a ostatní složky a přehled ostatních složek, které lze přizvat 

dle smluvních vztahů k mimořádné události. Dále obsahuje postup, jakým se mají 

vyrozumívat vedoucí složek, krizový štáb a další, kteří jsou zahrnuti  

do poplachového plánu kraje. Ústřední poplachový plán se používá, když je 

koordinátorem mimořádné události samotné generální ředitelství HZS ČR a je uložen na 

OPIS generálního ředitelství. Poplachový plán IZS kraje je uložen na příslušném 

Operačním a informačním středisku integrovaného záchranného systému (OPIS IZS), 

kterým je KOPIS. Užije se v případech, kdy je vyžadována pomoc ostatních složek  

a koordinátorem je HZS kraje, hejtman, starosta nebo velitel na místě zásahu. [8] 

3.2 Charakteristika Ústeckého kraje  

Rozloha kraje je 5 339 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. 

Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % území kraje, lesy se rozkládají na téměř 31 %  

a vodní plochy na 2 % území. 

Hospodářský význam kraje je historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména 

rozsáhlými ložisky hnědého uhlí, uloženými nízko pod povrchem. Hnědouhelná pánev  

se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad Labem až po Kadaň. Z dalších 

důležitých surovin, těžících se v kraji, jsou významná ložiska kvalitních sklářských  
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a slévárenských písků a stavebního kamene. Z odvětví má významné postavení 

energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Nejvíc chemických 

závodů vzniklo v Ústí nad Labem (výroba mýdla, zubních past, jedlých tuků a olejů).  

V Litvínově jsou významné petrochemické závody. Unipetrol RPA – rafinérie, 

petrochemie, agrochemie, přední český producent ve zpracování ropy. Další chemické 

závody se nachází v Lovosicích. V Chomutově je hutní závod na výrobu trubek a potrubí 

pro plynovody, ropovody a atomové elektrárny. Těžba a zpracování hnědého uhlí a na ni 

navazující výroba elektrické energie je stále nejvýznamnějším průmyslovým oborem  

v Ústeckém kraji z hlediska zaměstnanosti, ekonomického významu i celkových dopadů 

na region. V kraji se vyrábí více než čtvrtina elektrické energie v ČR, kdy jsou zde 

umístěny téměř dvě třetiny kapacity uhelných elektráren (Prunéřov, Tušimice, Ledvice  

a Počerady). 

Ke konci roku 2019 měl Ústecký kraj 820 965 obyvatel, což jej řadí na páté místo  

v republice. Hustota obyvatel (154 obyvatel/km2) je vyšší, než vykazuje celostátní průměr 

(134 obyvatel/km2) a je po hlavním městě Praze, Moravskoslezském a Jihomoravském 

kraji čtvrtou nejzalidněnější oblastí. [11, 13] 

Na samém počátku výrobního procesu stojí těžba surovin, jejich doprava na místo 

zpracování, dále skladování, úprava na tzv. meziprodukty, následuje jejich přeprava,  

a nakonec se mnoha různými pochody vyrábějí konečné výrobky. V celém tomto procesu 

však nikdy nelze vyloučit selhání zařízení, stroje, budovy ani člověka. [12] 

Chemický průmysl se člení na tři hlavní výrobní programy: 

• Rafinérské zpracování ropy tvoří pohonné hmoty, topné a mazací oleje, suroviny 

pro petrochemické zpracování, parafiny a asfalty. [13] 

• Chemický a farmaceutický průmysl tvoří anorganické a organické chemikálie, 

průmyslová hnojiva, základní petrochemické produkty, plastické hmoty v primární 

formě a syntetické pryskyřice, syntetické kaučuky, barvy, barviva a pigmenty, 

agrochemikálie, léčiva, kosmetické a čisticí prostředky, chemická vlákna a řada 

ostatních chemických výrobků (fotochemikálie, lepidla, výbušniny apod.). [13] 

• Gumárenský a plastikářský průmysl zahrnuje výrobu pneumatik včetně 

protektorování a vzdušnic, dále široký sortiment produktů z plastů pro výrobní 

spotřebu a finální užití. [13] 
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Velmi důležité je i propojení mezi spolupracujícími podniky. V Ústeckém kraji se také 

protínají dvě hlavní osy přepravy – severojižní železniční, silniční i říční koridor Berlín 

– Drážďany – Praha – Vídeň s východozápadním koridorem z Německa přes Česko  

do Polska a dále na Ukrajinu a do Ruska.   

• Dálnice D8 (Praha – Lovosice – Ústí nad Labem – Německo);  

• I. a IV. tranzitní železniční koridor.   

• Labská vodní cesta. Řeka Labe je nejdůležitější vodní cestou v České republice  

a umožňuje lodní přepravu do Hamburku, přístavu v Severním moři. [13] 

Jedním z možných druhů pevninské dopravy jsou produktovody: 

• Etylenovod Chemopetrol Litvínov-Horní Ves-Mníšek-státní hranice  

• Etylenovod Chemopetrol Litvínov-Komořany-Líšnice-Milá-Chožov-Černochov 

• Frakce C4 Chemopetrol Litvínov-Komořany-Líšnice-Milá-Chožov-Černochov  

• Ropovod Chemopetrol Litvínov-Komořany-Líšnice-Milá-Chožov-Černochov 

• Etylbenzenovod Chemopetrol Litvínov-Komořany-Líšnice-Milá-Třtěno-Koštice 

• Ropovod Chemopetrol Litvínov-Most-Vtelno-Chrámce-Libčeves-Koštice 

• Dusíkovod Chemopetrol Litvínov-Lom-Osek-Teplice 

• Produktovod Chemopetrol Litvínov-Velké Březno-Všehrdy-Čeredice-Blšany – 

Bílenec [13] 

 Havarijní plány Ústeckého kraje 

Havarijní plánování je soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány 

užívají při přípravě na provádění záchranných a likvidačních prací na vymezeném území. 

Cílem je vytvořit funkční dokument – havarijní plán. 

Havarijní plán kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které  

si vyžádají vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Je to základní dokument 

kraje na řešení MU. Dokument obsahuje přehled zdrojů a pravděpodobné práce. 

Vnější havarijní plán se zpracovává pro jaderná zařízení nebo pracoviště IV. Kategorie 

a pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Plán se zpracovává na stanovenou zónu 

havarijního plánování. V Ústeckém kraji se nachází čtyři tyto zóny. [14, 15] 
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Na území Ústeckého kraje se v současné době nachází několik subjektů zařazených 

do skupiny „A“ a do skupiny „B“ podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

směsmi. V následující tabulce 1 uvádím několik výrobců zařazených do skupiny „B“ 

v Ústeckém kraji a příklady jejich produktů. Jedná se o výrobce s největším zpracováním 

nebezpečných chemických látek. 
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Tabulka 1 – zóny havarijního plánování Ústeckého kraje [15] 

Společnost Nebezpečné látky a produkty 

Chempark Záluží u Litvínova 

Unipetrol RPA, s.r.o. 

Chlór, amoniak, sirovodík, propan-

butan, propylen, benzín a další ropné 

frakce, oleje, asfalty, zkapalněné ropné 

produkty, olejové hydrogenáty, ostatní 

rafinérské produkty, olefiny a aromáty, 

agrochemikálie, saze a sorbenty, 

polyolefiny, polypropylen, polyethylen, 

amoniak, dusík, motorová paliva. 

Spolchemie, s.r.o. Ústí nad Labem 

Chlor, chlorovodík, amoniak, propylen 

přes 200 výrobků z oborů základní  

a speciální anorganické a organické 

chemie a syntetických pryskyřic, chlorová 

chemie, výroba hydroxidu sodného, 

vodíku, barviv, umělých drahokamů 

Lovochemie, a.s. Lovosice 

(Lovochemie, a.s., Glanzstoff-Bohemia 

s.r.o., PREOL a.s.) 

Amoniak, umělá hnojiva, sirouhlík 

výroba kyseliny dusičné, 

kombinovaných hnojiv a ledku 

vápenatého, viskózová vlákna. 

Zpracování technických zpevňujících 

materiálů. 

Areál Velvěty (Czech Aerosol, a.s. a 

Enaspol, a.s., Lybar, a.s. 

Propan butan a 36 % Formaldehyd 

základní suroviny pro výrobu pracích, 

mycích a čistících prostředků, výroba  

a zpracování kosmetických přípravků  

a chemických a biochemických výrobků 

ČEPRO Roudnice nad Labem 

Propan-butan a další ropné frakce 

(automobilový benzín) velkoobchodní 

prodej a přeprava pohonných hmot. 
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 Zabezpečení plošného pokrytí kraje 

Jednotky PO HZS Ústeckého kraje jsou na území kraje dislokovány na 21 stanicích: 

• v okresu Děčín (Děčín, Varnsdorf, Šluknov, Česká Kamenice); 

• v okresu Chomutov (Chomutov, Klášterec nad Ohří); 

• v okresu Litoměřice (Litoměřice, Lovosice, Štětí, Úštěk, Roudnice nad Labem); 

• v okresu Most (Most, Litvínov); 

• v okresu Teplice (Teplice, Bílina, Duchcov); 

• v okresu Ústí nad Labem (Ústí nad Labem, Petrovice); 

• v okresu Louny (Žatec, Louny, Podbořany, Bitozeves). 

Na území Ústeckého kraje dále působí 15 jednotek kategorie JPO II (s územní 

působností, zařazených do plošného pokrytí kraje), 105 jednotek kategorie JPO III  

(s územní působností), z toho 1 nezařazená jednotka do plošného pokrytí kraje, 114 

jednotek kategorie JPO V (s místní působností), z toho 87 zařazených do plošného pokrytí 

kraje. (dle §1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) [16] 

 Systém opěrných bodů na likvidaci mimořádných událostí  

Opěrným bodem HZS ČR (dále jen „opěrný bod“) se rozumí stanice hasičského 

záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) popř. Záchranného útvaru HZS ČR, kde 

je dislokována technika pro provádění speciálních záchranných prací a potřebný počet 

hasičů pro obsluhu této techniky, a dále chemické laboratoře HZS ČR. [17] 

Předurčeností jednotky požární ochrany se rozumí určení jednotky HZS ČR nebo 

jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce (dále jen „jednotka SDH vybrané 

obce“) k provádění záchranných prací při silničních dopravních nehodách a při zásazích 

na nebezpečné látky v závislosti na předem stanoveném rozsahu jejich vybavení, 

početních stavech a předpokládané době dojezdu. [17] 
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Předurčenost k zásahu na nebezpečné látky 

 Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích nebezpečných 

látek se stanoví následující typy předurčenosti jednotek PO k zásahu na nebezpečné látky:  

• O – jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií 

nebezpečných látek – zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné 

látky k výjezdu nad rámec základního početního stavu směny příslušné stanice 

HZS kraje stanovené právním předpisem. Maximální doba dojezdu jednotky typu 

„O“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu 

je 120 minut. 

• S – jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh 

HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras 

nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO s typem 

předurčenosti „S“ z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější 

místo zásahu byla 40 minut. 

• Z – každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ 

nebo jednotka SDH vybrané obce, kategorie JPO II určená územně příslušným 

HZS kraje. [18] 

Zásahy na havárie s výskytem nebezpečných látek se rozumí i zásahy na látky emitující 

ionizující záření (např. radioaktivní látky) nebo výskyt a projevy vysoce nakažlivých 

nemocí. 

 (3) Základní úkoly jednotek PO předurčených k zásahu při haváriích nebezpečných 

látek a jejich vybavení jsou uvedeny v Řádu chemické služby HZS ČR [18] 

3.3 Mimořádná událost s nebezpečnou chemickou látkou 

Chemický průmysl je dnes celosvětově jedním z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji 

se rozvíjejících hospodářských sektorů. 

Nebezpečné chemické látky jsou v současné době vyráběny a dováženy pro široké 

užití. Při všech činnostech spojených s nakládáním s nebezpečnými látkami vzniká riziko 

jak ohrožení zdraví člověka, tak životního prostředí. Bezpečnostní riziko je spojeno se 

vznikem závažných havárií způsobených technickou závadou nebo selháním lidského 

faktoru. Může jít o neúmyslného nebo úmyslného selhání, které následně s cílem vyvolat 



 

 

 23   

 

závažné škody na zdraví člověka, na životním prostředí, na majetku nebo na fungování 

společnosti. 

Podmínkou pro efektivní ochranu společnosti před důsledky závažných havárií je 

stanovení jednotných pravidel pro všechny činnosti spojené s nakládáním  

s nebezpečnými látkami. Oblast prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými 

chemickými látkami a směsmi je založena na přístupu stupňování povinností v závislosti 

na zvyšující se míře rizika a implementaci nástrojů kontroly a prosazování práva v této 

oblasti. Při dosažení kritických množství vybraných látek a bezpečného nakládání s nimi 

musí odpovědný subjekt plnit přísnější, náročnější a také finančně nákladnější povinnosti. 

Je potřeba řešit ochranná pásma chemických areálů, která dnes v ČR na rozdíl od 

jiných členských států EU v podstatě neexistují. Tato skutečnost umožňuje 

nekontrolované zvyšování počtu osob pohybujících se v jejich blízkosti. 

Základní projevy chemických havárií lze rozdělit na: 

• Rozptyl toxické látky; 

• požár; 

• výbuch. 

Celou havárii a její projevy ovlivňuje množství faktorů. Mezi hlavní faktory patří 

množství uniklé látky a jejich vlastnosti. Uvedené projevy se mohou projevit najednou 

nebo postupně. Například následkem domino efektu. [9, 19] 

Tato mimořádná událost s výskytem nebezpečné látky je ohodnocena nejvyšším 

stupněm poplachu dle poplachového plánu IZS. Ke svému rozhodování pak jako poradní 

orgán využívá velitel zásahu krizové štáby zřízené podle zvláštního právního předpisu. 

[20] 

 Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení  

Havárie s následným únikem nebezpečných chemických látek mohou vznikat buď 

vlivem člověka (tj. havárie způsobené přímo ve výrobě, při přepravě, skladování) nebo  

i působením přírodních vlivů (tj. povodní, vlivem silného větru a sesuvu půdy). K úniku 

nebezpečných látek tak může dojít prakticky všude. Potenciálně nebezpečné jsou tedy 

nejen průmyslové výroby a sklady chemikálií, ale i vodárny, koupaliště, nemocnice, 

benzínové stanice, zařízení pro zpracování masa, mlékárny atd. Únik nelze vyloučit ani  

z potrubí a ze skládek. Objekty, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, 
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představují v případě havárie velké riziko pro okolí. Bezpečnostní opatření 

k minimalizaci dopadů havárie mimo objekt, kde je únik nebezpečných látek řeší vnější 

havarijní plán, jehož součástí je i část pro ZZS, a to traumatologický plán. [9] 

 

Tabulka 2 – Úniky chemických látek v Ústeckém kraji [21] 

Příklady nedávných nehod v Ústeckém kraji 

2000 uniklo přibližně 188 kilogramů Chloru Spolana s.r.o., Neratovice 

2002 požár ve výrobně pryskyřice (100 t) Spolchemie, a.s. Ústí nad Labem 

2002 únik chemických látek (viz tabulka) Spolana s.r.o., Neratovice 

2004 únik Oxidu sírového Spolchemie, a.s. Ústí nad Labem 

2009 únik čpavku  Všehrdy u Chomutova 

2014 únik vod s čpavkem do řeky Labe Lovochemie, a.s. Lovosice 

2015 požár a výbuch propylenové jednotky Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov 

2017 výbuch vodíku na mazutu Unipetrol RPA, s.r.o. Litvínov 

2018 výbuch u membránové elektrolýzy Spolchemie, a.s. Ústí nad Labem 

2018 únik Fenolu Chemotex, a.s. Děčín  

 

V tabulce jsou zmíněny jen vybrané úniky chemických látek. Ze statistik vyplývá, že 

zásahů je mnohem více a nejsou obsahem této práce. Jeden z posledních zásahů v roce 

2019 se stal v Libereckém kraji. Podrobněji je zásah popsán v další části této práce. 
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Tabulka 3 – Únik ze Spolany, a.s. Neratovice [21] 

SPOLANA a.s. NERATOVICE únik po povodních v roce 2002 

Síran amonný 2 380 tun  

Chlorid sodný 1 000 tun  

Soda kalcinovaná 73 tun  

Oxid uhličitý (únik do ovzduší) 71 tun 

Ethylen (únik do ovzduší) 40 tun 

Mazut 30,5 tun  

Kyselina sírová 10,6 tun 

Kompresorové oleje 10,1 tun 

Ostatní ropné látky 3 tuny  

Lineární alfa olefiny 600 kg 

Hydroxid sodný 500 kg  

Hydroxid vápenatý 400 kg  

Trafooleje 150 kg 

Dichlorethan 50 kg 

 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje evidoval v roce 2019 na svém území 555 

zásahů s únikem nebezpečné látky. [22] 

 Únik nebezpečné chemické látky z mobilního zařízení  

Havárie při přepravě nebezpečných chemických látek 

„Ačkoli je přeprava nebezpečných chemických látek vyjmuta z dikce direktivy Seveso 

II (tj. zákona č. 59/2006 Sb.), přesto z praxe víme, že nejen svými projevy, ale  

i specifickými následky, jsou si havárie vzniklé při přepravě nebezpečných látek s těmi 

průmyslovými dosti podobné. Doprava probíhá po veřejných komunikacích, protíná obce 

a města a prochází přes oblasti hustě obydlené stejně jako přes oblasti významné  

z hlediska ochrany životního prostředí, mohou být následky takovéto nehody dokonce  
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i mnohem závažnější než v případě průmyslové havárie. Důvod je zřejmý, na události  

v průmyslu jsou lidé obvykle připraveni. Řeší to různé krizové plány. Je v nich přesně 

specifikován způsob varovaní, evakuace a jiná příslušná preventivní opatření. Na nehody 

v dopravě ale stále ještě připraveni nejsme. Vyjma vybraných nebezpečných věcí, 

uvedených v mezinárodních dohodách ADR, RID, mohou být po železničních a silničních 

dopravních cestách přepravovány jakékoli nebezpečné látky a v jakémkoli množství. 

Bezpečnost přepravy je tak dána pouze technickým stavem přepravní cesty, technickým 

stavem vozidla, povětrnostními podmínkami, a především pak jednáním řidiče (nebo 

strojvedoucího), tedy spolehlivostí lidského činitele. [23] 

Historie nás již mnohokrát poučila, že přeprava nebezpečných látek je z hlediska 

bezpečnosti kritickou činností. Možné následky události nejsme schopni domyslet. 

Variabilita výše uvedených faktorů je v praxi tak velká, že popsat, byť jen jednu přepravní 

trasu a vyjádřit podél ní jednoznačně veškerá rizika, v podstatě nelze. [23]  

Příkladem nehody s nepředvídatelnými následky může být událost, která se stala 

v Itálii. U severoitalského města Viareggio kolem půlnoci 29. června 2009 vykolejil 

nákladní vlak převážející zkapalněné hořlavé plyny. Došlo k jejich úniku a následné 

explozi. Tragédie se stala asi 200 metrů od nádraží, které je v centru padesátitisícového 

města. Exploze byla tak silná, že se v ulici u nádraží zřítily dva obytné domy a tlaková 

vlna a letící fragmenty poškodily ještě desítky dalších menších obydlí. Při události došlo 

zřejmě k jevu Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – výbuch expandujících par 

vařící kapaliny (dále jen BLEVE), protože očití svědkové pozorovali ohňovou kouli 

vzniklou při jednom z výbuchů. Havárie si vyžádala nejméně třináct obětí a dalších 50 

lidí zranila. 

Ve výčtu podobných událostí by bylo možné samozřejmě pokračovat, nicméně fakt, 

že je bezpečnost při přepravě nebezpečných látek často podceňována, je zřejmá. Přitom 

na základě statistik je už dlouho známo, že například pravděpodobnost vzniku havárie 

autocisterny je o několik řádů vyšší, než například havárie zásobníku v chemickém 

závodě [23] 

Jednou ze základních povinností při přepravě nebezpečných chemických látek je 

správné označení dopravního prostředku, obalů i kusového zboží. A s tím související 

přepravní doklady. [9] 
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 Kontaminace nebezpečnou chemickou látkou 

Otravy můžeme rozdělit podle nejrůznějších hledisek. Podle cest vstupu. Podle 

vážnosti na lehké, střední, těžké a smrtelné. Podle délky trvání na akutní a chronické.  

A podle okolností vzniku na profesionální a neprofesionální. 

Kontaminanty mohou způsobit vnitřní či vnější kontaminaci. Při vnitřní kontaminaci 

látky proniknou do lidského těla (vdechování, požití, povrchem těla – kůží, sliznicemi – 

zasažení očí). I neporušenou kůží a platí že, čím je pokožka vlhčí a prokrvenější, tím 

snáze mohou do ní látky pronikat. Případně do vnitřních vrstev materiálu (vsáknutí 

kapalin, difúze). U vnější se jedná o povrchové zasažení. Probíhá usazením nebo 

nahromaděním látky na povrchu předmětu či těla, popř. adsorpci par kontaminantu na 

povrchu daného materiálu. Zásadním úkolem dekontaminace je odstranění nebezpečných 

látek z kontaminovaných osob nebo prostředků. Je to základní opatření, které vede ke 

snížení škodlivého účinku kontaminantu na takovou bezpečnou úroveň, která neohrožuje 

zdraví a život osob a zvířat. [24, 25] 

Mechanismus působení škodlivin se dá charakterizovat jako jejich interakce 

s molekulami živých organismů, např. bílkovinami, lipidy, enzymy apod. Tím dochází 

k narušení normálních fyziologických funkcí organismu a poškození zdraví. Každá 

toxická látka působící na živý organismus projde čtyřmi základními fázemi [25]: 

• vstřebáváním; 

• transportem; 

• metabolickým efektem (játra, ledviny) 

• toxickým efektem. 

Příznaky otrav nebezpečnou chemickou látkou se mohou podobat např. srdečnímu 

infarktu, otravě alkoholem, případně také infekčnímu onemocnění. Obecné příznaky 

otrav se vyznačují vždy potížemi s dýcháním, celkovou slabostí a někdy i halucinacemi. 

Popis konkrétních příznaků u některých skupin nebezpečných toxických látek je uveden 

v Tabulce 4. 
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Tabulka 4 – Nejčastější příznaky otrav [26] 

Příznaky Pravděpodobná látka 

Bolest hlavy oxid uhelnatý, oxidy dusíku, chlorované 

uhlovodíky; 

Rozšíření zornic chlorované uhlovodíky; 

Zúžení zornic organofosfáty; 

Zápach z úst kyanovodík, alkoholy; 

Svalové křeče organofosfáty; 

Namodralé zbarvení kůže anilin, nitrobenzen; 

Načervenalé zbarvení kůže oxid uhelnatý; 

Bezvědomí chlor, oxid uhelnatý; 

Rychlý tep Chlor, organofosfáty; 

Pomalý nebo nepravidelný tep kyanovodík; 

Kašel oxid dusičitý; chlor 

Zvracení chlor, formaldehyd, sirovodík; 

Krev ve zvratkách chlor, chlorovodík, páry kyseliny dusičné; 

. 

Příznaky intoxikace se nemusí projevit hned po kontaminaci toxickou látkou, ale po 

určité době, tzv. době latence.  

 Doporučení pro obyvatelstvo 

• Okamžitě se ukryjte v uzavřené místnosti; 

• vypněte ventilaci; 

• uzavřete a utěsněte okna a dveře; 

• připravte si prostředky improvizované ochrany; 

• připravte si evakuační zavazadlo; 

• sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích; 

• dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele. [26] 
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 Prostředky improvizované ochrany osob 

Prostředky improvizované ochrany osob používáme, pokud nemáme k dispozici 

prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla 

v radioaktivně, chemicky nebo biologicky zamořeném prostředí. 

K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, 

utěrka, buničitou vatu, několik ubrousků), kterou přiložíme na nos a ústa.  Roušku 

upevníme v zátylku šálou nebo šátkem. Roušku lze pro zvýšení ochranného 

účinku   namočit do roztoku a) octa nebo kyseliny citrónové (proti čpavku) b) jedlé 

sody (proti chlóru, oxidu siřičitému). [26] 

• Hlavu ochráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně 

zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila také čelo, uši a krk; 

• oči chráníme lyžařskými, plaveckými nebo motoristickými brýlemi tak, že 

větrací průduchy přelepíme lepící páskou. Nemáte-li brýle, je možno přetáhnout 

přes hlavu průhledný igelitový sáček a v úrovni lícních kostí stáhnout tkanicí nebo 

gumou; 

• povrch těla chráníme kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou 

sportovní soupravou, oděv dostatečně utěsníme provázkem u krku, rukávů  

a nohavic; 

• nohy ochráníme    vysokými botami nebo holínkami, popř. omotáme šálou, látkou 

nebo igelitem; 

• ruce zakryjeme   gumovými nebo koženými rukavicemi, popř. omotáme látkou. 

Důležitým faktorem je i propustnost (účinnost) materiálů jako je pryž, pogumovaná 

tkanina, plastové fólie, impregnované a vrstvené tkaniny, umělá kůže, přírodní kůže, 

tkaniny. [26] 

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte veškerý svrchní oděv, nejlépe  

do igelitového pytle, zavažte jej a uložte mimo místnost.  Pokud možno se osprchujte, 

otřete do sucha a převlékněte do čistého oděvu. [26] 
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 Nebezpečné vlastnosti chemických látek 

Nebezpečné chemické látky a přípravky vykazují jednu nebo více nebezpečných 

vlastností.  

• Vysoce toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i ve velmi 

malém množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. 

• Toxické, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou i v malém 

množství způsobit akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. 

• Zdraví škodlivé, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou způsobit 

akutní nebo chronické poškození zdraví nebo smrt. 

• Žíravé, které při styku s živou tkání mohou způsobit její zničení. 

• Dráždivé, které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo 

opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět. 

• Senzibilizující, které po vdechnutí nebo proniknutí kůží mohou vyvolat 

přecitlivělost tak, že po další expozici vznikají charakteristické příznaky. 

• Karcinogenní látky, které mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny. 

• Mutagenní látky, o nichž je známo, že vyvolávají dědičné mutace, nebo na něž je 

nutno pohlížet, jako kdyby vyvolávaly dědičné mutace v lidských zárodečných 

buňkách. Mohou zvýšit četnost výskytu genetických poškození. 

• Toxické pro reprodukci a laktaci, jsou látky, o níž je známo nebo se předpokládá, 

že jsou toxické pro reprodukci muže nebo ženy. 

• Nebezpečné pro životní prostředí, nebezpečné pro ozónovou vrstvu Země, po 

proniknutí do životního prostředí mohou představovat okamžité nebo opožděné 

nebezpečí. [27] 

Projevy nebezpečných látek jsou závislé na jejich skupenství a fyzikálních či 

chemických vlastnostech.  Nejhorší dopady na životy a zdraví lidí mají nehody u nichž 

uniknou plynné látky a zkapalněné toxické plynné látky. [9] 

 

 

 



 

 

 31   

 

 Vybrané chemické látky 

Tabulka 5a - Seznam hlavních nebezpečných látek 

Látka Fyzikální 

forma látky 

Klasifikace 

látky 

Účinky na lidský organismus 

Chlor plyn, zkapalněný 

plyn 

toxická Silně dráždí, poleptání očí, sliznic, 

respiračního traktu, kůže, až vznik 

edému plic 

Chlorovodík plyn Toxický, 

dráždivý 

Dráždění očí, nosu, krku, kašel, 

poleptání, perforace žaludku, 

omrzliny 

Sirouhlík kapalina toxická, 

vysoce 

hořlavá 

Páry působí narkoticky, je 

možné vstřebávání i kůží; 

vyvolává euforii, bezvědomí, 

křeče, obrnu dýchání 

Propan-butan zkapalněný plyn extrémně 

hořlavá, 

nebezpečí 

výbuchu 

Páry působí slabě narkoticky; při 

kontaktu s kapalinou vznikají 

omrzliny; při úniku v uzavřených 

místnostech hrozí udušení 

(vytěsňování kyslíku). 

Propylen plyn, zkapalněný 

plyn 

extrémně 

hořlavá 

Vytlačování kyslíku v důsledku 

rychlého odpařování, nebezpečí 

udušení, páry působí narkoticky. 

Kyselina 

dusičná 

kapalina žíravá Nebezpečná oxidující žíravina, 

poškozuje pokožku a sliznice, 

nebezpečné jsou i její výpary. 

Poleptání se projevuje 

charakteristickým zežloutnutím 

zasažených míst. 
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Tabulka 5b - Seznam hlavních nebezpečných látek 

Látka Fyzikální 

forma látky 

Klasifikace 

látky 

Účinky na lidský organismus 

36% 

Formaldehyd 

kapalina toxická Páry dráždí oči a dýchací cesty. 

Látka má žíravé účinky na kůži  

a sliznici, silné leptavé účinky. 

sípot, edém plic, karcinogenní 

Amoniak zkapalněný plyn toxická, 

hořlavá 

Páry působí velmi silné 

dráždění, popř. poleptání 

očí, kůže a dýchacích cest, až křeče 

hrtanu, otok plic, zástavu dechu, 

omrzliny 

Benzíny 

(automobilové, 

lakové, 

technické) 

kapalina Extrémně 

hořlavá 

Páry dráždí oči a dýchací cesty, 

mají narkotický účinek. Obsahuje 

karcinogenní složku 

 

Žíraviny 

Mezi žíraviny patří kyseliny a zásady. Jsou součástí nejenom velkého množství 

chemických sloučenin v průmyslu, ale také se vyskytují běžně v domácnosti.  

Využití kyselin 

• Kyselina octová – tiskárenství, výroba hedvábí, barvírny. 

• Kyselina chromová – výroba cementu, pokovování, koželužství, fotografický 

průmysl. 

• Kyselina mravenčí – výroba lepidel, koželužství. 

• Kyselina fluorovodíková – farmaceutický průmysl, zpracování benzinu, ropný 

průmysl, leptání kovu a skla, odstraňování rzi. 

• Kyselina dusičná – pokovování kovů, rytectví, zušlechťování kovů, výroba 

umělých hnojiv. 

• Kyselina sírová – výroba výbušnin, syntéza umělých hnojiv. [28] 
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Zásady 

• Domácí bělidla: obvykle chlornan sodný (3-6% koncentrace) 

• Detergenty: polyfosforečnan sodný, křemičitan sodný, uhličitan sodný, 

nefosfátové detergenty 

• Čističe odpadů: Hydroxid sodný (pH 12 a vyšší) – korozivní účinky, poškození 

jícnu, žaludku 

• Sloučeniny amoniaku: Hydroxid amonný – poleptání jícnu, žaludku 

• Cement: 60 % CaO, 17 % SiO2 a 3 % Al2O3 – silné žíravé alkalické vlastnosti.[28] 

Kyseliny způsobují koagulační nekrózu. Koagulace brání průniku kyselin do hlubších 

vrstev. Poškození je primárně povrchové. Alkálie způsobují kolikvační nekrózu tkání. 

Dochází k zmýdelnění tuků a proteinů s výslednou hlubokou destrukcí tkání. [28] 

 Související legislativa 

Právní úpravy problematiky nebezpečných chemických látek v ČR vycházejí ze 

směrnic Evropské unie, kde jsou označovány názvem SEVESO. Základním dokumentem 

v tomto směru jsou zákony o prevenci havárií, o integrovaném záchranném systému,  

o krizovém řízení a o chemických látkách a směsích. Dále je zde uveden přehled 

závažných zákonů a vyhlášek s problematikou související. 

• Zákon č. 59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky  

a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb.,  

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních 

úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

• Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi.  

a) povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají 

nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka;  

b) působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií 

způsobených nebezpečnými látkami. 
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Provozovatel nebo uživatel: 

a) zpracuje seznam, ve kterém uvede druh, množství, klasifikaci a fyzikální 

formu všech nebezpečných látek umístěných v objektu, 

b) na základě seznamu provede součet poměrných množství nebezpečných 

látek umístěných v objektu podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze  

č. 1 k tomuto zákonu,  

c) na základě seznamu a součtu poměrných množství nebezpečných látek 

umístěných v objektu zpracuje protokol uvedený v § 4 odst. 1, nebo navrhne 

zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B za podmínek stanovených  

v § 5 odst. 1 a 2. 

Podle tohoto zákona máme v ČR cca 200 stacionárních objektů, které tomuto zákonu 

podléhají. Pro některé stacionární zdroje tento zákon neplatí, neboť se do něho řadí 

provozy s chemickými látkami jen nad určité množství chemické látky.  

• Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování  

a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu 

a jeho struktuře. 

• Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení  

o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.  

• Zákon č. 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích  

a o změně některých zákonů (chemický zákon). 

• Vyhláška č. 256/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných 

havárií. 

• Vyhláška č. 328/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému – zásady a způsob zpracování 

havarijního plánu kraje. 

• Vyhláška č. 103/2006 Sb. Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny 

havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního 

plánu. 

• Nařízení vlády č. 254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek. 

• Zákon č. 12/2002 Sb. Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní 

nebo jinou pohromou. 
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• Vyhláška č. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami  

a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

• Související dokumenty – bezpečnostní program, bezpečnostní zpráva, vnitřní 

havarijní plán, vnější havarijní plán, havarijní plán kraje, krizový plán kraje a ORP. 

3.4 Činnost složek IZS na místě MU s nebezpečnou chemickou 

látkou 

V této kapitole popisuji činnost základních složek IZS. 

 Činnost HZS na místě události 

Činnost velitele zásahu (VZ): 

• Velitelem zásahu bude v případě chemické havárie velitel HZS; 

• vyhodnocuje vzniklou situaci a upřesňuje stupeň vyhlášeného poplachu; 

• rozhodne o množství sil a prostředků nasazených k zajištění a likvidaci; 

• mimořádné události. Dává požadavky KOPIS HZS; 

• povolá přes KOPIS HZS další jednotky IZS (PČR, Městská policie, ZZS); 

• označuje místo zásahu, určí síly a prostředky k označení nebezpečné zóny, vnější 

zóny; 

• určí stanoviště velitele zásahu, nástupní prostor, prostor pro dekontaminaci; 

• organizuje součinnost mezi veliteli ostatních složek IZS; 

• nařizuje uzavření přístupových komunikací; 

• přijímá nezbytná opatření pro ochranu zasahujících osob; 

• přijímá nezbytná opatření k ochraně obyvatel (evakuace, ukrytí); 

• zajišťuje vedení evidence postižených osob; 

• stanoví místo pro informování sdělovacích prostředků; 

• v případě většího rozsahu havárie zřizuje štáb velitele zásahu jako svůj výkonný 

orgán. 
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Činnost HZS na místě události: 

• Provádí průzkum místa události a průzkum rozvoje mimořádné události; 

• provádí monitoring rozsahu zamoření, chemický průzkum; 

• provádí záchranu a vyproštění bezprostředně ohrožených osob; 

• provádí opatření k zamezení šíření tekuté nebezpečné látky (utěsnění trhlin, 

ohraničení NL); 

• provádí utěsnění kanalizačních otvorů k zamezení úniku látky do kanalizace; 

• provádí označení nebezpečné zóny; 

• provádí dekontaminaci zasažených osob (suchý, mokrý způsob, SDO 2, SDO 3); 

• provádí dekontaminaci okolního prostředí (sorpční látky, neutralizační materiály); 

• provádí likvidaci nebezpečné látky (zbytky látky se pokryjí nehořlavým savým 

materiálem a dají se do uzavřené nádoby). [9] 

Vzhledem k náročným podmínkám na místě zásahu s chemickou látkou provádí 

zasahující hasiči JPO v nebezpečné zóně pouze třídění podle toho, zda zasažené osoby 

jeví známky života nebo ne. Třídění identifikačními a třídícími kartami se provádí až  

v sektoru zdravotnické složky. Pro zásahy s chemickými látkami byla vytvořena speciální 

triage tzv. „toxic“ triage, užívaná při přesunu z kontaminované části do dekontaminované. 

Přednost mají pacienti s vyšší prognózou přežití. 

Před předáním zasažených z nebezpečné zóny členům ZZS musí být provedena 

dekontaminace. Dekontaminace je obsáhlé téma a není předmětem této práce. Uvedu jen 

základní rozdělení, a to na suchou dekontaminaci (svlečení svrchní části oděvu, ometení 

těla, odpaření proudem vzduchu) a mokrou dekontaminaci (nanesení dekontaminačního 

činidla směsí a proveden oplach vodou). [9] 

Na místě lze také rozdělit hasiče dle skupin jejich činnosti.  A to na průzkumné 

skupiny, vyhledávací skupiny, záchranné, transportní, dekontaminační a jistící skupinu. 

[18] 

Ochranné prostředky – protichemické oděvy u HZS 

Musí splňovat všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti 

infekčnímu agens (ČSN EN 14 126). V případě dekontaminace musí ochranný oděv 

zároveň splňovat požadavky (ČSN EN 14 605) na ochranný oděv proti kapalným 

chemikáliím. [18] 
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Dělí se dle typu: 

• typ 1 a – plynotěsný protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu nezávislým na okolním ovzduší, nošený uvnitř ochranného oděvu 

(plynotěsný přetlakový) – nejčastěji používaný jednotkami HZS ČR; 

• typ 1 b – plynotěsný protichemický ochranný oděv s přívodem dýchatelného 

vzduchu nezávislým na okolním ovzduší, nošený na vnější straně ochranného 

oděvu (plynotěsný rovnotlaký) – ve výbavě HZS ČR, méně využívaný; 

• typ 1 c – plynotěsný protichemický ochranný oděv s dýchatelným vzduchem 

vytvářejícím přetlak, např. přívodem vzduchu hadicí (přetlakový, neautonomní) – 

využívaný v laboratořích a ošetřovatelských jednotkách s režimem BSL-4, např. 

Centrum biologické ochrany Těchonín (CBO); 

• typ 2 - neplynotěsný protichemický ochranný oděv s dýchatelným vzduchem 

vytvářející přetlak uvnitř oděvu (neplynotěsný přetlakový) – možnost použití 

jednotkami IZS; 

• typ 3 - kapalinotěsný oděv pro ochranu celého těla, nepropustný proti kapalinám 

(kapalinotěsný rovnotlaký); 

• typ 4 - oděv těsný proti postřiku pro ochranu celého těla, oděv nepropustný proti 

postřiku ve formě spreje (kapalinotěsný rovnotlaký, sprej); 

• typ 5 - prachotěsný oděv pro ochranu proti aerosolů suchých jemných prachů 

(prachotěsný oděv rovnotlaký); 

• typ 6 – oděv omezeně těsný proti postřiku, proti chemikáliím pro omezené použití 

a omezené opakované použití – lehký postřik, kapalné aerosoly, nízký tlak 

(kapalinotěsný rovnotlaký, omezeně použitelný). [18] 

Ochranný oděv proti infekčním agens – je kombinovaná sestava oděvů určená  

k poskytnutí ochrany pokožky proti expozici nebo kontaktu s infekčním agens 

(protiinfekční oděv – rovnotlaký nebo přetlakový). Ochranný oděv proti radioaktivní 

kontaminaci – poskytuje ochranu pokožky před radioaktivní kontaminací (protiradiační 

oděv – rovnotlaký nebo přetlakový) [18] 

Během zásahu v ochranných oděvech dochází k zahřívání organismu v důsledku 

zvýšené fyzické náročnosti práce a omezené cirkulaci tepla zapříčiněné izolačními 

vlastnostmi ochranného oděvu. Za normálních podmínek je termoregulační systém 

organismu schopen ochladit tělo vyzařováním (radiací), prouděním (konvekcí)  
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a odpařováním (evaporací). Snížení tepelného stresu a odvodu potu lze pomocí vhodného 

tzv. funkčního prádla. Dále je možné snížit tepelnou zátěž střídáním zasahujících 

v nebezpečné zóně. V Řádu chemické služby jsou stanoveny maximální doporučené doby 

pobytu hasičů v protichemickém ochranném oděvu. Střídání zasahujících je 

realizovatelné pouze za předpokladu, že bude k dispozici dostatečný počet sil  

a prostředků. [18] 

Ochrana dýchacích cest  

Způsob ochrany dýchacích cest je závislý na použitém ochranném protichemickém 

oděvu. Může se jednat o izolační dýchací přístroj v případě použití oděvů typu 1a a 1b. 

Druhým způsobem ochrany dýchacích cest je použití filtračních dýchacích prostředků  

a zařízení. 

Izolační dýchací přístroj  

• Jedná se dle ČSN EN 132 o přístroj umožňující jeho uživateli dýchat nezávisle  

na koncentraci kyslíku v okolním ovzduší.  

• Izolační dýchací přístroj smí používat pouze uživatel dýchací techniky, který 

absolvoval předepsaná školení a praktický výcvik s izolačním dýchacím přístrojem 

Izolační dýchací přístroje mohou používat pod dohledem uživatele dýchací 

techniky  

i osoby, které nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí nebezpečí z prodlení 

při záchranných pracích. Použití izolačního přetlakového dýchacího přístroje má 

své výhody i nevýhody. [18] 

Výhody: 

• maximální ochrana dýchacích cest; 

• vícenásobné použití; 

Nevýhody: 

• váha dýchacího přístroje – zvyšuje zátěž zasahujících; 

• omezená doba použití – dle obsahu použité tlakové lahve. 
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Filtrační dýchací prostředky 

 V řádu CHS se filtrační dýchací prostředky dělí na filtrační dýchací přístroje, 

respirátory a ochranné roušky. Filtrační dýchací přístroj je zařízení, které filtruje 

vdechovaný vzduch. Filtrační prostředek s pomocnou ventilací je filtrační zařízení, které 

dodává vzduch do dýchacích cest pomocí ventilátoru, většinou neseného uživatelem. [18] 

• O použití filtračních dýchacích prostředků rozhoduje velitel zásahu. Filtrační 

dýchací přístroj dle řádu CHS se smí používat jen při současném splnění těchto 

podmínek; 

• v místech, kde nehrozí snížení koncentrace kyslíku méně jak 17 %; 

• v místech, kde nehrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 

• ve vnější zóně při zásahu s výskytem NL v kombinaci s protichemickým 

ochranným oděvem, nevylučuje-li druh a forma NL jeho použití; 

Filtr slouží jako ochrana před vniknutím škodlivých látek do dýchacího ústrojí. 

Účinnost filtru na chemické a biologické látky je závislá na daném složení filtru. Filtr se 

může skládat z několika vrstev podle skupiny látek, na které je daný filtr určený. Filtry se 

označují dle normy barevnými pruhy, které jsou vyznačené po obvodu filtru. „Barevný 

pruh určuje kategorii látek, pro které je filtr určen, písmeno upřesňuje, jaké látky z dané 

kategorie filtr zachycuje nejlépe a číslo určuje třídu účinnosti (sorpční kapacitu).“ [18] 

 Činnost PČR na místě události 

• PČR uzavírá vnější zónu na předem stanovených pevných místech přístupových 

komunikací, nebo v pořadí, které určí velitel zásahu; 

• OS PČR OŘ oznamuje změny v řízení dopravy na centrum dopravních informací 

• PČR zabezpečuje řízení dopravy mimo uzavřený prostor; 

• hlídkové vozy PČR a Městské policie vybavené zvukovým zařízením se podílejí 

na varování obyvatel rozhlašováním tísňové informace; 

• PČR a Městská policie zajišťuje dodržování veřejného pořádku; 

• PČR má za úkol chránit opuštěný majetek; 

• Identifikovat osoby (evakuovaných, zemřelých), informovat pozůstalé; 

• zajišťovat vrtulníky, pyrotechniky; 

• provézt neodkladná opatření k zajištění útočníka, půjde-li o trestný čin; 

• jeli to nutné musí se podrobit dekontaminaci (nastává problém se zbraněmi); 
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• Další činnost služby kriminální policie a vyšetřování; 

• posttraumatická péče. [29] 

Úkoly hlídky na uzávěrách: 

• Hlídka umožní vjezd vozidlům IZS a osobám, které zde vykonávají služební 

úkoly; 

• hlídka umožní vjezd a vstup osobám pouze na základě povolení velitele zásahu; 

• hlídka omezí vstup nepověřeným osobám a informuje je o přijatých opatřeních; 

• uvedená opatření plní do odvolání. [29] 

 Činnost ZZS 

• Provedení orientačního zdravotnického průzkumu; 

• poskytnutí přednemocniční neodkladné péče; 

• stanovení odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků; 

• aktivace Traumatologického plánu; 

• ustanovení vedoucího zdravotnické složky, vedoucího lékaře, vedoucího odsunu, 

stanoviště neodkladné péče; 

• zajištění vyslání přívěsu na hromadné poškození zdraví (HPZ), ATEGO, popřípadě 

zvážit povolání speciálního kamionu na hromadná neštěstí GOLEM; 

• přetřídění postižených osob, pomocí TIK karet; 

• zajišťování převozu středně a těžce raněných do nemocničního zařízení. [29] 

ZZS se také podílí na dekontaminaci: 

• Při inhalační expozici – inhalační otrava je extrémně nebezpečná, protože plíce 

představují rozsáhlou absorpční plochu s rychlým přestupem toxinu do oběhu  

a do životně důležitých orgánů, zejména do CNS, srdce, jater. Léčba: zvlhčený 

kyslík, řízená ventilace, podání bronchodilatancií. Observace pacienta z důvodu 

otoku dýchacích cest (stridor, chrapot, edém, dyspnoe, tachypnoe, hypoxie). 

Vyšetřit krevní plyny, rtg. plic, vyšetření na specifické látky). 

• Při kožní expozici – důležité je zabránit poškození zejména poleptání nebo 

podráždění a další vstřebávání do organismu. Omýváme velkým množstvím vody. 

Zejména i vlasy, nehty, nos, pupek, perineum. Voda s mýdlem či detergentem  

se používá k odstranění olejovitých látek. Může se provézt i suchá dekontaminace. 

Oči vyplachovat fyziologickým roztokem (lze použít místní anestetika). 
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• Gastrointestinální trakt– výplach žaludku (indikace, komplikace). 

• Eliminace otravných látek z krevního kompartementu – forsírovaná diuréza, 

hemoperfuze, hemodialýza. [14, 30] 

S předpokladem vyhledání nejbližší nemocnice zasažených osob tzv. svépomocí je 

dobré zajistit u vchodu nemocnice model na dekontaminaci osob, který zajistí Hasičský 

záchranný sbor. Tak, aby nebyl ohrožen personál nemocnice. [29] 

Ochranné prostředky u ZZS 

Kontaminace vysoce nebezpečnými látkami nebývají časté. Nicméně se jedná o látky, 

které jsou velmi náročné pro práci zejména složek HZS a ZZS. Tyto složky musí 

poskytovat péči nejen postiženým, ale i zasahujícímu personálu, který je v přímém 

kontaktu s danou noxou a není možné se kontaminaci zcela vyhnout. Je však potřeba 

minimalizovat rizika. Použitím ochranných pomůcek, nedotýkat se kontaminovaného 

materiálu, snažit se nevířit vzduch s noxou, během zásahu nevyměňovat oděv. [31] 

• Ochranný oblek – overal s kapucí a nohavičkami 

Vysoce odolný, protichemický oblek kategorie III, typu 3, 4 a 5 s kapucí. Overal 

zajišťuje uživatelům vysoký stupeň ochrany a komfortu při nošení. Vyrobený  

z třívrstvého kompozitního materiálu s polypropylenovým jádrem – vysoká odolnost při 

zachování nízké hmotnosti. Oblek je antistatický, odolný proti kyselinám, bakteriím, 

virům, krevním patogenům a infekčním agens. Švy svařeny ultrazvukem. Dvojité 

zapínání kvůli maximální ochraně. Rukávy umožňující spojení s rukavicemi těsnícími 

kroužky. Nohavice s integrovanými nohavičkami zajišťující maximální ochranu  

a komfort při nošení a dekontaminaci. [31] 

ČSN EN 1073 Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci 

ČSN EN 1149-1 Ochranné oděvy – elektrostatické vlastnosti 

ČSN EN 14126 Všeobecné požadavky na ochranné oděvy proti infekčním agens 

• Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné 

Silné nitrilové rukavice zelené barvy. Síla rukavic je 0,4mm, délka 320 mm. Rukavice 

mají na prstech reliéf pro lepší úchop. Rukavice jsou vhodné pro spojení těsnícími 

kroužky. [31] 

ČSN EN 388 (4002) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 
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ČSN EN 374-3 (AJK) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům 

ČSN EN 374-2 Stanovení odolnosti proti pronikání (penetraci) mikroorganismů 

• Holinky chemicky extra odolné 

Pracovní chemicky extra odolné vysoké holínky vyrobené z pěněného polyuretanu 

(PUR) bílé barvy s antibakteriální podšívkou. Podešev polyuretan modré barvy  

s vysokými protiskluznými vlastnostmi a izolující proti chladu. Holinky jsou odolné vůči 

mrazu až -20 °C (nebezpečí prasknutí), ropným produktům a kyselinám. [31] 

ČSN EN ISO 20347 O4 CI Pracovní obuv pryžová 

• Celoobličejová maska – kombinace s filtračně-ventilační jednotkou 

Celoobličejovou masku s vloženou polomaskou vyrobená ze silikonu spojitelná hadicí 

(závit Rd40x 1/7") s filtračně ventilační jednotkou. Maska je vybavena 3 vdechovacími  

a 2 výdechovými ventily pro maximální dýchací komfort. Vyměnitelný široký 

panoramatický zorník z polykarbonátu je odolný proti poškrábání. Má upínací 5- ti 

bodový systém elastických popruhů. [31] 

ČSN EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů 

• Třífiltrová filtračně-ventilační jednotka 

Filtračně ventilační jednotka zaručující vysokou úroveň ochrany dýchání proti 

plynným škodlivinám, částicím a jejich kombinacím. Jednotka splňuje nároky na vysokou 

mechanickou a chemickou odolnost (možnost dekontaminace), je prachotěsná  

a vodotěsná (IP65). Má možnost nastavení konstantního průtoku vzduchu. Jednotka je 

dále vybavena barevným displejem, který zobrazuje všechny důležité provozní informace 

a v případě poruchy/ závady upozorní uživatele optickým a akustickým signálem. 

Rozměry jednotky 320x200x150 mm, váha 1 420 g. [31] 

ČSN EN 12942/A2 TM3 Ochranné prostředky dýchacích orgánů 
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4 METODIKA 

Připravenost složek integrovaného záchranného systému na záchranu osob 

kontaminovaných chemickou látkou bude provedena pomocí SWOT analýzy. 

V této práci byly použity v teoretické části metody formou rešerše z odborných 

literárních, legislativních a elektronických zdrojů. Všechny tyto zdroje byly související  

s rozebíranou problematikou. 

4.1 SWOT Analýza 

Pomocí SWOT analýzy lze nalézt konkrétní problémy a rizika zkoumaného 

subjektu. Také lze nalézt konkrétní postupy pro vylepšení aktuální situace. Z výše 

uvedeného plyne, že právě SWOT analýza je ideálním nástrojem pro důkladnou 

sebereflexi. 

Analýza SWOT vychází původně z ekonomických modelů, které byly sestaveny 

při hledání souvztažnosti procesů důležitých pro dosažení stanoveného cíle. Přitom je 

uvažováno jak s vyjádřením vlivu (kvality) prostředí, tak s možnostmi řešitelského 

subjektu. To znamená, že položky (ukazatele) vyjádřené v analýze SWOT nejenom 

ovlivňují dosažení cíle, ale mají mezi sebou vzájemný vztah. Odstraněním negativních 

položek je posílen výhled na úspěšné splnění cíle. Analýza SWOT bývá často považována 

za strategii k dosažení cíle. Tento závěr je však mylný, protože analýza je pouze popisem 

stavů na jejichž zhodnocení lze strategický postup stanovit. [32] 

Silné stránky (anglicky: Strengths) – interní vlastnosti pozitivně ovlivňující dosažení 

cíle 

Slabé stránky (anglicky: Weaknesses) – interní vlastnosti negativně ovlivňující 

dosažení cíle 

Příležitosti (anglicky: Opportunities) – externí podmínky pomáhající dosáhnout cíle 

Hrozby (anglicky: Threats) – externí podmínky ztěžující dosažení cíle [32] 
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4.2 Vybraná cvičení Ústeckého kraje a jejich posouzení 

V této části mé práce jsou rozebrána cvičení, která souvisejí s problematikou zásahu 

složek IZS na nebezpečnou látku. Vybral jsem dvě z územního odboru Chomutov. Měl 

jsem v plánu využít aktuální cvičení, která se měla uskutečnit v dubnu tohoto roku. 

Vzhledem k situaci a vyhlášenému nouzovému stavu se cvičení nekonala. Ale i tato 

situace, v níž jsme se nyní vyskytli, poukazuje na to, jak důležitá je koordinace všech 

složek IZS. A neopomenutelným faktem je, že nedostatek ochranných prostředků, 

zejména u ZZS může velice komplikovat jejich běžné činnosti.  

Nejčastější cíle cvičení s problematikou zásahu na nebezpečnou látku jsou: 

• Procvičit součinnost mezi JPO a ZZS s využitím štábu velitele zásahu.  

• Procvičit zásah na likvidaci požáru a řízení mobilní požární techniky  

v protichemických ochranných oděvech. 

• Procvičení zjišťování nebezpečné látky.  

• Nácvik využití hasebního monitoru. 

•  Procvičení stavby plochy pro dekontaminaci osob a raněných.  

• Příprava na zásah mobilní požární techniky. 

•  Secvičení koordinovaného postupu při dekontaminaci osob a nasazené mobilní 

požární techniky včetně nepřetržité dodávky vody.  

• Metodický nácvik neutralizace nebezpečné látky.  

• Prohloubení praktických návyků příslušníků JPO a ZZS v používání 

protichemických ochranných obleků včetně správně provedené dekontaminace. 

• Procvičení dekontaminace plochy a prostoru. Nácvik správného odkládání  

a ukládání použitých prostředků. Seznámení účastníků cvičení s charakteristikou 

objektu z požárního hlediska pro případ skutečného zásahu.  

Cvičení z hlediska ZZS  

• Cílem cvičení z hlediska ZZS je nejen procvičit součinnost se složkami IZS  

a operačním střediskem, ale i správné a rychlé třídění, zajištění pacientů za použití 

vhodného materiálu a farmakoterapie, vhodný transport a směřování do 

zdravotnických zařízení podle jejich závažnosti stavu. Také je kladen důraz na 

správné užití třídících a identifikačních karet, správné zaznamenání údajů do karet 

a na následný koordinovaný odsun z místa neštěstí. 
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 Plán cvičení  

• Cíl cvičení; 

• scénář vzniku mimořádné události;  

• seznam zúčastněných složek; 

• scénář průběhu cvičení; 

• téma cvičení; 

• místo a jeho charakteristiku; 

• námět cvičení; 

• termín cvičení; 

• druh cvičení (taktické, prověřovací); 

• materiální zabezpečení; 

• síly a prostředky IZS; 

• časový harmonogram; 

• grafická příloha. 

 

 Vyhodnocení cvičení 

• Rozdělení činností, kompetencí a odpovědnosti; 

• spolupráce s ostatními jednotkami IZS, komunikace vnitřní i vnější; 

• požadavky na personál, činnost personálu; 

• požadavky na technické vybavení a použité prostředky; 

• vyhodnocení, zda byla dodržena časová osa celkového průběhu cvičení; 

• zda byl cíl dosažen nebo nebyl dosažen, v druhém případě i důvody, proč se tak 

stalo; 

• návrhy na zlepšení; 

• zhodnocení reálnosti. 
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Taktické cvičení č. 1 

Dopravní nehoda s únikem NL na R7 (Chomutov – Praha) – 20. 10. 2015 

Jednalo se o simulaci hromadné dopravní nehody s únikem nebezpečné látky. Vzhledem 

k rozsahu mělo cvičení několik cílů. 

• Komplexně procvičit součinnost při nasazení základních složek IZS při zásahu 

s větším počtem zraněných osob a současným únikem NL. 

• Seznámit zasahujících se specifiky zásahu na komunikaci dálničního typu, včetně 

příjezdů k místu nehody a uzavření komunikace. 

• Koordinace postupů JPO a ZZS při vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 

• Procvičit činnost hasičů při zásahu na NL a s tím spojenou dekontaminaci. 

• Využití opěrného bodu, předurčeného na zásah na NL. Využití chemického 

kontejneru a měřícího vozu. 

• Ověřit možnosti nasazení evakuačního autobusu. 

Cvičení se zúčastnily síly a prostředky ze dvou stanic HZS Ústeckého kraje, jedna 

JSDH obce, sedm stanovišť ZZS ÚK a čtyři hlídky PČR.  Pro věrohodnost cvičení bylo 

namaskováno 25 zraněných osob. Problematika nehody byla řešena i se Službou dopravní 

policie, aby v rámci možností byly vytvořeny podmínky reálné situace místa mimořádné 

události. 

Hodnocení cvičení: 

Pozitiva: 

• Prokázalo se i přes mírné nedostatky, že složky IZS jsou připraveni na MU s tímto 

tématem 

• Situace řešena rychle, koordinovaně a efektivně. 

• Součinnost ZZS a JPO, transport, prvotní třídění metodou START 

• Při předání ZZS od JPO dostatečné informace o zraněném 

• Spolupráci s Policií hodnotím jako velmi dobrou 

• Včasná evakuace nezraněných účastníků dopravní nehody 

• Evakuace blízkého nádraží, kde by mohly být ohroženy osoby uniklou chemickou 

látkou 

• Nasazení evakuačního autobusu 
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• Všechny složky si plnily úkoly dle svých stanovených postupů podle STČ 09/IZS 

• Regulace dopravy, evidence osob a jejich identifikace 

• Vyšetření nehody a její zadokumentování proběhlo také bez problému 

Negativa: 

• Nefunkční spojení mezi složkami  

• Absence nosítek při velkém počtu zraněných 

• Problematické parkování zasahujících složek 

• Nedostatečný prostor na R7 způsoboval vzájemné prolínání zón. Zejména  

ve vnější zóně. ZZS neměla kam postavit stan, VZ měl přeorganizovat místo 

zásahu. 

• Chybělo jištění zasahujících v ochranných oblecích. 

• Velkým problémem bylo podcenění situace a zlehčování ze strany příslušníků 

HZS. Je třeba dbát daných postupů a umět pracovat s přidělenými technickými 

prostředky Nedostatkem byla také nevhodná ústroj příslušníků z opěrného bodu. 

• Nedodržení bezpečnostních zásad při svlékání přetlakového oděvu. 

• Velkým negativem byla také skutečnost že dekontaminace z důvodu časového 

skluzu, byla provedena jen formálně. I když je tato činnost nejdůležitější a nejvíce 

se v ní chybuje. Následně hrozí druhotná kontaminace zasahujících nebo techniky. 

• Ze strany ZZS proběhlo cvičení také s určitými nedostatky. Zejména vázl ne zcela 

koordinovaný postup na shromaždišti zraněných a následné přetřídění osob. 

• Nedostatečně zvládnuté spojení ZZS a operačním střediskem ZZS. Komunikace  

a její zvládnutí je velmi důležitá a klíčová pro koordinaci a zejména odsun 

zraněných z místa události. 

• Úkolování ze strany ZZS příslušníky JPO bez vědomí velitele zásahu. 

• Nedostatky ze strany Policie ČR. Špatně viditelné označení „VELITEL“ 
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Taktické cvičení č. 2      

Únik čpavku v objektu zimního stadionu Klášterec nad Ohří - 18. 9. 2019 

Cíle cvičení:  

• Procvičit schopnosti velitelů i jednotlivých hasičů při zásahu v členitém objektu, 

kde potencionálně hrozí soustředění velkého množství osob. 

• Ověřit schopnosti obsluhy a zástupců provozovatele v případě MU. 

• Fakticky ověřit dopravní situaci na příjezdových trasách. 

• Ověřit chování občanů okolní zástavby při tomto druhu MU. 

• Ověřit odbornou úroveň složek IZS a jejich prostředků. 

• Ověřit činnost KOPIS – vytěžení informací od oznamovatele, prvotní nasazení sil 

a prostředků, poskytování informační podpory zasahujícím. 

• Seznámení se s objektem stadionu a možnými riziky.                

Cvičení se zúčastnily síly a prostředky ze dvou stanic HZS Ústeckého kraje, tři JSDH 

obce, jedno stanoviště ZZS ÚK Kadaň a hlídky PČR Městské policie (MP) 

Pozitiva: 

• Hlídky PČR a MP plnily úkoly jim zadané, evidenci, pátrání v okolí, uzavření 

místa události. 

• Osobní nasazení zasahujících. 

• Majitel a provozovatel včas informuje MP a zástupce města. 

• Účastníci silničního provozu se v blízkosti MU chovali ohleduplně. 

• Dobře nahlášené strukturované hlášení od ZZS. 

• Vedoucí zdravotnické složky si ihned vyhledal VZ a spolu řešili předpokládané 

množství ohrožených osob. 

• Použití plachty s nápisem „STOP“ před stanovištěm neodkladné péče, pro lepší 

orientaci hasičů, kteří přinášeli z dekontaminované osoby. 

• Vedoucí lékař prováděl retriage včas a bez problémů. Znalost třídících  

a identifikačních karet. 

• Policie prováděla včas a přesně identifikaci osob (43 osob) před odjezdem  

do zdravotnického zařízení na stanovišti odsunu. 

• Včas přistaven autobus pro evakuované osoby. 
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• Složky se dohodly, že je třeba tento typ cvičení opakovat, jelikož se nejedná  

o běžnou zásahovou činnost. 

Negativa: 

• Převoz osobními vozy policie, osoby, které opustili stadion – možná kontaminace 

vozidel. 

• Při takové události je třeba zvážit rozdělení místa události do několika úseků  

a oddělit pro každý úsek radiovou frekvenci. Docházelo rušení VZ, zahlcený 

provoz. 

• V průběhu zásahu několikrát došlo, že do uzavřené zóny vnikly cizí osoby. 

• Nad vyvedenými osobami ze stadionu nebyl zajištěn dostatečný dohled. 

• Na průzkum objektu a okolí mělo být nasazeno více hasičů. 

• Nedostatečný počet vyváděcích masek, které si vzali hasiči do objektu. 

• Průzkumná a zároveň vyhledávací skupina si nezajistila dostatečně vchod  

do objektu, po vynesení zraněných museli čekat až jim někdo zevnitř otevře dveře. 

• Pracovní skupině měla být dána dostupná fotodokumentace pro lepší orientaci 

v objektu a tím eliminovat možnou dezorientaci v provozu. 

• V průběhu zásahu se několikrát stalo, že dekontaminační skupina přecházela  

do nebezpečné zóny. 

• Chybná dekontaminace, nosítka se dostala až na stanoviště k ZZS 

• Nejasné uzavření místa události, sanitka ZZS vjela do prostoru, kde to nemuselo 

být zcela bezpečné. 

• Velká vzdálenost od dekontaminačního stanoviště na stanoviště neodkladné péče. 
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5  VÝSLEDKY 

Tabulka 6 - SWOT Analýza připravenosti složek IZS 

 Pomocné k dosažení cíle Škodlivé k dosažení cíle 

 Silná stránka Slabá stránka 

V
n

it
řn

í 
p

ů
v
o

d
 

v
y
p

lí
v
a
jí

cí
 z

 o
rg

a
n

iz
a
ce

 

Existující legislativa, metodické 

pokyny a doporučení. 

Detekce, odběr vzorků. 

Funkční a ověřený systém. 

Akceschopnost 

Včasné varování obyvatelstva. 

Systém opěrných bodů na MU s NL 

Úroveň výcviku a vzdělávání HZS. 

Čas dojezdu a plošné pokrytí. 

Velká flexibilita složek IZS. 

Řada odborníků se znalostmi NL. 

Špatné vnímaní změn ze strany 

zaměstnanců. 

Podcenění situace. 

Odchod zkušených příslušníků. 

Úroveň znalostí zdravotníků o NL 

Špatné vytěžení oznamovatele 

Věnování přílišné pozornosti 

aktuálním hrozbám a zanedbání 

ostatních témat. 

Selhání techniky nebo jedince. 

Váznoucí komunikace mezi 

složkami IZS 

Náročnost na množství SaP. 

 Příležitosti Hrozby 

V
n

ěj
ší

 p
ů

v
o

d
 

V
y
p

lí
v
a
jí

cí
 z

 o
k

o
lí

 

Nákup nejmodernějších prostředků. 

Zkvalitnění systému motivace 

zaměstnanců. 

Mezinárodní spolupráce. 

Lokalita místa události. 

Využití fondů a čerpání dotací. 

Zkvalitnění školení ZZS na NL. 

Příprava a realizace preventivních 

programů pro přípravu občanů 

k zvládnutí MU. 

Dodržování pokynů velitele zásahu. 

 

Špatné ohlášení události 

oznamovatelem. 

Neoznačený nebezpečný náklad, 

chybějící dokumentace. 

Nové typy rizik a ohrožení. 

Připravenost občanů na 

sebeochranu. 

Absence nácviků velké evakuace 

osob a jejich dekontaminace. 

Jazyková bariéra – cizí státní 

příslušníci. 

Připravenost nemocnic, na příjem 

kontaminovaného pacienta. 
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V tabulce 6 jsou uvedeny základní parametry, které zhodnocují současný stav řešení 

zásahu na nebezpečnou látku. Pro lepší pochopení je nutné jednotlivosti z analýzy, 

zejména hrozby, vysvětlit. A to z důvodů pochopení jednotlivých hesel. 

Špatné ohlášení události oznamovatelem. Řešení MU vyžaduje od přímých 

účastníků či svědků, aby byla událost příslušným složkám IZS neodkladně a správně 

ohlášena. V ČR je vytvořen systém tísňového volání a stát garantuje jejich nepřetržitý  

a bezplatný provoz. Jako hrozbu jsem to uvedl, že je riziko špatně nahlášené události a to 

zejména – co se stalo a popis události. Jsou to klíčové informace pro operátora, aby věděl, 

jakou adekvátní techniku a jaké složky má na místo poslat. Tato hrozba je z části 

eliminována speciální přípravou operátoru tísňových linek, kteří by měli zvládat dobře 

vytěžit informací od volajícího. 

Neoznačený nebezpečný náklad, chybějící dokumentace. Značení nebezpečných 

látek je v ČR velmi důkladné. V české legislativě jsou zakotveny a mezinárodními 

dohodami nařízeny, jak mají být jednotlivé látky označeny při přepravě. Můj názor  

je ovšem takový, že ne zcela všichni přepravci a výrobci to dodržují. Často bývají chyby 

v přepravní dokumentaci (srozumitelnost, úplnost, český překlad) anebo chybějí 

ochranné prostředky, které tyto dohody také nařizují. Proto je to také zařazeno do hrozeb.  

Jako řešení lze navrhnout systém školení pracovníků v chemických firmách, 

v přepravních firmách (operátorů, dopravců, speditérů).  

Nové typy rizik a ohrožení. Jako nové riziko považuji chemický terorismus.  

V současné době je chemická látka nejlépe a nejsnáze přístupný prostředek. Který je 

možné zneužít k terorismu a způsobit tak velké škody na životech. 

Připravenost občanů na sebeochranu. Ochrana člověka za mimořádných událostí 

má vzrůstající význam. Přestože mají občané ČR právo na bezpečnost, což jim garantuje 

stát, je nezbytné, aby se naučili starat sami o sebe, tj. dokázali poskytnout pomoc sami 

sobě i druhým, a teprve v případě, že je situace nad jejich síly, pak pomoc státu.  

Podporované nebo realizované programy HZS ČR jsou Záchranný kruh, Výchova dětí, 

Vaše cesty bezpečí, Příprava invalidních osob, Příprava seniorů, Požární ochrana 

bezdomovců, Hasiči pro školy, Centrum bezpečný stát. Ukáže až čas, jak jsou tyto 

programy účinné, až vyroste tato mladá generace a bude čelit novým výzvám a hrozbám. 
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Absence nácviků velké evakuace osob a jejich dekontaminace. Dle mého chybí při 

cvičeních reálnost zásahu, na velký počet kontaminovaných osob. Většinou se účastní 

cvičení omezený počet figurantů. Nelze tedy vyzkoušet, jak se bude chovat dav v panice 

a jak se bude provádět velká dekontaminace. Mám obavu, že dekontaminační stanoviště, 

bude brzy přesahovat svoji kapacitu a bude se muset improvizovat a vytvořit další 

dekontaminační stanoviště.  

Jazyková bariéra – cizí státní příslušníci. U nehody může nastat, že budou účastníci 

cizí státní příslušnosti. Například nehoda autobusu a cisterny převážející nebezpečnou 

látku. Anebo jen řidič, který nerozumí česky a nerozuměl by instrukcím od zasahujících 

záchranářů. Roly mohou hrát i kulturní a etické zvláštnosti obětí nebo zraněných osob. 

Připravenost nemocnic, na příjem kontaminovaného pacienta. Postup při ošetření 

chemicky kontaminovaných pacientů na urgentním příjmu v nemocnici mohou mít 

závažné následky. Zdravotnický personál může být vystaven působení škodliviny 

kontaktem s pacientem nebo inhalací. Mohou se objevit symptomy onemocnění anebo 

může dojít pouze k psychologické reakci na zápach chemikálie. Situace může vážně 

ohrozit provoz oddělení nebo bude nutnost provést evakuaci. Především v nemocnicích 

je potřeba cvičit opravdu, a ne jenom jako (souběžně s normální provozem). Je nutné 

ověřit připravenost a proveditelnost plánů zdravotnického zařízení. Sebedražší příprava 

je vždy levnější než dopady nesprávně vyřešené a nezvládnuté MU. 

Pro zlepšení činnosti složek IZS je třeba zmírnit, případně eliminovat slabé stránky 

a minimalizovat hrozby. K tomu je třeba využít silných stránek a příležitostí. V analýze 

jsou popsány silné a slabé stránky vnitřního prostředí složek IZS, které je možné 

ovlivňovat. Při analýze příležitostí a hrozeb je vycházeno z vazeb na okolní prostředí, tzn. 

prosazování opatření není ryze záležitostí sboru, ale je závislá na vnějších vlivech. 

Výsledky této práce mohou být použity příslušnými orgány ke zlepšení odborných 

znalostí, k odstranění nedostatků připravenosti složek IZS při chemických hrozbách,  

a zároveň mohou sloužit jako podnět k inicializování společného cvičení IZS. 
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6 DISKUZE 

Je mnoho faktorů, které ovlivňují každý zásah (čas, místo, roční období, aj.). Velitel 

zásahu se musí na místě události rychle zorientovat. Musí rychle získat kontrolu nad 

počátečním chaosem. Na zásahu na NL je to o to horší, že nelze dopředu predikovat vývoj 

ani hrozící nebezpečí. Hasiči musí jednat intuitivně a rozhodujícím faktorem ke zvládnutí 

situace jsou zkušenosti a nacvičené postupy. Při nebezpečí a chybějících relevantních 

informacích o nebezpečné látce volí VZ nejvyšší možnou ochranu zasahujících. Problém 

nastává v situaci, kdy se vyskytne výjezd na látku méně známou či méně častou. To se 

stává například u dopravních nehod havárií cisteren převážejících chemické látky, 

průmyslových havárií. 

 Většinou u zásahu na nebezpečnou látku jsou první hasiči. V těchto případech většina 

pracovníků záchranné služby spoléhá spíše na znalosti hasičů, než na své vlastní. Ale co 

budou dělat, když budou hasiči v dané části kraje zasahovat u jiného případu a posádka 

ZZS bude na místě jako první? 

Data ze SWOT analýzy korespondují se zásahem na nebezpečné látky. Jako příklad 

mohu uvést nedávnou událost, která proběhla dne 19. 11. 2019 v Hamrech na Jezeře  

u České Lípy ve firmě na likvidaci odpadu. Jde o úpravnu, která využívá metody 

chemické neutralizace odpadů a vápenocementové stabilizace. Došlo k úniku neznámé 

látky, při neočekávané chemické reakci. Následoval menší výbuch a požár. Podle 

pozdějších odhadů by se mohlo jednat o látky jako kyselina sírová, chlor, dimethylsulfid 

a především sirovodík. Tato událost si vyžádala jedno úmrtí a dalších osm zaměstnanců 

vykazovalo známky otrav. Dva zaměstnanci byli resuscitováni a byli v kritickém stavu 

převezeny letecky na jednotku ARO. Komplikací taky bylo, že se několik zasahujících, 

hlavně za zdravotnickou složku, dostalo do kontaktu s postiženými otravou. Druhotná 

kontaminace zasahujících a použité techniky, zejména sanitních vozů ZZS, velice 

zkomplikovala celý zásah. Zasahující měli projevy otravy jako je edém plic a vyrážka, 

pálení očí, škrábání v krku. Na toxikologické testy, které nařídil hlavní krajský hygienik 

Libereckého kraje, muselo celkem 140 zasahujících. Šlo o vyšetření krve a spirometrii, 

někteří byli i na vyšetření CT. Také se musela po zásahu kompletně dekontaminovat 

veškerá použitá technika. Dekontaminace drahého přístrojového vybavení i celý interiér 

sanitních vozů zabrala několik hodin. Některé sanitní vozy byly vyřazeny na několik 

týdnů, protože se jim dostala neznámá látka i do klimatizací. (foto ze zásahu je uvedeno 
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v Příloze č.1) Nelze také opomenout, že se musel dekontaminovat i vrtulník LS PČR  

a dron, který létal nad místem události. S touto činností pomáhala Armáda ČR z Liberce. 

Jmenovitě 31. Pluk radiační, chemické a biologické ochrany. ZZS Libereckého kraje 

musela řešit nenadálý výpadek několika sanitních vozů a personálu (10 osob). K ohrožení 

přednemocniční neodkladné péče nedošlo. Naštěstí si událost nevyžádala žádné další 

oběti. Je potřeba zmínit finanční nákladnost zásahu. Škody jdou do statisíců. Pokud budou 

sanitky vyřazeny z výjezdů zcela, jednalo by se až o dvaceti milionovou škodu. Věc se 

má tak, že na takový problém není ZZS Libereckého kraje pojištěna. [33, 34] 

Po vyšetření celé situace by se musela náhrada požadovat zřejmě po firmě Purum, 

která provádí likvidaci odpadu. Nyní je celá událost v šetření Policie ČR. Zásah řešila  

i komise ministerstva vnitra, která hodnotí zásah z pohledu záchranného integrovaného 

systému. [33,34] 

Došlo tedy k podcenění situace a neočekávaným komplikacím na místě zásahu. I když 

zaměstnanci firmy na likvidaci odpadu nejevili z počátku příznaky otravy, mělo u nich 

dojít k dekontaminaci a měli být upozorněni zasahujícími složkami na možná rizika. 

Velitel zásahu zřejmě dostatečně nevyčlenil nebezpečnou zónu, nebo to hasiči nestihli 

provést včas, neboť byli na místě jako první zdravotníci. Sanitní vozy najely až na místo 

události a zdravotníci začali ihned s ošetřováním zraněných, poté i přímo v sanitních 

vozech. Z HZS Libereckého kraje bylo na místo vysláno několik vozidel, bylo zřízeno 

dekontaminační stanoviště a na místo vyrazil i měřící chemický vůz. Probíhalo měření  

a odebírání vzorků Chemickou laboratoří Kamenice. Celá událost byla hlášena jako únik 

plynu, proto došlo k podcenění i ze strany HZS. Kdyby byla událost nahlášena jako 

výbuch chemikálií, zcela jistě by se celá událost od počátku řešila zcela jinak. Otázkou 

zůstává, zdali byly v dokumentaci o objektu uvedeny všechny chemické látky, které firma 

do objektu dováží a pracuje s nimi. To už je na odpovědnosti kontrolních orgánů, zdali 

řádně kontrolovali chod této problematické firmy. [33, 34] 

Současné vybavení HZS ČR na zásah s nebezpečnou chemickou látkou je dostatečné.  

Za nejdůležitější považuji, aby každý hasič uměl zacházet s technickými prostředky.  

U HZS je i dostatek dokumentů, které řeší problematiku zásahu na NL. Ať už je to Bojový 

řád, Řád chemické služby aj. Systém vzdělávání u HZS ČR se přizpůsobuje trendům  

a statistikám z posledních let. Jako příklad lze uvést stoupající trend počtu zásahů  

s nutností poskytnout první pomoc příslušníky HZS. V roce 1996 proběhlo přibližně tisíc 

zásahů a v roce 2019 už jich bylo 7649 událostí. Z tohoto důvodu byl zavedena u HZS 
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pozice hasič – zdravotník. A byl proto vytvořen i specializační kurz a publikována učební 

skripta – Neodkladná zdravotnická pomoc. Začaly se investovat nemalé finanční 

prostředky na zdravotnické vybavení Hasičského záchranného sboru. Jako příklad 

uvádím vakuové matrace, různá nosítka typu „vana“, scoop-ram, páteřní desky, kyslíkové 

redukční ventily, oxymetry, automatické externí defibrilátory a jiné.  

U ZZS je tato situace horší, v zásazích na nebezpečnou látku je zde velký prostor ke 

zlepšení. Je potřeba více zdravotníky školit, aby znali postupy při zásazích s nebezpečnou 

látkou. Někteří záchranáři zejména služebně starší, ani neví, že existují Soubory typových 

činností složek IZS při společném zásahu. Proto by měla ZZS také reagovat na potřebnou 

provázanost a multiodbornost. Je potřeba provést analýzu pracovních činností u ZZS,  

a nejen zvyšovat kompetence zdravotnických záchranářů. Nesmím opomenout zmínit, že 

je znát kvalita nově příchozích záchranářů, kteří absolvovali studium oboru Zdravotnický 

záchranář. Ti mají všeobecný přehled o činnostech na místě zásahu a mají povědomí  

o zásahu na nebezpečnou látku a s tím spojená rizika. Ve zlepšení se odráží prvek spojení 

teoretických přednášek a praktických nácviků. Dalším negativem jsou služby přesčas  

a nedostatek lékařů u ZZS, který nevede k motivaci chtít se učit další dovednosti  

a novinky. Kladně hodnotím, že záchranná služba začala používat osobní detektory na 

oxid uhelnatý a reagovala tak na větší počet zásahů s únikem jedovatého oxidu uhelnatého 

v bytech a rodinných domech. Pozitivně také hodnotím, že se u ZZS vžilo první 

strukturované hlášení. Které je již často vypozorováno na společných cvičeních. Prvotní 

činností výjezdové skupiny ZZS po příjezdu na místo události je kontaktovat 

zdravotnické operační středisko (ZOS) a informovat jej o situaci. Cílem situačního 

hlášení je potvrdit ZOS vznik události a podat základní informace o rozsahu 

(kvalifikovaný odhad) pro aktivaci Traumatologického plánu příslušného stupně. Zprávu 

podává vedoucí první výjezdové skupiny na místě mimořádné události. Následně vedoucí 

zdravotnické složky. Upřesní operačnímu středisku způsob dosažení místa, prvotním 

odhadem a následným průzkumem stanoví počet zasažených osob na jehož základě žádá 

další výjezdové skupiny a složky IZS.  
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Často je užívána forma situačního hlášení METHANE: 

• M – My call/name (Můj volací znak/jméno) 

• E – Exact location (přesné umístění) 

• T – Type of incident (druh nehody) 

• H – Hazards, prezent and potential (rizika, existující a hrozící) 

• A – Access (přístup) 

• N – Numer and Severiny of casualities (počet a závažnost zraněných) 

• E – Emergency services prezent and reuired (složky IZS přítomné, požadované) 

Důležitý je bod H – to jsou hrozící rizika. Nutí zdravotnického záchranáře se na věc 

podívat trochu komplexněji a zamyslet se nad riziky, kterým může čelit. Nemusí se jednat 

jen o nebezpečnou látku. Může jít o hrozící pád budovy, sesuv půdy, nebezpečí požáru 

nebo výbuchu aj. Měl by myslet především na svoji bezpečnost a podle toho jednat.  

A tímto hlášením upozorní, přes operační středisko, další přijíždějící posádky před 

možnými riziky. 

Obdobná je situace i u Policie ČR. Neznalost problematiky zásahu na NL. Dost často 

je vidět jak „zbytečně“ riskují. Žene je adrenalin a nutkání rychle pomáhat a zachraňovat 

ohrožené lidi. A tak se nezřídka stává, že u zásahu na požáru domu jsou první na místě 

události. A pak je člověk vidí, jak se pohybují po zakouřeném domě, bez ochranných 

prostředků. Především bez ochrany dýchacích cest. 

U zásahu na nebezpečnou chemickou látku mohou mít takové chyby pro policisty 

fatální následky. Ani si to neuvědomují, ale i u dopravních nehod přijíždí velmi blízko 

k nabouraným vozidlům. Je nutná obezřetnost. Může se jednat o zaplachtovaný návěs, 

kde není zřejmé, co převáží.  Kdyby převážel nebezpečnou látku, například v sudech, 

které se převrhnou. Rázem se značně zkomplikuje zásah, protože se z nich stanou 

kontaminované osoby. Musí se řešit dekontaminace jak příslušníků, jejich výstroj,  

a výzbroj. Především nezbytná dekontaminace služební zbraně.  
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Návrh řešení   

Častěji zahrnout do systému vzdělávání ZZS a PČR školení na téma nebezpečné látky. 

V jednotlivých krajích ČR je to řešeno individuálně, chybí celorepubliková koncepce. 

Jednotlivá témata si volí krajská Vzdělávací a výcviková centra ZZS sama. Školní 

policejní středisko by mělo taktéž zahrnout do své koncepce zásahy na nebezpečné látky. 

Je nutné reálně hodnotit postupy složek integrovaného záchranného systému při 

společných cvičeních. Chci poukázat na to, že každý, kdo hodnotí taktická a prověřovací 

cvičení, píše hodnocení nadneseně, nepřizná všechny nedostatky a pochybení. Pro 

zlepšení spolupráce je kritické hodnocení mezi jednotlivými složkami stěžejní. 

Chybí zpětná vazba z uskutečněných cvičení. Podrobně rozebrané nedostatky, 

způsoby řešení a nápravy. Je důležité pořizovat více, v dnešní době přístupné techniky, 

videozáznamů, záběrů z dronů a provádět hodnocení trochu moderněji, pomocí této 

techniky. 

Složky IZS musí být vždy připraveni na každou situaci, musejí ji umět odpovídajícím 

způsobem vyhodnotit a vyřešit. 
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7  ZÁVĚR 

I v této nelehké době s výskytem „COVID-19“ se ukázalo, jak důležité je, aby 

všechny složky IZS měly přístup ke kvalitním osobním ochranným prostředkům  

v dostatečném množství. Nebudou-li mít složky řádné vybavení a proškolení, je 

pravděpodobné, že efektivnost zvládnutí těchto událostí může být oslabena. 

 Je nutné zvýšit základní znalosti záchranářů o chemických látkách, jejich legislativě 

a celkové připravenosti na případný zásah na nebezpečnou látku. Především jsou potřeba 

pravidelná koordinovaná cvičení a školení všech složek IZS. Zejména je potřeba řešit 

situace, kdy se na místo události dostaví složka IZS, jejíž prioritou není zásah na 

nebezpečnou látku, ale záchrana lidských životů nebo zajištění místa proti vstupu 

nepovolaných osob. V těchto případech špatně provedený postup zásahu na mimořádnou 

událost může vést k sekundární kontaminaci. Vyzývám ke spolupráci, nikoliv rivalitě 

mezi jednotlivými záchrannými složkami. 

Díky investicím v posledních letech, změnách ve vzdělávacím systému  

a pravidelném odborném výcviku, ale také zodpovědnému úsilí příslušníků HZS ČR se 

podařilo zvýšit profesionální úroveň sboru v oblasti problematiky nebezpečných látek na 

úroveň nejvyspělejších států Evropy a podílet se tak na výrazném zlepšení zajištění 

chemické bezpečnosti ČR. 

Nejčastěji dochází k úniku provozních kapalin při dopravních nehodách, které jsou 

tvořeny především ropnými produkty. Ostatních havárií s nebezpečnou látkou bývá 

řádově několik desítek ročně. Protože nejsou četné, nemusí být zásah na nebezpečnou 

látku složek IZS dostatečně vžit do běžné činnosti. Chybí tak jistá praxe a zkušenosti. Při 

každém zásahu, kde je podezření na nebezpečnou látku, je potřeba postupovat tak, aby se 

minimalizovalo nebezpečí sekundární kontaminace. O to větší důraz je nutno klást na 

výcvik správných postupů pro havárie s únikem nebezpečných látek. Je potřeba správně 

používat svěřené prostředky osobní ochrany. 

Budoucnost vidím v kvalitě vzdělávání záchranných složek, které se opírá o 

nejnovější poznatky v oblasti bezpečnostních sborů, vědy a techniky. Nejdůležitější však 

je osobnost každého záchranáře, jeho fyzická zdatnost a spolehlivost, jeho morální 

vlastnosti. Lidé, kteří nasazují své životy pro záchranu ostatních, se bez takových 

vlastností neobejdou. Jsem rád a hrdý na to, že jsem jeden z nich. 
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8  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR – Armáda České republiky 

ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

BLEVE – Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – výbuch expandujících par vařící 

kapaliny 

CBO – Centrum biologické ochrany 

CNS – Centrální nervová soustava 

ČR – Česká republika 

ČSN – Česká státní norma 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie  

GIT – Gastrointestinální trakt 

HPZ – Hromadné poškození zdraví 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

CHS – Chemická služba 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

JPO – Jednotka požární ochrany 

JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

MÚ – Mimořádná událost 

MP – Městská policie 

NL – Nebezpečné látky 

OPIS IZS – Operační a informační středisko integrovaného záchranného systému 

PČR – Policie České republiky 

RID – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 
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SDO – Stanoviště dekontaminace osob 

VCE – exploze mraku par – Vapour Cloud Explosion 

VZ – Velitel zásahu 

ZaLP – Záchranné a likvidační práce 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

ZOS – Zdravotnické operační středisko 
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Příloha č. 1: Přehled taktických cvičení složek IZS řízených HZS Ústeckého kraje na 1. 

pololetí roku 2020 [35] 

Poř. 

číslo 

Termín 

cvičení 

Téma taktického 

cvičení 
Místo cvičení 

Účast 

složek IZS 
Poznámka 

1. duben 

Požár v 

průmyslovém 

skladu 

Simona plast 

technik s.r.o. 

Litvínov 

HZS, 

HZSP, 

JSDHO, 

ZZS, PČR, 

KÚ 

Požár plastového, 

granulátu, ztížené 

podmínky, 

evakuace objektu  

2. květen 

Únik 

nebezpečných 

látek v průmyslové 

zóně Triangl  

Průmyslové 

zóna Triangl 

Žatec 

HZS, 

JSDHO, 

ZZS, PČR, 

MÚ, KÚ 

  

3. června 

Výbuch plynu ve 

škole, evakuace, 

vyproštění 

Ústí nad 

Labem 

HZS, 

JSDHO, 

ZZS, PČR, 

KÚ  

Základní škola 

4. června 

Letecká nehoda 

malého letadla 

havarovaného 

mezi diváky 

(letecký den) s 

následným 

požárem – STČ 

04/IZS 

Letiště 

Roudnice n/ L 

HZS, 

JSDHO, 

ZZS, PČR, 

MP, KÚ 

II. Stupeň 

poplachu 

 

 

 

 



 

 

  

 

Příloha č. 2: Foto ze zásahu v Hamru na Jezeře 

 

Foto 1: ZZS a HZS LK, AČR [32] 

 

Foto 2: ZZS a HZS LK, AČR [32] 

 



 

 

  

 

 

 

Foto 3: ZZS a HZS LK, AČR [32] 

 

Foto 4: ZZS a HZS LK, AČR [32] 



 

 

  

 

 

Foto 5: ZZS a HZS LK, AČR [32] 

 

Foto 6: ZZS a HZS LK, AČR [32] 

 

 



 

 

  

 

Příloha č. 3: Taktické cvičení č. 2 

 

Foto 1: stanoviště neodkladné péče, plachta STOP (zdroj vlastní) 

 

Foto 2: provizorní dekontaminační stanoviště (zdroj vlastní) 

 

Foto 3: stanoviště neodkladné péče (zdroj vlastní) 



 

 

  

 

 

Foto 4: identifikace osob příslušníkem PČR (zdroj vlastní) 

 

Foto 5: strojovna zimního stadionu (zdroj vlastní) 

 

Foto 6: asistence při svlékání ochranného obleku (zdroj vlastní) 



 

 

  

 

 

Foto 7: celkový pohled na situaci (zdroj vlastní) 

 

Foto 8: svlékání ochranných obleků (zdroj vlastní) 

 

Foto 9: čistá část, znovu vystrojení (zdroj vlastní) 


