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ABSTRAKT
Předmětem této diplomové práce je především analýza události z 19. 11. 2019, kdy
došlo k výbuchu a požáru neznámých nebezpečných látek ve firmě Purum v Libereckém
kraji.
Teoretická část pojednává o krizové a rádiové komunikaci mezi složkami
integrovaného záchranného systému, o jednotlivých způsobech komunikace na místě
zásahu, a také o společnosti Purum a o konkrétní mimořádné události z listopadu roku
2019.
Praktická část se zaměřuje na analýzu události. Tato část práce se zabývá
problematikou komunikace na místě zásahu z pohledu zasahujících členů integrovaného
záchranného systému za pomocí rozhovorů.
Výsledky této práce jsou prezentovány a interpretovány za pomoci obsahové analýzy,
multikriteriální analýzy, evaluace a dalších metod. Na základě výsledků těchto metod
bude navržen metodický list pro efektivnější komunikaci mezi složkami integrovaného
záchranného systému na místě události s únikem nebezpečné látky a velkým počtem
zraněných.

Klíčová slova
Spojení; krizová komunikace; výbuch; firma Purum; osobní ochranné prostředky;
mimořádná událost; intoxikace.

ABSTRACT
The Diploma thesis fundamentally addresses an analysis of the emergency from the
19th of November, 2019, concerning an explosion and fire of the unknown hazardous
substances in the company Purum in Liberec region.
The theoretical section comprises descriptions of the emergency and radio
communication among the agencies of the integrated rescue system, of individual means
of communication on the site of an emergency, and also of the company Purum and the
actual emergency from November, 2019.
The Practical section analyses the emergency and deals with the issue of
communication on the site of the emergency from the perspective of intervening members
of the integrated rescue system. The analysis is performed on the basis of interviews.
The outcomes of the thesis are presented and interpreted through a content analysis,
multicriteria analysis, evaluation and further methods. These outcomes serve as the basis
of proposal of methodology sheet for more effective communication among the agencies
of the integrated rescue system on the site of an emergency concerning a leak of
dangerous substance and multiple casualties.

Keywords
Connection; crisis communication; explosion; company Purum; personal protective
equipment; emergency; intoxication.
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ÚVOD
Rakouský ekonom a spisovatel Peter Ferdinand Drucker (1909 – 2005) řekl, že

„Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním – v jeho definici a jasné
a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy.“
Pro správné uchopení tohoto výroku k této diplomové práci můžeme lídrem nazvat
velitele zásahu, který na základě komunikace s jednotlivými složkami integrovaného
záchranného systému, určuje postupy práce, volí prioritní úkoly a tím celý svůj tým ve
spolupráci s dalšími složkami vede k úspěšnému dokončení záchranných a likvidačních
prací na místě zásahu. Velitel zásahu ke své práci potřebuje komunikovat se všemi na
místě události, ať už skrze své podřízené či přes rádiovou komunikaci.
Práce s prostředky zabraňující šíření nebezpečných látek na místě události je velmi
zásadní a pro všechny členy integrovaného záchranného systému i velice náročná, a to
pak hlavně v případě, kdy není známá konkrétní látka, která unikla nebo nějakým jiným
způsobem zapříčinila nutný zásah složek integrovaného záchranného systému. Členové
jednotlivých složek musí být při práci s nebezpečnou látkou v neustálém pozoru a hlavně
musí

být

náležitě

chránění

osobními

ochrannými

prostředky,

aby nedošlo

k jejich intoxikaci.
Zásahy u průmyslových havárií jsou denním chlebem pro záchranáře na celém světě,
dochází při nich totiž k působení několika faktorů, jejichž výsledek může být nebezpečný,
v některých případech i smrtelný pro zaměstnance dané firmy či společnosti. Na vině
může být technická či lidská chyba nebo jejich kombinace. Důležitým aspektem je tedy
správná manipulace s danou nebezpečnou látkou zaměstnancem, který o látce musí znát
úplně vše a stav technického zařízení musí být perfektní. Neméně důležitým faktorem je
samozřejmě zabezpečení prostoru, kde se s nebezpečnou látkou pracuje.
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2 CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY
2.1 Cíle
Cíle této diplomové práce jsou následující:


Kvalitativní analýza a rozbor události z roku 2019 ve společnosti Purum – Hamr
na Jezeře,



Metodické doporučení pro komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného
systému při zásahu na nebezpečnou látku,



Návrh možného vybavení osobními ochrannými prostředky zaměstnanců
Zdravotnické záchranné služby pro práci s nebezpečnými látkami.

2.2 Hypotézy
Pro tuto diplomovou práci byly vybrány následující hypotézy, které budou ve
výsledcích a následné diskuzi buď potvrzeny, nebo vyvráceny. Jsou jimi:
1. Byla v případě mimořádné události ve společnosti PURUM dostatečná
komunikace mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému na
místě zásahu?
2. Lze zabránit kontaminaci zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby při
událostech podobného charakteru?
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3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU
V následující kapitole se budeme zabývat základními pojmy, problematikou krizové a
rádiové komunikace a v neposlední řadě také firmou Purum. V dalších kapitolách se
budeme věnovat předem určeným nebezpečným chemickým látkám – jejich klasifikaci,
možné kontaminaci, dekontaminaci a první pomoci.

3.1 Základní pojmy
Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“) definuje zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, který říká, že IZS se
dle § 2 tohoto zákona rozumí „koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací.“ [1]. Základními
složkami IZS jsou dle § 4 odst. 1 výše zmíněného zákona „Hasičský záchranný sbor České
republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České
republiky.“ [1].
Hasičský záchranný sbor (dále jen „HZS ČR“) je dle zákona č. 320/2015 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů § 1 odst. 1
„jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel,
životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi
a krizovými situacemi.“ [2].
Zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“) jedle zákona č. 374/2011 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě § 2 odst. 1 je „zdravotní službou, v jejímž rámci na
základně tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména
přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém
ohrožení života.“ [3].
Policie České republiky (dále jen „PČR“) je definovaná zákonem č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky § 1 – 2 „„jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Policie slouží
veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet
trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřní pořádku
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a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo
mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu.“ [4].

Mimořádná událost je pak dle § 2 stejného zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, „škodlivé působení sil a jevů
vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví,
majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“
[1].
Prekurzorem rozumíme výchozí látku nebo částici, z které chemickou přeměnou
vzniká nový, výsledný produkt [5].
Nebezpečná chemická látka je taková chemická látka nebo směs dle chemického
zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů, která splňuje kritéria, která je stanovena ve výše zmíněném zákoně v příloze 1
v tabulkách 1 a 2 a taková látka či směs se vyskytuje v objektu jako surovina, výrobek,
vedlejší produkt, meziprodukt nebo zbytek, a to i včetně látek, u kterých je vysoká
presumpce, že může vzniknout v případě havárie [6].

3.2 Základní složky IZS
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů jmenuje v paragrafu 4 odst. 1 základní složky IZS. Jsou jimi:


Hasičský záchranný sbor České republiky;



Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární
ochrany;



Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby;



Policie České republiky [1].

Hasičský záchranný sbor České republiky
HZS ČR je bezpečnostní sbor, jehož základní úkol spočívá v ochraně životů a zdraví
obyvatel, životního prostředí, zvířat a majetku před požáry a dalšími živelními i člověkem
způsobenými pohromami či mimořádnými událostmi. Příslušníci HZS ČR jsou během
12

své služby u sboru ve služebním poměru, který je upravován zákonem č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Činnost sboru se řídí zákonem
č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých
zákonů. Výše zmíněný zákon ve svém paragrafu 5 zmiňuje organizační strukturu HZS
ČR. Dle tohoto zákona HZS ČR tvoří:


„Generální ředitelství;



Hasičské záchranné sbory krajů;



Záchranný útvar;



Škola.“ [2]

Generální ředitelství HZS ČR je složkou Ministerstva vnitra ČR a koordinuje a řídí
zbylé složky HZS ČR, kterými jsou HZS krajů, záchranné útvary a škola. Generálním
ředitelem HZS ČR je již od roku 2011 generálporučík D. Ryba [7].
Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách definuje poskytovatele zdravotních
služeb jako „fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle tohoto zákona.“ [8].
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě pak v paragrafu 9 odst. 2 říká,
že zařízení zdravotnické záchranné služby vždy tvoří:


„Ředitelství;



Zdravotnické operační středisko;



Výjezdové základny s výjezdovými skupinami;



Pracoviště krizové připravenosti;



Vzdělávací a výcvikové středisko.“ [3].

Zdravotnická záchranná služba není řízena centrálně - poskytovatelem ZZS je
v každém kraji vždy jiná právnická osoba. Služební poměr u ZZS nevzniká.
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Policie České republiky
Policie České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož hlavním úkolem je
ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného pořádku a prevence trestné
činnosti. Policisté jsou stejně jako hasiči ve služebním poměru, který spravuje zákon
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. PČR je přímo
podřízena Ministerstvu vnitra a tvoří ji:


Policejní prezidium;



Útvary s celostátní působností;



Krajská ředitelství;



Útvary zřízené v rámci krajských ředitelství.

3.3 Komunikace složek IZS
Následující kapitoly budou věnovány komunikaci mezi složkami integrovaného
záchranného systému. Budou se zabývat systémem spojení u jednotlivých složek IZS
a krizové komunikaci mezi složkami IZS a dalšími subjekty jako jsou média, laická
i odborná veřejnost a další. Dalšími rozumíme například znalce na danou problematiku,
odborníky ve svém oboru.
3.3.1

Krizová komunikace složek IZS

Krizovou komunikací rozumíme proces výměny informací mezi kompetentními
osobami odpovědnými za danou situaci organizacemi, médii, jednotlivci a skupinami
před, během nebo po skončení mimořádné události. Krizová komunikace je nedílnou
součástí krizového managementu [9–11].
Důležitým aspektem pro použití krizové komunikace je fakt, zda vnímání dané osoby
odpovídá realitě a jakou má schopnost vnímat a vyhodnocovat informace v době
mimořádné událostí (v době ohrožení). Hlavními faktory krizové komunikace jsou:
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„Obsah a forma;



Možná úskalí;



Problematika budování důvěry a



Otázka percepce rizika.“ [9 s. 16].

Obsahem a formou je myšleno s kým, vzhledem k věku, pohlaví, zdravotní
způsobilosti a nastalé mimořádné události, se krizová komunikace provádí. Možná úskalí
pak spočívají v možných překážkách k provedení správné a kvalitní krizové komunikace.
Překážkami může být například prvotní šok, přítomnost zraněné blízké osoby a další.
Jedním z nejdůležitějších kroků ke kvalitní krizové komunikaci je potom důvěra
postiženého k členovi IZS. Velký problém pak nastává v otázce percepce rizika. Každý
člověk vnímá mimořádné události jinak, zpracovává informace jiným způsobem a s tím
je potřeba počítat.
V současné době dochází k aktualizaci trendů krizové komunikace, což je způsobeno
globalizací a jejími dalšími souvislostmi v oblasti ekonomiky, politiky, kultury, ekologie,
zdravotnictví a bezpečnosti. V poslední době se objevují faktory, které ovlivňují veřejné
postoje v souvislosti se vzniklou mimořádnou událostí a integrovaným záchranným
systémem. Jedná se především o nedůvěru občanů vůči institucím/složkám IZS – hlavně
pak vůči Policii ČR. Dalšími faktory jsou například závislost na vyspělých technologiích
či nedůvěra v hodnocení rizik [9, 12, 13].
Hlavním cílem moderní krizové komunikace je dle Vymětala (2009) „zapojení
veřejnosti do přípravy, realizace i vyhodnocení krizových opatření.“ [9 s. 31].
Krizová komunikace může být vymezena z několika hledisek na:


Interní komunikaci spočívající v komunikaci mezi složkami krizového řízení a
složkami IZS (případně mezi managementem a pracovníky firmy).



Externí komunikaci týkající se vnějších vztahů s organizací. Jedná se například
o komunikaci s obyvatelstvem prostřednictvím sdělovacích prostředků.



Komunikaci mezi zasahujícími členy IZS a jednotlivci či skupinami, kteří byli
zasaženi mimořádnou událostí [9].
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Jak již bylo řečeno, tak ke krizové komunikace může docházet na místě mimořádné
události a je vedena složkami IZS – převážně pak HZS ČR, ZZS a PČR.
Bezpečnostní sbory
Krizová komunikace se dotýká všech šesti bezpečnostních sborů, které na našem
území máme. Jedná se o:


PČR;



HZS ČR;



Vězeňská služba ČR;



Celní správa ČR;



Bezpečnostní informační služba a



Úřad pro zahraniční styky a informace.

Úkoly bezpečnostních sborů v oblasti bezpečnosti a krizového řízení stanovuje zákon
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Další specifikace
úkolů a pravomocí určují další legislativní dokumenty jako zákon č. 273/2008 Sb., o PČR
nebo zákon č. 320/2015 Sb., o HZS ČR a o změně některých zákonů. Jednou z hlavních
činností těchto sborů je komunikace během mimořádné události, krizové situace
popřípadě ve vyhrocených situacích, proto je důležité tyto bezpečnostní sbory učit ovládat
obecné zásady krizové komunikace a poté je aplikovat do konkrétní situace [9, 14].
Posttraumatická intervenční péče popřípadě Psychologická služba HZS ČR jsou jedny
z několika služeb, které složky IZS (ať už základní či ostatní složky) poskytující první
psychologickou pomoc, která zahrnuje krizovou komunikaci jak členům dané složky, tak
i veřejnosti. Pro všechny pracovníky (jak ve služebním poměru, tak i zaměstnanci
pracující u složek dle zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb.) je nutné ovládat postupy
komunikace s osobou v akutní krizi, zásady krizové intervence, první psychologickou
pomoc a další postupy vedoucí k uklidnění a pomoci zasažené osoby [9].
Dalšími subjekty, s kterými bezpečnostní složky jednají, jsou média. Ministerstvo
vnitra ve spolupráci s dalšími partnery například připravuje příručky pro pracovníky
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médií. Cílem těchto příruček je naučit média o vhodných postupech při komunikaci
s osobou zasaženou mimořádnou událostí či krizovou situací.

Zdravotnictví
Mezi základní složky IZS patří také ZZS, která je také mezi tzv. First responders (lidé,
kteří jsou u zásahu mezi prvními), kteří se dostávají do kontaktu s osobami zasaženými
mimořádnou událostí nebo krizovou situací. Tudíž je nutné, aby pracovníci ZZS také
ovládali postupy krizové komunikace. Jednou z nejdůležitějších schopností ZZS by mělo
být informování veřejnosti skrze média o dané situaci. Tyto informace musí být schopni
poskytovat v režimu dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu [9].
Vymětal (2009) ve své knize říká, že: „Krizová komunikace ve zdravotnictví má
působit v rámci prevence i v rámci řešení následků mimořádné události tím, že veřejnost
informuje a posiluje připravenost, vzájemnou pomoc a účelné chování.“ [9 s. 147].

Základní postup krizové komunikace se zasaženou osobou na místě
mimořádné události
Základní postupy jsou popsány v Typové činnosti složek IZS při poskytování
psychosociální pomoci – STČ 12/IZS, jejímž gestorem je Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Úkoly stanovené touto typovou činností
také plní a realizují pracovníci ZZS [15].
Tato typová činnost je složena z těchto konkrétních úkolů:


„Navaž kontakt



Zjisti zdravotní stav



Chraň soukromí – dbej na důstojnost



Informuj, co se děje, a naslouchej



Zjišťuj a zabezpečuj základní potřeby



Hlídej bezpečí



Řeš situaci tady a teď.“ [15]
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Jak při krizové komunikaci s médii, tak i v krizové situaci s klientem/obětí je důležité
to, aby dostávali reálná fakta. Důležité je to hlavně z důvodu, aby si klient/oběť či média
nezačali zjišťovat nerelevantní, nepravdivé nebo nedostatečné informace jinde, čímž by
mohlo dojít k panice jak daného jedince, tak společnosti skrze média.
3.3.2 Spojení
Jedno staré pořekadlo praví, že „Bez spojení není velení“ a je tomu tak i v dnešní době.
Nejedná se jen o samotný přenos hlasu v reálném čase, ale i o datové přenosy informací
mezi jednotlivými, různými místy velení (místo zásahu, operační střediska apod.).
Digitální radiokomunikační síť
Digitální telekomunikační síť je provozována na základně Oprávnění, které vydává
Český telekomunikační úřad pro Ministerstvo vnitra. Jedná se o plně digitální rádiovou
síť, která má integrované hlasové a datové služby v evropsky harmonizovaném
kmitočtovém pásmu [16].
IZS v České republice využívá radiokomunikační síť známou pod názvem PEGAS.
Neveřejná síť PEGAS je obdoba veřejných digitálních sítí mobilních telefonních
operátorů, liší se však svým určením, poskytovanými funkcemi a především jiným
vybavením. Síť je výhradně určena pro všechny základní složky IZS a další uživatele
z řad státní správy či ostatních složek IZS. Po celé trase přenosu, tedy i na vzdušném
rozhraní, je síť PEGAS šifrovaná a je plně zabezpečena proti všem formám
odposlouchávání a rušení. Šifrovanou zprávu umí rozšifrovat pouze adresát, potažmo jím
používané koncové zařízení. Síť PEGAS je oproti komerčním sítím rychlejší při
sestavování hovorů a je plně zabezpečena proti výpadkům a přetížení volajícími při
mimořádných událostech či krizových situacích [17].
Síť PEGAS využívá na více než dvacet devět tisíc uživatelů, respektive radiostanic, u
nichž většinu z nich (přibližně 98 %) využívají právě složky IZS [18].
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Obrázek 1: Podíl počtu koncových zařízení dle jednotlivých uživatelů sítě PEGAS v roce 2013 [17]

Tabulka 1: Počty terminálů sítě PEGAS dle jednotlivých složek – 10/2013 [17]

UŽIVATEL

POČET

PODÍL

PČR

16 921

58,30%

HZS ČR (včetně SDH)

7 147

24,63%

Ministerstvo vnitra

1 922

6,62%

ZZS krajů

1 366

4,71%

Armáda ČR

890

3,07%

Servisní organizace, školy

427

1,47%

Obecní (městská) policie

169

0,58%

Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory

162

0,56%

Odbory krizového řízení krajských úřadů

14

0,05%

ČEPS, a.s.

4

0,01%

CELKEM

29 022

100,00%
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Ministerstvo vnitra tuto síť budovalo v letech 1995 – 2003 a je jejím vlastníkem. Síť
PEGAS byla vybudována na podobné bázi jako technologie Tetrapol, která byla vyvinuta
přímo pro potřeby bezpečnostních složek. Provozovatelem je firma Pramacom, která ve
spolupráci s další dodavatelskou firmou AIRBUS DS SLC zajišťuje servis, údržbu,
optimalizaci systémového řešení a radioinženýring právě pro síť PEGAS. Společnost
Pramacom také všem uživatelům sítě PEGAS zajišťuje nové technologie TETRAPOL
[17].
Po celém území České republiky je nainstalovaných 222 základnových stanic a 42
rádiových ústředen, které tvoří infrastrukturu sítě PEGAS. Každá ze základnových stanic
je pomocí radioreléového spoje a poté prostřednictvím optického kabelu, nebo přímo
napojena k příslušné řídící rádiové ústředně [19].
Služby poskytované sítí PEGAS:


Hlasové služby nabízející individuální volání mezi jednotlivými uživateli nebo
skupinové volání pro neomezený počet uživatelů ve skupině.



Datové služby, které jsou schopné rozesílat statusy, zasílat SMS zprávy mezi
jednotlivými uživateli či zasílat polohy vozidel na operační střediska. Dále umí
zasílat dotazy, které byly realizovány z terénu z mobilních datových terminálů
v průběhu služby do konkrétních databází. Může se jednat například o centrální
registr osob, centrální registr vozidel a další.



Další služby, mezi které se řadí například šifrovaný přenos informací popřípadě
vytváření tísňových komunikací s nejvyšší prioritou [19].

Jedinečnost sítě PEGAS oproti veřejným telekomunikačním systémům tkví v několika
jeho ojedinělých vlastnostech:


PEGAS ovládá funkci skupinových hovorů, zasílání aktuálních statusů činnosti,
lokalizaci poloh (ať už vozidel či hlídek), propojení s registry PČR, šifrovaný
přenos informací nebo dokáže vyhodnotit prioritní tísňová volání.



Tím, že je systém PEGAS oddělen od veřejných telekomunikačních sítí, zajišťuje
nadstandardní zabezpečení proti výpadku elektrického napětí.
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Po celé své délce přenosové trasy je systém zabezpečen proti rušení
a odposlouchávání [19].

Analogová rádiová komunikace
Rádiovou komunikací rozumíme „druh elektronické komunikace přenášející
informaci rádiovými vlnami“ [16 s. 5].
Český telekomunikační úřad udělil Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství HZS
ČR oprávnění, na základě kterého je analogová rádiová síť provozována. Pro provoz sítě
se používá úzkopásmová kmitočtová modulace [16].
HZS ČR
HZS ČR má za povinnost z místa zásahu komunikovat s příslušným Krajským
operačním a informačním střediskem prioritně digitální radiovou sítí PEGAS. V místě
zásahu však tato povinnost neplatí, proto většina HZS krajů využívá ke komunikaci
v místě zásahu analogovou rádiovou síť HZS ČR [20].
Jednotky sboru dobrovolných hasičů nemají za povinnost komunikovat výhradně
skrze síť PEGAS, záleží zde na vybavenosti daného sboru. Některá vozidla HZS ČR pak
disponují možností vzájemného propojení vždy jednoho komunikačního kanálu digitální
sítě a analogové rádiové sítě [20].
ZZS
ZZS má možnost využívat výše zmíněný systém PEGAS, ale na mnoha místech je
využívána také analogová rádiová komunikace. Jedná se o fakt, kdy ZZS není řízená
centrálně, proto každá krajská ZZS má možnost volit mezi digitální radiokomunikační
sítí, či analogovou rádiovou komunikací [20].
PČR
PČR využívá výhradně digitální radiokomunikační systém PEGAS, proto při většině
činností jednotlivých hlídek není využívána samostatná komunikace v místě zásahu [20].
21

V místě zásahu
Problém nastává v místě zásahu, kdy není určena jednotná komunikace mezi dílčími
složkami IZS. Velitel zásahu může rozhodnout o tom, zda zúčastněné složky IZS opustí
svou komunikaci a přepojí se na tu vzájemnou. Překážka nastává ve chvíli, kdy složky
nedisponují potřebným radiokomunikačním vybavením [20].

3.4 Společnost Purum
Firma Purum je česká společnost s působením po celém území České republiky a na
Slovensku (Purum SK). Jedná se o firmu, která se pohybuje v oblasti odpadového
hospodářství. Společnost Purum je držitelem několika certifikátů (ISO 90001, ISO 14001
a OHSAS 18001) a své služby poskytuje dle veškerých oprávnění pro nakládání s odpady.
Mezi jejich služby patří:


Svoz, sběr a výkup odpadů;



Komplexní odpadové hospodářství;



Druhotné suroviny a cirkulární ekonomika;



Vodohospodářské služby;



Recyklace plastů;



Odstranění tekutých nebezpečných odpadů;



Energetické využití a spalování odpadů;



Přeprava odpadů a chemických látek nebo



Ekologické poradenství [21].

Jednatelem společnosti Purum s.r.o. je Daniel Kraft, který je ve své funkci od června
roku dva tisíce. Objekt nacházející v obci Hamr na Jezeře patří společnosti a jedná se
o úpravnu odpadů. Objekt není zařazen do skupiny A ani do skupiny B dle zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2005 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Celkové množství nebezpečných látek
skladované v tomto objektu nepřesahuje 2 % množství uvedeného v zákoně č. 224/2015
Sb. v příloze č. 1 tohoto zákona ve sloupci 2 tabulky I nebo II [22–24].
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Tabulka 2 – Společnost Purum [22]

Obchodní firma

Purum s.r.o.

IČO

62414402

Sídlo

Národní 961/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika

Statutární orgán
(jednatel), ve

Daniel Kraft (23. 1. 1978), od 8. 6. 2000

funkci
Registrace
– soud, spisová

Městský soud v Praze, C 31910, obchodní rejstřík, 13. 12. 1994

značka, rejstřík,
den zápisu

Obrázek 2 – Umístění úpravny odpadů, Hamr na Jezeře – červený bod [25] .
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3.4.1

Listopad 2019, Hamr na Jezeře

Pro společnost Purum další ze zásadních dní. Již před touto událostí čelí firma několika
obviněním za nedodržování technologických postupů při likvidaci nebezpečných odpadů
a látek. V úterý devatenáctého listopadu roku dva tisíce devatenáct dochází k explozi
chemikálií.
Dle portálu iDnes.cz ze dne 20. 11. 2019 došlo v provozovně likvidace nebezpečných
odpadů výše zmíněné firmy k výbuchu chemikálií a zranění osob. Internetový zpravodaj
uvádí celkem osm zraněných zaměstnanců firmy, z toho dva s vážným zraněním museli
být na místě oživováni záchranáři. Další zraněné osoby se nacházely ve stavu mimo
ohrožení života. PČR dne 20. 11. 2019 zahajuje vyšetřování pro podezření z obecného
ohrožení, zatím bez obvinění. Policejní mluvčí paní Baláková uvádí, že druhý den po
nehodě bylo PČR umožněno vstoupit na místo události k provádění ohledání a dalším
činnostem vedoucím k objasnění. Příslušníci PČR museli na místo vstoupit s plynovou
maskou a ochrannými pomůckami. Krajská mluvčí HZS paní Hložková dodává, že 21. 11.
2019 na místo mimořádné události dorazili znovu pracovníci HZS k odebrání dalších
vzorků. Mezi jednou z potvrzených nebezpečných látek je kyselina sírová. Jednatel firmy
Kraft udává, že k této nepředvídatelné chemické reakci došlo při zcela běžné každodenní
činnosti firmy [26].
Na konci listopadu roku dva tisíce devatenáct poskytla rozhovor pro televizi Nova
jedna ze záchranářek Erika P., která se na místě události nacházela. Erika P. byla shodou
okolností u svého prvního výjezdu. Erika P. při rozhovoru uvádí, že „Když jsme přijeli na
místo, šli jsme nejdříve na bezpečné místo, kde jsme čekali na svolení. Volali nám
z dispečinku a hasiči říkali, že je to bezpečné, ať tam jdeme. Tak jsme teda šli. Na místě
pacienti leželi, mávali na nás, ať tam jdeme, šli jsme k tomu pacientovi a starali jsme se
o něj. Pak nám všem začalo být špatně. Sucho v ústech, podlamování nohou, různé
takovéto příznaky, takže jsme pacienta co nejrychleji nabrali a jeli jsme dál z toho místa.“
Erika P. poté uvádí, že první příznaky pocítili ve chvíli, kdy prvnímu z pacientů napíchli
žílu. Erika P. říká, že všechny osoby s příznaky zkontrolovali na urgentním příjmu a byly
jim podány infuze, vyšetření byla v pořádku. Pozdější dny na sobě Erika zpozorovala
otok krku a vyrážku po těle a obličeji. Celý výjezd hodnotí tak, že „Asi od začátku to byla
chyba. Někde se to prostě pokazilo. (…) Nevím, možná komunikační, nějaká chyba.“
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Dýchací problémy týden po události uvádí jako minimální. Vyrážka byla dle slov jejích
doktorů způsobené alergií a následnou léčbou intoxikace, alergie prý nikdy neměla [27].
Dne 2. 12. 2019 internetový portál iRozhlas.cz podává další informace. Udává, že při
zásahu bylo zraněno osm lidí, z toho jeden pracovník firmy neštěstí nepřežil. Na další
vyšetření pak muselo jít na dalších více než sto lidí. Do styku s nebezpečnými
chemickými látkami se dostali také záchranáři, hasiči, policisté, ale také zdravotníci, kteří
ošetřovali zraněné v nemocnici. Ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci uvedl, že do
styku s nebezpečnými látkami mohli přijít osoby jak při transportu zraněných do
zdravotnických zařízení, tak i osoby, které postižené osoby ošetřovaly v nemocnici.
„Tam všude mohlo dojít ke kontaktu s těmi látkami, protože ať už kapaliny, nebo plyny,
můžou nasáknout do oděvů nebo tam může být i jiná forma přenosu. Proto jsme v rámci
předběžné opatrnosti ten okruh vyměřili tak široce,“ dodal. U poloviny zasahujících
záchranářů byly zpozorované přetrvávající potíže s dýcháním a kožní problémy. Policie
pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti stále nikoho neobvinila [28].
Nejnovější článek z 13. 4. 2021 uzavírá prověřování této nehody. Dle internetového
zpravodajství iDnes.cz havárii způsobil zaměstnanec, který pracoval na úseku obsluhy
úpravny. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová uvedla, že tento zaměstnavatel
„V inkriminovanou dobu nedodržel své pracovní povinnosti při vypouštění chemikálií do
neutralizační jímky a neprovedl řádnou prvotní přejímku dokumentace odpadu včetně
jeho vizuální kontroly a kontroly neutralizační jímky před stáčením navezeného odpadu,
kontrolu jeho kyselosti a teploty.“ Svým nedbalým chováním zaměstnanec vypustil do
jímky dva neslučitelné odpady, což mělo za následek silný výbuch a únik nebezpečných
par do ovzduší. Únik par do ovzduší způsobil u zaměstnanců firmy a i u členů IZS
intoxikaci. Dva ze zaměstnanců skončili ve vážném stavu v nemocnici, jeden z nich
zemřel. Shodou okolností se jednalo o toho, který celou událost zavinil, tudíž za tento
případ není možné někoho stíhat [29].
Dle dostupných informací došlo ke smíchání několika chemických látek s vodou, což
mohla být příčina následného požáru kabelů. Tisková mluvčí policie I. Baláková uvádí,
že laboratorní expertíza prokázala, že se jednalo o produkty chemické reakce vysoce
koncentrované kyseliny sírové a silně zásaditého hydroxidu sodného a dalších
chemických sloučenin. Sanitní vozy, celkem pět, které byly přítomné u zásahu, jsou od
25

19. 11. 2019 mimo provoz. Vozy byly plně dekontaminované vojáky z protichemického
pluku v Liberci, avšak ředitel ZZS Libereckého kraje říká, že „V Česku není nikdo, kdo
by osvědčil, že jsou bezpečné pro další provoz.“ Náměstek hejtmana pro zdravotnictví
pan Přemysl Sobotka sdělil, že „Jde o čtyři sanity rychlé záchranné služby a jedno osobní
auto v systému randez-vous, kterým jezdí na výjezdy lékař a řidič-záchranář. Tyto vozy
nám teď chybí. Momentálně není možné na území republiky sehnat firmu, která by dala
kulaté razítko na potvrzení, že sanity nejsou kontaminované. Pracujeme na tom, ale jsou
teď podstatně důležitější věci k řešení.“ [30, 31].

Obrázek 3 – Pohled na místo zásahu 19. 11. 2019, Hamr na Jezeře [32]
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Obrázek 4 – Na místě zásahu se podílela i letecká ZZS Libereckého kraje [32]

Obrázek 5 – Dekontaminace sanitních vozů [31]

3.5 Nebezpečné chemické látky
Jak již bylo řečeno, nebezpečnou chemickou látkou rozumíme takovou látku, která
splňuje kritéria dané v příloze 1 v tabulce 1 a 2 chemického zákona (zákon č. 350/2011
Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů).
Jedná se o nebezpečnou látku, pokud je látka svými chemickými a fyzikálními
vlastnostmi nebezpečná pro člověka, zvířata nebo životní prostředí. Vlastnosti ovlivňující
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míru nebezpečnosti dané látky můžeme rozdělit na fyzikálně-chemické a toxikologické
vlastnosti [33, 34].
Mezi fyzikálně-chemické vlastnosti se řadí například:


Relativní molekulová hmotnost látky;



Bod tání, bod tuhnutí, bod varu;



Hustota;



Teplota chemické destrukce;



Relativní hustota par;



Tlak nasycených par;



Rozpustnost chemické látky;



Výbušnost a hořlavost;



Další – povrchové napětí, viskozita, tlak nasycených par, kritická teplota či kritický
tlak [33].

Lacina (2013) ve své knize uvádí další faktory, které ovlivňují působení látky
z toxikologického hlediska. Jsou jimi dávka chemické látky a její toxicita, koncentrace,
délka expozice a brána vstupu [33].
Dávka a toxicita látky
Toxicitou látky se rozumí schopnost látky působit škodlivě na organismus a vyvolat
tím jeho otravu. Nutno podotknout, že každá látka může být klasifikovaná jako látka
toxická, záleží na množství dané látky, která byla organismem přijatá. S toxicitou se pojí
několik pojmů, kterými se dá komparovat toxicita jednotlivých látek. Jedním z nich je
letální dávka, značená LD50. Jedná se o množství látky, které usmrtí polovinu
intoxikovaných jedinců. Opakem letální dávky je letální koncentrace značená LCt50.
Letální koncentrace pak poukazuje na koncentraci chemické látky, která za daný čas t
usmrtí právě 50 % zasažených jedinců) [33].
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Koncentrace
Koncentrace je jedním z faktorů, který ovlivňuje rychlost působení dané látky. Lze
říci, že čím vyšší je koncentrace, tím rychlejší je nástup příznaků, které daná látka
způsobuje [33].
Expozice
Expozicí rozumíme vystavení organismu dané nebezpečné látce. Jedná se o dobu
působení látky, a to od vniknutí látky do organismu až do samotného účinku na
organismus. Dobu expozice pak můžeme dělit na expozici:


Jednorázovou – jedná se o jednorázové vystavení organismu nebezpečné
chemické látce;



Opakovanou – jedná se o opakované vystavení organismu nebezpečné chemické
látce;



Akutní – jedná se o otravu organismu, která nastává po jednorázové nebo
krátkodobé expozici nebezpečné chemické látce;



Chronickou – jedná se o otravu organismu, která nastává po delší době a dochází
k ní po opakované expozici nebezpečné chemické látce v nízkých dávkách [33,
35].

Brány vstupu
Brána vstupu podstatně ovlivňuje distribuci a následný metabolismus chemické látky.
Způsob proniknutí látky do organismu ovlivňuje nejen rychlost její absorpce, ale
i rychlost detoxikace látky v organismu. Rychlý nástup otravy je například zaznamenán
u par, plynů a aerosolů v kombinaci s bránou vstupu v podobě inhalace. Mezi další možné
brány vstupu nebezpečné chemické látky je například přes kůži, intravenózně, perkutánně
apod. [33, 36].
3.5.1

Vybrané chemické látky

S ohledem na zaměření této diplomové práce budou v následující kapitole popsány
vlastnosti chemických látek, které zavinily explozi ve firmě Purum dne 19. 11. 2019 ve
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městě Hamr na Jezeře. Policejní mluvčí Libereckého kraje pro Českou televizi uvedla, že
se „Jednalo o sloučeniny vysoce koncentrované kyseliny sírové a silně zásaditého
hydroxidu sodného s příměsí dalších chemických sloučenin.“ [37].
Kyselina sírová
Kyselina sírová (sumární vzorec H2SO4) je látka, která je klasifikována jako žíravá či
dráždivá pro kůži. Látka je nebezpečná pro zdraví i pro životní prostředí. U člověka
způsobuje kyselina vážné poleptání, s čímž je spojená bolest při polykání, popáleniny
potažmo poleptání respiračního traktu, poleptání kůže, očí a vlhkých sliznic. V životním
prostředí je látka škodlivá pro vodní organizmy, jedná se totiž o silnou žíravinu [38].
Kyselina sírová prudce reaguje s vodou, vzniká teplo, a hrozí vznícení hořlavých látek.
Při ředění látky je potřeba dbát na poměr vody a kyseliny. Vždy se kyselina sírová přidává
do vody, ne naopak, za stálého míchání. Kyselina sírová se používá v elektrolytických
procesech, při výrobě baterií využívající kyselinu sírovou, v procesu povrchové úpravy,
čištění a leptání, k průmyslovému čištění apod. [38].
Kyselina sírová je bezbarvá až hnědá viskózní kapalina bez zápachu. Jedná se
o nehořlavou látku. Při styku kyseliny s vodou dochází ke značnému vývoji tepla.
Kyselina sírová nevykazuje výbušné vlastnosti, avšak je schopná zapálit hořlavé látky
nebo může způsobit explozi daných hořlavých látek. Za normální teploty a tlaku je
kyselina sírová stabilní [38, 39].
První pomoc
Při zasažení kyselinou sírovou platí obecné zásady poskytování první pomoci. Jsou
jimi:
1. Při zdravotních potížích, anebo jen při pochybnostech požití látky, vyhledejte
lékařskou pomoc.
2. Nastane-li u postiženého stav ohrožující jeho život, zahajte resuscitaci (nutno
hlídat dech, srdeční činnost a vědomí postiženého) [38].
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Při nadýchání kyselinou sírovou je potřeba, aby zachránce měl opatřenou odpovídající
masku či dýchací přístroj. Zasažená osoba má pravděpodobně podrážděné dýchací cesty.
Postiženého je nutné dopravit co nejdříve do zóny mimo ohrožení, tzv. na čerstvý vzduch.
Lékařské ošetření zajistit neprodleně. Je-li zasažen oděv, je potřeba postiženého opatrně
převléknout a zajistit jeho zdraví tak, aby nedošlo k ohrožení jeho života například
prochladnutím [38].
Dojde-li ke styku s kůží, je nutné neprodleně zasaženého vysvléct z oděvu a zasažené
obuvi. Zasažená místa se proplachují proudem tekoucí vody po dobu deseti minut. Jestliže
dojde k poranění (poleptání) kůže, tak musí dojít k překrytí sterilním obvazem
zasažených míst. Postižený musí být okamžitě převezen do zdravotnického zařízení
k dalšímu ošetření. Obuv a oděv je potřeba před dalším používáním důkladně vyčistit
[38].
Při zasažení očí je nutné co nejdříve zahájit výplach očí proudem tekoucí vody a to
nejméně po dobu patnácti minut. Víčka musí být otevřena (i kdyby násilím). Pokud
zasažený používá kontaktní čočky a lze je vyjmout, můžou být vyndány. Další lékařské
ošetření je podmínkou [38].
Při požití kyseliny sírové nikdy nevyvolávat zvracení, může dojít k perforaci
zažívacího traktu. Postiženému je nutno vypláchnout ústa a podat dva až pět decilitrů co
možná nejvíce studené vody, aby docházelo ke zmírnění tepelného účinku této látky.
Zasažená osoba nesmí pozřít nic k jídlu, ani nesmí dostat aktivní uhlí. Zajištění lékařské
pomoci ve zdravotnickém zařízení je nutností [38]!
Vhodná hasiva
Mezi vhodná hasiva, kterými lze uhasit požár způsobený kyselinou sírovou, patří:


Jemná vodní mlha, pěna, suchý chemický posyp nebo oxid uhličitý – při požáru
malého množství.



Při větším množství kyseliny sírové je pak vhodné použít těžkou nebo střední pěnu
nebo jemnou vodní mlhu, která je použita z bezpečné vzdálenosti [38].
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Mezi nevhodná hasiva se pak řadí voda, která s kyselinou silně interaguje. Zasahující
hasiči by měli být vybaveni adekvátním ochranným vybavením a izolačními dýchacími
přístroji. Je nutné vyhnout se vdechování produktů hoření, protože při tepelném rozkladu
kyseliny sírové muže dojít ke vzniku několika toxických zplodin, jako například oxidy
síry [38].
Kyselina sírová je neslučitelná s několika materiály. Jsou jimi například kovy –
karbidy, chlorečnany, dusičnany apod. Nebezpečná chemická reakce vznikne při styku
kyseliny sírové a acetonu a kyseliny dusičné, bromičnany a kovy, chromany a hořlavé
materiály, nitrid rtuti, chloristany, sodíku, uhličitanu sodného, sacharózy a další. Dalšími
nebezpečnými přísadami jsou alkoholy, karbidy, manganistan draselný v kombinaci
s chloridem draselným a podobně [38, 39].
Tabulka 3 – Kyselina sírová [38]

Název

Kyselina sírová

CAS číslo

7664-93-9
Žíravá či dráždivá pro kůži, poškození

Klasifikace látky

očí (klasifikace dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008)

Nebezpečné účinky na zdraví

Nebezpečné účinky pro životní
prostředí
Jiná nebezpečí

UN kód

Poleptání kůže, respiračního traktu
a vlhkých sliznic

Silná žíravina – škodlivá pro vodu

EUH014 Prudce reaguje s vodou
1830 (technická, 2796 (akumulátorová),
1832 (odpadní)
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Obrázek 6 – Výstražný symbol nebezpečnosti pro kyselinu sírovou – GHS05 Korozivní a žíravé látky [40]

Hydroxid sodný
Hydroxid sodný (sumární vzorec NaOH) je bezbarvá čirá nebo mírně zakalená
viskózní kapalina, která při teplotě nižší než 10 °C krystalizuje. Dle bezpečnostního listu
od společnosti Spolana se hydroxid sodný používá „V chemickém, textilním,
potravinářském a hutním průmyslu, při zpracování olejů a tuků, výrobě mýdel, ve
zředěném stavu k vymývání pivních a mlékárenských lahví.“ [41 s. 1].
Látka je klasifikována jako nebezpečná látka způsobující těžké poleptání kůže
a poškození očí. Při zacházení s touto látkou je nutné používat ochranné rukavice či
ochranný oděv v kombinaci s ochranou obličeje – štít či brýle [39, 41].
Stejně jako kyselina sírová, i hydroxid sodný je nehořlavá nevýbušná látka. Za
normálních podmínek je látka stabilní. Prudce reaguje s některými kovy a kyselými
látkami. Hydroxid sodný při ředění s vodou vyvíjí velké množství tepla [41].
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První pomoc
Prvním krokem pro záchranu zasaženého hydroxidem sodným je potřeba dostat
postiženého z místa expozice. Zásah lékaře při zasažení hydroxidem sodným je nutný
[41].
Při styku látky s kůží je nutné postiženého vysvléct ze zasaženého oděvu, poté je
potřeba zasažená místa na kůži oplachovat proudem vody alespoň deset až třicet minut.
Dojde-li k poleptání kůže, zasažená místa je potřeba překrýt sterilním obvazem. Lékařské
ošetření je podmínkou [41].
Jestliže nastane zasažení očí, je zapotřebí vyplachovat oči mírným proudem vody –
víčka musí být otevřena. Používá-li postižený kontaktní čočky a lze je vyndat, tak
kontaktní čočky vyjmout z očí. Proplach očí musí trvat minimálně patnáct minut.
Lékařskou pomoc je potřeba vyhledat i při malém množství látky, která oko zasáhla [41].
Jestliže dojde k požití hydroxidu sodného, musí postižená osoba vypít dva až pět
decilitrů velmi studené až ledové vody, která zmírní tepelný účinek žíraviny. Postiženému
v žádném případě nepodávat jídlo, nenutit jej k pití a nepodávat aktivní uhlí. Stejně jako
u kyseliny sírové, ani u hydroxidu sodného v žádném případě nevyvolávat zvracení,
jelikož by mohlo dojít k perforaci zažívacího traktu. V co nejbližší době vyhledat
lékařskou pomoc [39, 41].
Vhodná hasiva
Jedná-li se o malé množství látky, lze k hašení požáru použít oxid uhličitý, vodní mlhu
či pěnu. Pokud se jedná o větší objem látky, lze použít těžkou či střední pěnu, popřípadě
vodní mlhu. Použití správného hasiva je potřeba přizpůsobit hořícím látkám a zařízením
v okolí požáru. Zasahující hasiči by pak ve své výbavě při takovém zásahu měli
disponovat ochrannými prostředky dýchacích cest, zejména pak izolačními dýchacími
přístroji [41].
Hydroxid sodný v žádném případě nesmí přijít do styku s některými dalšími látkami.
Jsou jimi například kyseliny, hliník, kovy, amonné soli, železo, olovo, cín, zinek a další.
Mezi nebezpečné produkty rozkladu hydroxidu sodného pak patří vodík, který vzniká při
reakci NaOH s některými kovy, kterými mohou být například zinek, hliník a podobně
[41].
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Tabulka 4 – Hydroxid sodný [41]

Název

Hydroxid sodný

CAS číslo

1310-73-2
Žíravá či dráždivá pro kůži, poškození

Klasifikace látky

očí (klasifikace dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008)

Nebezpečné účinky na zdraví
Nebezpečné účinky pro životní
prostředí

Jiná nebezpečí

UN kód

Poleptání kůže, poškození očí

-

Reakce s kyselinami – vznik exotermické
reakce
1823

3.6 Chemické faktory ohrožení
Pro manipulaci s jakoukoliv nebezpečnou chemickou látkou je nutné znát veškeré její
vlastnosti. Mezi chemické faktory ohrožení Šenovský (2008) ve své knize uvádí:


„Ohrožení výbuchem.



Ohrožení požárem a popálení.



Nebezpečná chemická reakce.



Nebezpečí ohrožení zdraví toxickými látkami.“ [42 s. 20–21].

Ohrožení výbuchem
Ty látky, které se mohou rychle rozkládat a mají nestabilní chemickou strukturu, jsou
řazeny mezi látky explozivní a výbušné. Výbuch působí škodlivě na životní prostředí
i na člověka. Člověka při výbuchu může zasáhnout tlaková vlna, po výbuchu může dojít
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k možné intoxikaci člověka ze vzniklých produktů. Při výbuchu často dochází
k popáleninám na kůži, je zvýšená prašnost v okolí výbuchu. S výbuchem je spjatý i hluk,
který může být v daný moment ohlušující [42].
Ohrožení ohněm a popálení
Požár a výbuch jsou úzce spjaté reakce, které v několika případech navazují jedna na
druhou.
Nebezpečné chemické reakce
Chemickou reakcí rozumíme „všechny změny látek při působení fyzikálních jevů
(nestálé látky), při rozpouštění (nemění se chemická struktura látky), při kterých se
uvolňuje velké množství tepla, nebo vznikají látky, které mohou být výbušné, hořlavé,
korozivní, případně různým způsobem toxické.“ [42 s. 22].
Nebezpečné reakce lze rozdělit do čtyř skupin. Jedná se o reakci s toxickými látkami,
s hořlavinami, rychle probíhající reakce a smíšené procesy. HZS ČR disponuje
databázemi o vlastnostech konkrétních látek [42].

3.7 Zásady ochrany proti požáru a výbuchu
V následující kapitole se bude diplomová práce zabývat zásadami ochrany proti
požáru a výbuchu hořlavých plynů a par hořlavých kapalin.
Ochrana proti požáru a výbuchu je nutností každé firmy či společnosti, která nakládá
s takovými látkami, které mohou svými vlastnostmi zapříčinit požár či výbuch. Proto je
určitě zapotřebí, aby společnosti, pracující s takovým materiálem, uměly posoudit
možnosti vzniku požáru/výbuchu a jeho nebezpečí, a aby v nich docházelo k provádění
protipožární a protivýbuchové prevence. Možnost vzniku požáru či výbuchu, to znamená
podmínky a příčiny, jsou jen jedním z mnoha faktorů vzniku požáru či výbuchu. Dalším
činitelem, který řeší problém se vznikem požáru či výbuchu je určení možných cest šíření
požáru/výbuchu [43, 44].
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Hlavním problémem při vzniku požáru či výbuchu je fakt, že při výrobních procesech,
anebo ve skladech jsou ve většině případů takové podmínky, které napomáhají
k rychlejšímu šíření požáru. Důvodů může být několik, ať už přítomnost dalších
hořlavých látek či směsí, použití neadekvátních protipožárních opatření a podobně. Dle
I. Bartlové a K. Baloga (2007) dochází k šíření vzniklého požáru zejména v těchto
podmínkách:


„Nahromadění velkého množství látek ve výrobních a skladovacích prostorách,



Provedení umožňující šíření plamene a produktů hoření na vedlejší zařízení a do
sousedních prostor,



Pozdní zjištění a ohlášení požáru,



Prostor není chráněn automaticky, nebo tato zařízení nejsou dostatečně účinná, či
jsou mimo provoz.“ [43 s. 79].

Je na každé firmě, aby dokázala své pracoviště přizpůsobit tak, aby nedocházelo ke
zbytečnému hromadění nepoužívaných chemických látek a směsí popřípadě vzniklých
produktů z výroby.
3.7.1

Protipožární a protivýbuchová ochrana

Existují tři základní podmínky pro průběh hoření. Jedná se o přítomnost hořlavé látky,
přítomnost oxidačního prostředku a o přítomnost iniciačního zdroje. Ochranou proti
vzniku požáru nebo výbuchu, je odstranění jedné ze tří podmínek. I. Bartlová s K.
Balogem ve své knize rozdělují protipožární a protivýbuchovou ochranu do tří kategorií.
První dvě kategorie představují ochranu aktivní. Terciární protivýbuchová ochrana pak
představuje ochranu pasivní.
1. Primární protipožární a protivýbuchová ochrana
Tato ochrana zahrnuje veškerá opatření, která zamezují vzniku hořlavého
materiálu. Docílit toho lze tím, že oslabíme vždy jednu nebo dvě ze tří
podmínek pro hoření. Přítomnost hořlavé látky lze odstranit například úpravou
množství hořlaviny ve směsi, která po úpravě již hořlavá nebude. Výskyt
oxidačního prostředku (kyslíku) lze docílit snížením přítomnosti oxidačního
prostředku v plynné směsi pod tzv. kritický obsah. Ke snížení kyslíku či jiného
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oxidačního prostředku lze dosáhnout za pomocí zvýšení třetí podmínky inertní složky, která plní funkci buď zřeďovadlo nebo funkci inhibiční.
2. Sekundární protipožární a protivýbuchová ochrana
Sekundární ochrana spočívá v omezení možnosti iniciace. Tato ochrana
zajišťuje především instalaci elektrického zařízení a to v takovém provedení,
aby nemohlo dojít k iniciaci hořlavé či výbušné směsi, dále opatření, která
zabraňují iniciaci od mechanických jisker či opatření týkající se statické
elektřiny.
3. Terciární protivýbuchová ochrana
Tato ochrana může být spuštěna až ve chvíli, kdy už k výbuchu došlo,
respektive došlo k požáru a výbuch hrozí, tudíž je zapotřebí podstoupit takové
kroky, aby k výbuchu nedošlo. Jedná se například o využití několika
technologických kroků. Může se například jednat o zařízení, které zabraňuje
tvorbě vysokého tlaku v zařízení, o pojistné membrány, o uzávěry, které
zabrání dalšímu šíření požáru/výbuchu [43].

3.8 Chemický průzkum a laboratorní kontrola HZS ČR
Systém chemického průzkumu a laboratorní kontroly u HZS ČR má za hlavní úkol
rychlou detekci, identifikaci, přesné analytické stanovení a rozbory veškerých
chemických látek a to včetně otravných látek. Dalšími úkoly tohoto systému je
interpretace zjištěných údajů o dané látce na místě zásahu, expertní činnost pro potřeby
chemické služby a dalších složek IZS. Systém chemického průzkumu a laboratorní
kontroly HZS ČR dále provádí odběry vzorků a analýzy pro státní správu, a to hlavně při
pomoci se zjišťováním příčin požáru. Konzultační, informační a poradenská činnost pro
pomoc jednotkám HZS také patří mezi úkoly systému [45].
Systém je dle J. Matouška, I. Urbana a P. Linharta (2008) rozdělen vertikálně do tří
hlavních stupňů:


„Základní stupeň představují zasahující jednotky požární ochrany.



Střední stupeň tvoří chemické laboratoře školicích středisek HZS krajů.



Nejvyšším stupněm je Institut ochrany obyvatelstva.“ [45 s. 61].
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3.8.1

Prostředky pro ochranu těla – protichemický ochranný oděv

Jedná se o ochranný oděv, který je zvláštní ve své funkci. Je vyvinut tak, aby chránil
jeho uživatele před nepředvídatelnými rozsáhlými změnami fyzikálního prostředí.
Ochranný oděv můžeme dělit dle použitých materiálů a konstrukčního provedení na:


Izolační;



Filtrační.

Dále jej můžeme dělit dle stupně možné izolace lidského organismu na:


Těžký – využívá se ve velmi nebezpečném prostředí s výskytem agresivních či
vysoce toxických látek, je hermeticky uzavřený, používá se v kombinaci
s dýchacím přístrojem;



Lehký – nemusí být zpravidla hermeticky uzavřený, používá se v kombinaci
s respirátorem či ochrannou maskou [46].

Ochranný oděv lze jinak nazvat osobní ochrannou výstrojí, která je svou funkcí
nezbytná pro práci v místě zásahu, kde se vyskytuje chemické, biologické nebo radiační
nebezpečí. Důležitými aspekty při vybírání vhodného ochranného oděvu jsou teplotní
a fyziologické faktory a také možnost poskytnout uživateli maximální komfort.
Vzhledem k nutnosti zabezpečení ochrany je proto nutné znát nebezpečí, které plyne
z daného druhu konané činnosti, vliv prostředí, typ, formu a úroveň kontaminace či
fyzickou kondici uživatele a jiné [47].
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Obrázek 7 – Piktogramy ochranných oděvů [48]

3.8.2 Metoda START
Metoda START je laická metoda, která je využívána pro snadné a rychlé třídění
zasažených osob mimořádnou událostí příslušníky HZS ČR v nebezpečné zóně. Metoda
spočívá v odhadu a označení závažnosti poranění dané osoby a následné stanovení pořadí
zasažených osob k transportu z nebezpečné zóny. Vždy se hodnotí stav dýchání,
prokrvení (kapilární návrat) a vědomí zasažené osoby (viz Obrázek 8). Postup pro třídění
zasažených osob do určitých skupin:


3 (zelená) – zasažená osoba je schopna sama se vzájemnou pomocí odejít
z nebezpečné zóny;



4 (černá) – mrtvé osoby nebo osoby, které mají zranění neslučitelné se životem;



1 (červená) – osoby potřebující neodkladnou první pomoc a přednostní transport
(osoby jsou v kritickém stavu);
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2 (žlutá) – zasažení, kteří potřebují neodkladnou první pomoc a jejichž transport je
až po č. 1, jsou dechově i oběhově stabilní – nenachází se v kritickém stavu [49].

Obrázek 8 – Schéma metody START
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4 METODIKA
V následující kapitole se budeme zabývat metodikou, která byla použita při
zpracovávání dat k této diplomové práci.

4.1 Otevřené zdroje
Otevřené zdroje („Open Education Resources“, dále jen „OPR“) jsou takové zdroje,
kterými jsou dle Bezpečnostní informační služby: „např. noviny a časopisy, rozhlasové
a televizní vysílání, Internet, různé publikace, knihy apod. Otevřenými zdroji mohou být
i různé přednášky, sympózia, konference a jakékoliv jiné aktivity, které jsou zdrojem
informací a odehrávají se ve veřejném, volně přístupném prostoru.“ [50 s. 1].
Zpravodajské informace z otevřených zdrojů („Open Source Intelligence“, dále jen
„OSINT“) nabízejí jak kvalitativní, tak i kvantitativní metodu pro sběr a analýzu dat
nalezených ve veřejně dostupných zdrojích. Vondruška ve své diplomové práci říká, že
„OSINT označuje proces zpracování informací z otevřených zdrojů (OSIF / OSINF).
Zpracování zahrnuje analýzu, třídění a ověřování informací. Pro zpracování dat v rámci
OSINT je používán zpravodajský, resp. OSINT cyklus. Výstupem OSINT analýzy je výstup
s významnou přidanou hodnotou.“ [51 s. 10].
Zpravodajské informace můžeme dále rozdělit na několik úrovní. Rozdělujeme dva
základní rozdíly v přístupu OSINT, a to na:


Plošný OSINT a



Cílený OSINT [51].

Plošný OSINT se používá pro automatizované vyhledávání rozsáhlého objemu dat,
která se poté analyzují. Tato metoda se používá například při monitoringu vývoje v dané
zemi. Kdežto cílený OSINT se zaměřuje na vyhledávání konkrétních informací. Pro cíle
této práce bude využit OSINT cílený.
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4.2 Obsahová analýza
Obsahová analýza, nebo věcná analýza, která patří mezi kvantitativní analýzy, je dle
České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy: „analýza obsahu
dokumentu, zahrnující metody a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, případně
časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. Slovní
vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno do věcných
selekčních údajů v procesu věcného pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce
textu dokumentu.“ [52].
Jedná se o metodu, která je zaměřená na zachycení obsahu a tématiky daného
zkoumaného dokumentu. Výstupem obsahové analýzy jsou pak redukce textu v různých
stupních (referát, anotace, abstrakt) nebo věcné pořádání informací [53].

4.3 Řízené rozhovory
Řízené neboli strukturované rozhovory jsou rozhovory, které mají přesně formulované
znění a i pořadí otázek. Jedná se o sběr dat v sociálním výzkumu. Týká se rozhovoru
vedeného mezi tazatelem a respondentem, kdy tazatel podkládá otázku za otázkou dle
dotazníku, respondent pak odpovídá. V praktické části budou výsledky analyzovány,
komparovány a vyhodnocovány.

4.4 Kazuistika
Kazuistika, jinak známé jako případová studie, se řadí mezi výzkumné metody
a zabývá se popisem jednotlivých případů (například vznikem, průběhem a následným
šetřením mimořádné události). Kazuistiky pak slouží jako nástroj pro pomoc a srovnání
s podobnými případy. U případové studie jde o uspořádání veškerých informací, které
jsou o daném případu známé a následně dochází k jejich analýze. Tato metoda může
poskytnout nové souvislosti mezi jednotlivými případy, čímž je možné dostat se do
hloubky případu a následně jej vyřešit co nejefektivněji [54, 55].
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4.5 Multikriteriální analýza
Multikriteriální analýza je metoda využívaná při rozhodování mezi několika
eventualitami. Tato metoda nepřipouští, aby bylo několik výsledných alternativ. Výsledná
alternativa musí být vždy jediná. Při této metodě se používá větší počet
kvantifikovatelných kritérií, která jsou zahrnuta do rozhodování. Metoda se skládá ze čtyř
na sebe navazujících kroků:
1. Identifikace alternativ a kritérií – V první fázi je nutné identifikovat
alternativy, mezi kterými je rozhodování a pak kritéria, která budou v analýze
zahrnuta. U prvního kroku je dobré si vše zapsat do tabulky, kdy alternativy
budou v řádcích a kritéria ve sloupcích. Pod hlavičkou tabulky bude následně
přidán ještě řádek pro vepsání jednotlivých vah kritérií a za poslední sloupec
bude vložen sloupec navíc pro bodové součty.
2. Ohodnocení kritérií – V tomto kroku se hodnotí kritéria. Každý uživatel si
číselnou řadu, kterou bude hodnotit kritéria, určuje sám.
3. Přidělení vah – Po ohodnocení kritérií přichází na řadu přiřadit váhy a to tak,
aby součin ohodnocení kritérií a vah odpovídal významu, který pro uživatele
dané kritérium má. Váhy vepíšeme do druhého řádku tabulky. Poté vepíšeme
váhu před znaménko x (krát) do každé buňky ve sloupci pod ním.
4. Výpočet ohodnocení – výsledky výhodnosti jednotlivých alternativ získáme
sečtením součinů ohodnocení alternativ v dílčích kritériích a vah těchto kritérií.
Je nutné si určit, zda budou výhodnější varianty hodnoceny vyšším číslem pro
správné vyhodnocení tabulky. Shodují-li se výsledky s více než jednou
alternativou, je možné přidat další kritéria, která se budou následně
hodnotit [56].

4.6 Evaluace
Evaluace, disciplína, která se zaobírá sběrem a vyhodnocováním dat. Jedná se
o soustavné posuzování kvality a hodnoty. Důkladný sběr informací a jejich odborné
zpracování má za cíl získat věrohodné podklady pro případná další rozhodnutí. Evaluaci
lze dělit do tří fází:
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1. Ex-ante evaluace (performativní) nebo také plánovací fáze, jejímž účelem je
popis problému, analýza potřeby a její naplnění, posouzení logiky plánované
intervence a podmínky uplatnění daného postupu.
2. Mid-term evaluace (formativní) známá jako procesní fáze. V této fázi
dochází k implementaci zvoleného postupu, jsou poskytnuty první informace
o organizaci a fungovaní evaluace. V této fázi přichází prvotní výsledky a efekt
daného postupu. V této fázi je možné provádět průběžné korekce.
3. Ex-post evaluace (sumativní) neboli konečná fáze,

která je užitečná

především zpětnou vazbou v podobě získání střednědobých a dlouhodobých
výsledků a efektu zvoleného postupu. Účelem této fáze je srovnání dosažených
výsledků se zadanými cíli [57, 58].
Při evaluaci je využitý velký rozsah kvantitativních či kvalitativních metod a technik.
Jedná se například o dotazníkové šetření, kvalitativní výzkum, pozorování, případové
studie, statistiky a další. Cílem evaluace je zajištění nestranného a věcného zhodnocení,
kdy jsou nalezeny přiměřené váhy pro posouzení jednotlivých informací, výzkumu
apod. [57, 58].
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5 VÝSLEDKY
V následující kapitole budou rozebrány veškeré metody, které budou nápomocny při
vytváření návrhu na metodické doporučení pro efektivní a srozumitelnou komunikaci
mezi složkami IZS.

5.1 Řízené rozhovory
Výzkumná část diplomové práce byla prováděna skrze řízené strukturované rozhovory
s členy základních složek IZS zasahujících u výbuchu ve firmě Purum v roce 2019.
Vzhledem k dlouhotrvající pandemické situaci probíhaly rozhovory telefonicky nebo
online formou prostřednictvím MS Teams, Zoom, Google Meet či Google Forms.
Otázky rozhovoru (viz Příloha 1) byly sestaveny tak, aby z odpovědí bylo možné
rozklíčovat nastalou situaci z listopadu roku 2019, kdy došlo k intoxikaci hasičů,
záchranářů a policistů při zásahu, kde došlo k úniku neznámé nebezpečné látky. Odpovědi
oslovených zasahujících osob u tohoto konkrétního případu také poslouží k sestavení
návrhu metodického postupu pro komunikaci mezi složkami IZS na místě události, kde
došlo k úniku neznámé nebezpečné látky s velkým počtem zraněných na místě.
Rozhovor byl určen všem členům základních složek IZS, kteří se na místě zásahu
nacházeli. Bohužel v době psaní této diplomové práci nebyl případ uzavřen z pohledu
Policie ČR, která se v tomto ohledu nemohla k případu vyjadřovat. HZS ČR komentovali
situaci jen výjimečně.
V rámci rozhovorů byla oslovena i firma Purum, která se odmítla k celé situaci
jakkoliv vyjádřit.
Rozhovory byly vedeny anonymně, u některých z odpovědí byla uvedena například
hodnost respondenta.
Celkově se rozhovorů účastnilo sedmnáct respondentů, jejichž odpovědi jsou
v následujících odstavcích vyhodnocovány a odpovědi jednotlivých složek IZS jsou mezi
sebou komparovány.
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Otázka č. 1 – U jaké složky IZS sloužíte?

Obrázek 9 – Počet dotazovaných – konkrétní složka IZS

Z celkového počtu dotazovaných, tj. celkem 17 respondentů, bylo 35,3 % příslušníků
HZS Libereckého kraje. Zbylých 64,7 % respondentů (v celkovém počtu 11 dotazovaných
osob) byli zaměstnanci ZZS Libereckého kraje. Bohužel se nepodařilo získat respondenty
z řad PČR. V době psaní diplomové práce docházelo k závěru vyšetřování, které bylo
PČR uzavřeno přibližně v polovině dubna 2021 (viz kapitola 3.4.1).
Otázka č. 2 – Jak dlouho u IZS sloužíte?
Další otázka na členy IZS směřovala na dobu, po kterou slouží u dané složky. Jednalo
se o zjištění, zda se na místě zásahu nacházeli nováčci v oboru, nebo zda se jednalo
o zkušenější záchranáře.
Průměrná doba ve služebním poměru u dotazovaných osob byla 15,33 let u jedné ze
složek integrovaného záchranného systému. Z rozhovorů vyplývá, že se u zásahů
pohybovali především zkušení záchranáři. Samozřejmě mezi zasahujícími byly osoby,
které u složek pracují přes patnáct let, ale také jednotlivci, kteří byli oproti ostatním
respondentům u složek teprve krátce (dva roky).
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Otázka č. 3 – Kolik je Vám let?

Obrázek 10 – Věk respondentů

Ve věku 18 – 25 let nebyl ani jeden z dotazovaných (0 %), 4 (24 %) byli ve věku 26 –
35 let. Nejvíce respondentů se nacházelo ve věkové kategorie 36 – 45 let – celkem 10
(59 %) z celkového počtu 17 osob. Do posledního věkového rozmezí 46 – 55 a více let se
přihlásili celkem tři respondenti (18 %).
Otázka č. 4 – Zhodnoťte situaci, která nastala na místě události dne 19. 11. 2019
v Hamru na Jezeře – jaká byla komunikace mezi složkami, jak se s dalšími složkami
IZS spolupracovalo, kdy jste dostali vyrozumění o události, případně jak?
Cílem této otázky bylo přijít na možné komplikace, které nastaly během mimořádné
události, a které vedly s největší pravděpodobností ke komunikačnímu šumu, díky čemuž
došlo k intoxikaci nejen záchranářů, ale i hasičů, policistů a dalších osob, které se na místě
zásahu nacházely, buď v jeho počátku, nebo při záchranných a likvidačních pracích.
Z odpovědí bylo možné zjistit, že jednotlivé složky IZS byly o události vyrozuměny
skrze jednotlivá operační střediska složek v Libereckém kraji. Další způsob vyrozumění
o události dostaly složky například skrze radiové stanice a car terminály. Některé
z posádek ZZS si při odpovídání vzpomněly i na špatný signál radiových stanic.
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Co se komunikace mezi jednotlivými složkami IZS týká, tak ta dle odpovědí byla
pravděpodobně špatná. Například vedoucí lékař na místě mimořádné události se zmínil,
že společně s velitelem PČR nějakou dobu hledali velitele zásahu HZS. Na místě zásahu
se prý nedařilo spojit se běžnými komunikačními kanály a jen s velkými obtížemi
zjišťoval rozsah bezpečné zóny. Komunikaci s PČR však označil za bezchybnou. Toto
tvrzení je ovšem zmíněno pouze příslušným vedoucím lékařem na místě mimořádné
události, v řízených rozhovorech se nám nepodařilo získat toto tvrzení od protistrany, a to
od PČR.
Z dalších odpovědí lze předpokládat, že situace na místě zásahu nebyla přehledná,
komunikace mezi složkami probíhala obtížně, čímž mohlo, bezprostředně po události
v místě výbuchu, dojít ke komunikačnímu šumu. Bohužel ani podané prvotní informace
složkám IZS neusnadnily řešit situaci jiným způsobem. Nutno podotknout, že i když
spolupráce, dle rozboru jednotlivých rozhovorů, mezi ZZS a HZS byla z počátku
matoucí, tak za vzájemnou oporu na místě události a vzájemnou spolupráci byli rádi jak
zaměstnanci ZZS, tak i zasahující hasiči.
Otázka č. 5 – Byl/a jste u výše uvedené mimořádné události zraněn/a či
intoxikován/a?

Obrázek 11 – Počet intoxikovaných členů IZS na místě zásahu

Na místě zásahu bylo intoxikováno celkem 12 osob z dotazovaných (70,6 %). Zbylých
pět dotazovaných (29,4 %) uvedlo, že u nich k žádnému zranění či projevům intoxikace
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na místě zásahu nedošlo. Takové množství zasažených záchranářů je rovněž precedentem
této mimořádné události, což potvrzuje obtížnou komunikaci mezi složkami IZS.
Otázka č. 6 – Jestliže ANO, jaký byl rozsah zranění, popřípadě jaké zdravotní
komplikace Vás postihly?
U dvanácti osob (70,6 %) z celkového počtu sedmnácti dotazovaných se objevily
příznaky akutní intoxikace nebezpečnou chemickou látkou. Mezi nejčastější zdravotní
komplikace, které respondenty postihly, se například řadily:


Dýchací problémy/obtíže;



Lokální zarudnutí kůže – převážně v oblasti obličeje;



Svědění pokožky;



Suchý kašel;



Zasažené sliznice horních dýchacích cest, suchá nosní sliznice;



A další.

Mezi další subjektivní potíže, které se objevovaly u zasahujících osob spíše
individuálně, patří motání hlavy, dále lékaři potvrzený vysoký tlak nebo například
několikaměsíční strach a nápor na psychiku z hlediska toho, co se bude dít dál, jaké
následky jim intoxikace přivodí v budoucím životě.
Někteří z dotazovaných, kteří se nepohybovali přímo v areálu firmy Purum, udávali,
že zápach byl cítit i na shromaždišti IZS mimo území společnosti.
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Otázka č. 7 – Použil/a jste na místě zásahu osobní ochranné prostředky?

Obrázek 12 – Použití osobních ochranných prostředků

Z odpovědí je patrné, že 64,7 % (tedy 11 ze 17 dotazovaných) zasahujících na místě
zásahu použilo osobní ochranné prostředky při záchranných pracích na místě události.
Šest respondentů (35,3 %) uvedlo, že osobní ochranné prostředky na místě zásahu
nepoužili – tyto osoby se nenacházely v blízkosti nebezpečné zóny, tudíž o použití
osobních ochranných prostředků ani neuvažovaly.
Otázka č. 8 – Jestliže ANO, jaké konkrétně jste použil/a?
Dotazovaní příslušníci HZS Libereckého kraje na místě zásahu v nebezpečné zóně při
záchranných pracích použili převážně jednorázový ochranný oděv a izolační dýchací
přístroj. Záchranáři ze ZZS Libereckého kraje převážně uváděli, že jejich osobní
ochranné prostředky se spíše míjely účinkem. Záchranáři měli k dispozici většinou:


Zdravotnické rukavice;



Respirátor (typ FFP2 nebo FFP3) nebo chirurgickou roušku;



Ochranné brýle.
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Z výčtu těchto osobních ochranných prostředků vyplývá, proč záchranáři zmiňovali
míjející se účinek těchto osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“),
protože uvedený typ respirátorů není primárně určený k zásahu s nebezpečnou látkou a
nepřiléhá k obličeji tak, jako například obličejová maska filtračního přístroje. Zmiňovaná
chirurgická rouška je v tomto případě zcela bezpředmětný osobní ochranný prostředek.
Jeden ze záchranářů ZZS uvedl, že ideálně by v tomto případě měli záchranáři
zasahovat

v jednorázových

ochranných

oblecích

s obličejovými

maskami

s kombinovaným filtrem.
Otázka č. 9 – Změnil/a byste postup při záchranných pracích, pokud byste v té
době měl/a informace, které jsou známé teď? Co byste změnil/a?
Poslední otázka během konání rozhovorů padla na situaci, jakým způsobem by
respondenti reagovali dnes. Cílem otázky nebylo vyřčení chyb jednotlivých složek IZS,
ale konstruktivní kritika a možné návrhy na zlepšení komunikace mezi složkami IZS při
řešení mimořádných událostí s přítomností neznámé nebezpečné látky u budoucích
zásahů.
Záchranáři, kteří na místě zásahu byli, převážně uváděli, že bez patřičných osobních
ochranných pomůcek by nevstupovali do nebezpečné zóny, popřípadě, že by si nechali
veškeré pacienty dopravit příslušníky HZS do bezpečné zóny po řádném třídění metodou
START. Vzhledem k tomu, že komunikace mezi složkami IZS na místě zásahu nebyla
efektivní a spolehlivá, někteří ze záchranářů uvádí, že u podobných případů se
v budoucnu budou obracet na své příslušné Zdravotnické operační středisko s dotazy,
například zda:


„Opravdu máme jet z bezpečné zóny na místo?“



„Kde je stanovena bezpečná zóna?“



„Kde je nástupní místo?“



A podobně.

Dalším bodem, který byl při této otázce také často zmiňován, byl postup včasné
aktivace složek s protichemickou výbavou a detekčními prostředky, aby se předešlo
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intoxikaci několika zasahujících osob a následné kontaminaci vybavení ZZS.
Dekontaminace záchranářů probíhala až na ambulanci v nemocnici, což byl další chybný
krok při řešení této mimořádné události. Zasahující pracovníci ZZS měli na svých
pracovních oděvech zbytky nebezpečné látky. Někteří pracovníci ZZS nebyli
dekontaminováni vůbec a pokračovali v dalších výjezdech po zbytek své směny, tudíž
pracovali s kontaminovanými pomůckami, vybavením a v kontaminovaných vozidlech
a vrtulníku. Tím vším se prodloužila délka expozice nebezpečnou látkou. Zlepšit by dle
některých šla i výměna informací mezi jednotlivými složkami zasahujícími na místě
zásahu či jednotný postup těchto složek.
Respondenti z řad HZS uváděli, že by postup zůstal pravděpodobně stejný, avšak
nasazení sil a prostředků by bylo možná odlišné.

5.2 Komparace
Vzhledem k tomu, že případ rozebíraný a analyzovaný v této diplomové práci je
pravděpodobně precedentem, nebylo možné dohledat žádné události podobného typu na
území České republiky ani ve světě.
Podle charakteristiky zásahu – výbuch či únik nebezpečné chemické látky, lze
například jmenovat podobnou mimořádnou havárii. Z České republiky se může například
jednat o výbuch v kralupské chemičce, kde došlo k usmrcení šesti osob. Tragičtější, co se
počtu zasažených týká, lze jmenovat únik chloru z železniční cisterny v americkém městě
Festus, kdy k úniku došlo kvůli technické závadě na odstavené cisterně. Nehoda postihla
63 zasažených osob a řadu osob, které byly evakuované z blízkého okolí události. Nutno
podotknout, že případy jsou s analyzovanou mimořádnou událostí podobné jen
charakterem události. Ani v jednom z výše uvedených případů nedošlo k intoxikaci členů
IZS [59, 60].

5.3 Multikriteriální analýza
Na základě informací získaných z řízených strukturovaných rozhovorů, obsahové
analýzy několika dokumentů souvisejících s metodickými předpisy pro činnost jednotek
požární ochrany a dalšími dokumenty či informacemi získanými pomocí metod OPR
a OSINT byla provedena multikriteriální analýza.
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Jako alternativy byly vybrány tyto scénáře:


Intoxikace zaměstnanců ZZS, kdy se předpokládá použití nedostačujících OOPP
a na místě zásahu dochází ke špatné informovanosti mezi složkami IZS, tudíž
dochází k získávání matoucích informací od velitele zásahu.



Záchrana osob neintoxikovanými pracovníky ZZS, kdy se očekává, že
záchranář použije adekvátní OOPP tak, aby nedošlo k intoxikaci nebezpečnou
látkou na základě informace od velitele zásahu.



Záchrana osob v nebezpečné zóně příslušníky HZS, kteří v nebezpečné zóně
provedou třídění metodou START a provedou transport ke stanovišti vozidel ZZS,
která jsou umístěna mezi vnější zónou a nástupním prostorem. Jestliže to zdravotní
stav pacienta dovoluje, zásadou je také dekontaminace zraněného. Dekontaminace
se provádí dle metodických postupů HZS ČR tak, aby nedošlo ke kontaminaci
vozidel ZZS.

Kritéria byla zvolena následovně:


Doba – čas, který uběhne od příjmu tísňového volání po naložení pacienta
k odvozu z místa zásahu do koncového zdravotnického zařízení.



Komunikace mezi jednotlivými složkami na místě zásahu – jedná se
o relevantní informace, které vedou k úspěšnému ukončení záchranných prací
a také k ochraně života zasahujících osob.



Komfortnost OOPP při práci pracovníků ZZS – OOPP má za úkol především
ochranu zdraví zasahujícího, avšak každý OOPP svým způsobem více či méně
ztěžuje výkon práce jeho uživatele.

Váha alternativ byla určena od nejdůležitější (3) po méně důležité (1). Jednotlivé
alternativy byly hodnoceny vzhledem k dílčím kritériím (viz Tabulka 5 – zvýrazněno) od
1 (nejhorší varianta) po 3 (nejlepší varianta).
Výsledné hodnocení alternativ bylo získáno součtem násobků vah a jednotlivých
hodnocení kritérií vzhledem k alternativám. Výsledek s nejvyšším číslem vychází jako
nejideálnější varianta při řešení multikriteriální analýzy.
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Tabulka 5 – Multikriteriální analýza

KRITÉRIA

ALTERNATIVA
VÁHA
Intoxikace zaměstnanců ZZS (nepoužití dostačujících
OOPP, matující informace od velitele zásahu)

Doba (čím dřív bude

Komunikace mezi

pacient v rukou

jednotlivými

zaměstnanců ZZS,

složkami na místě

tím lépe!)

zásahu

3

3

2

–

3x1=3

3x1=3

2x1=2

3+3+2=8

3x3=9

3x2=6

2x2=2

9 + 6 + 2 = 17

3x2=6

3x3=9

2x3=6

6 + 9 + 6 = 21

Komfortnost OOPP
při práci pracovníků
ZZS

VÝSLEDNÉ
VYHODNOCENÍ

Záchrana osob neintoxikovanými pracovníky ZZS
(záchranář použije adekvátní OOPP tak, aby nedošlo
k intoxikaci nebezpečnou látkou na základě informace od
velitele zásahu)
Záchrana osob v nebezpečné zóně příslušníky HZS –
třídící metoda START (ZZS převezme dekontaminovaného
pacienta na hranici vnější zóny)
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5.4 Evaluace výsledků multikriteriální analýzy:
Na základě ohodnocení jednotlivých alternativ se došlo k závěru, že:


Alternativa Intoxikace zaměstnanců ZZS dopadla v hodnocení eventualit na
posledním místě. Na místě zásahu NEMŮŽE docházet k tomu, že by pracovníci
ZZS vstupovali do nebezpečné zóny bez patřičných OOPP vzhledem
k charakteristice mimořádné události. Před tím, než bude pracovník ZZS na
základě výzvy od příslušníka HZS ČR vyzván k překročení hranice bezpečné a
nebezpečné zóny, musí se ujistit u svého patřičného Zdravotnického operačního
střediska, zda je pro ně vstup do nebezpečné zóny bezpečný i bez použití OOPP.



Záchrana osob neintoxikovanými pracovníky ZZS vyšla v celkovém hodnocení
alternativ na druhém místě. Alternativa se z počátku zdála jako nejideálnější
vzhledem k tomu, že by o zasažené osoby bylo postaráno kvalifikovanou osobou
(zaměstnancem ZZS), který je vzhledem k charakteristice mimořádné události
vhodně oblečen do OOPP, jehož funkcí je chránit pracovníky ZZS před možnou
intoxikací nebezpečnou látkou, za co nejkratší možnou dobu. Avšak přítomnost
OOPP by mohla výrazně snížit výkonost práce zaměstnanců ZZS, vzhledem
k tomu, že nejsou cvičeni a připravováni na záchranu života osob v jiných než
pracovních oděvech.



Poslední alternativě, a to Záchrana osob v nebezpečné zóně příslušníky HZS,
připadlo pomyslné první místo v nejlepší možné variantě, co se ochrany
zaměstnanců ZZS před intoxikací nebezpečnou látkou týče. Jedná se o alternativu,
kdy se pracovníci ZZS budou nacházet POUZE na území bezpečné zóny a již
dekontaminované a vytříděné pacienty metodou START, si budou přebírat od
příslušníků HZS ČR na předem určeném místě na hranici bezpečné a nebezpečné
zóny. Člen HZS ČR je ve své pracovní kvalifikaci učen kvalitní a efektivní metodě
START, která je používána pro třídění raněných na místě zásahu právě příslušníky
HZS ČR, kteří pacienta poté předávají pracovníkům ZZS. Zároveň příslušník HZS
ČR provádí tuto metodu v plné ochraně, pro kterou je dobře vycvičen.
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5.5 Vyhodnocení hypotéz
Na základě získaných informací a výsledků z řízených rozhovorů, multikriteriální
analýzy a dalších metod, lze vyhodnotit hypotézy, které byly stanoveny pro tuto
diplomovou práci.
Byly vybrány následující hypotézy:
1. Byla v případě mimořádné události ve společnosti PURUM komunikace
mezi jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému na místě
zásahu dostatečná?
2. Lze zabránit kontaminaci zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby
při událostech podobného charakteru?
Hypotézu H1 lze na základě vyhodnocení všech proběhlých hovorů VYVRÁTIT. Z
veškerých získaných informací z řízených rozhovorů od příslušníků HZS Libereckého
kraje a ZZS Libereckého kraje lze tvrdit, že komunikace na místě zásahu nebyla efektivní.
Na místě zásahu, dle některých dotazovaných, nebyl dostatečný signál pro rádiovou
komunikaci a velitel zásahu se na místě události hledal obtížně. Předávání informací mezi
jednotlivými složkami IZS na místě zásahu bylo nedostačující a to vedlo ke kontaminaci
vybavení ZZS Libereckého kraje a intoxikaci záchranářů, kteří byli na místě zásahu.
Hypotéza H2 na základě získaných informací metodou obsahové analýzy, evaluace,
OSINT a následné multikriteriální analýzy byla POTVRZENA. Kontaminaci
pracovníků ZZS lze při mimořádných událostech podobného charakteru zabránit
takovým způsobem, že v žádném případě nevstoupí do nebezpečné zóny a vyčkají na
příslušníky HZS ČR, kteří pacienty po důkladném třídění START předají zaměstnancům
ZZS na hranici vnější zóny, kdy pacient bude již dekontaminován. Dále je jasné, že
z uvedených informací, získaných z řízených rozhovorů, je v současné době školení
zaměstnanců ZZS na nebezpečné látky nedostačující. Zaměstnanci ZZS nejsou stále
vybavení dostačujícími OOPP tak, aby je tyto chránily v případě zásahu u mimořádné
události s nebezpečnou látkou. Je potřeba vybavit zaměstnance ZZS takovými OOPP, aby
je v případě nutného vstupu do nebezpečné zóny dostatečně chránily. Analýza ale
prokázala, že je mnohem efektivnější mít proškolené příslušníky HZS ČR, kteří
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v nebezpečné zóně provedou kvalitní třídění START v OOPP, následně pacienta
dekontaminují a předají do rukou pracovníků ZZS, kteří jej na základě dalších vyšetření
transportují do vybraného zdravotnického zařízení na základě zdravotního stavu pacienta.

5.6 Metodické doporučení
Cíle této diplomové práce byly následující:


Kvalitativní analýza a rozbor události z roku 2019 ve společnosti Purum – Hamr
na Jezeře,



Metodické doporučení pro komunikaci mezi složkami integrovaného záchranného
systému při zásahu s nebezpečnou látkou,



Návrh možného vybavení osobními ochrannými prostředky zaměstnanců
Zdravotnické záchranné služby pro práci s nebezpečnými látkami.

5.6.1

Metodické doporučení pro komunikaci mezi složkami IZS

Nejvýznamnějším doporučením vyvstává reorganizace jedné ze základních složek
IZS, konkrétně ZZS, která jako jediná ze základních složek IZS není centrálně řízena,
tudíž co kraj, to jiné, i když podobné postupy při práci, jinak zvolená rádiová komunikace,
jiné, avšak obdobné vybavení při práci s nebezpečnými látkami apod. Pokládá se za
důležité, aby do budoucnosti byla ZZS řízena ústředně stejně jako je tomu u ostatních
dvou základních složek IZS.
Hlavní doporučení, které vyplývá z výsledků diplomové práce, je zintenzivnění
společných nácviků na metodických a taktických cvičeních v oblasti komunikace mezi
složkami IZS na místě zásahu – zejména pak komunikaci na úrovni:


Velitelů zásahu HZS vs vedoucích zdravotnické složky a



Vedoucích zdravotnické složky vs velitelů zásahu PČR.

Nepochybně je také zapotřebí do budoucna umožnit přímou komunikaci na místě
zásahu mezi zasahujícími jednotkami pomocí standardizace postupů a komunikačních
technologií. Mezi hlavní problémy v radiové komunikaci na místě zásahu se dle
uskutečněných rozhovorů řadí:
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ZZS téměř nevyužívá síť Pegas;



Nespolehlivé telefonní spojení;



Schopnost jednotlivých složek komunikovat telefonicky pouze cestou svých
operačních středisek, nikoliv přímo.

Výsledkem výzkumu je také navržení úpravy textu Metodického listu č. 2/S Bojového
řádu jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu – Zdravotnická záchranná
služba (viz Příloha 7).
5.6.2 Návrh na OOPP pro ZZS
Je potřeba změnit, popřípadě vytvořit úplně novou metodiku HZS ČR/IZS, tzv.
typovou činnost, která bude složky IZS a zdravotnická zařízení připravovat na události
podobného charakteru. Dále je potřeba doplnit spektrum ochranných pomůcek či
detektorů, především u ZZS. Standardně je již v současnosti ZZS vybavena detektory na
oxid uhelnatý, což je jednoduchý detekční prostředek, který je schopen signalizovat
zvýšenou koncentraci oxidu uhelnatého v prostředí, kde se zaměstnanec ZZS právě
pohybuje. Je potřeba do budoucna dovybavit ZZS jednoduchým multidetektorem, který
bude osazen více senzory. Tyto senzory budou indikovat přítomnost více druhů
nebezpečných plynů tak, aby zajistily alespoň základní informaci pro zaměstnance ZZS,
pohybujícího se v místě zásahu mimořádné události s nebezpečnou látkou.
Dalším návrhem je dovybavit posádky vozů ZZS následujícími prostředky:


OOPP typu 3 (kapalinotěšný, rovnotlaký OOPP), který zabezpečuje ochranu a je
nepropustný proti kapalinám (viz Obrázek 7),



ochranou dýchacích cest stupněm 2, tj. filtrační dýchací přístroj s příslušným
univerzálním filtrem MOF (viz Obrázek 7).
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6 DISKUZE
Mimořádné události typu průmyslových havárií jsou častým důvodem výjezdu pro
složky IZS, kde je nutná jejich spolupráce na místě zásahu. Bohužel ne vždy je
komunikace na takové úrovni, aby se zabránilo komunikačnímu šumu a nedošlo tak
k neúmyslnému zranění zasahujících osob. Případ, který se stal v roce 2019 na území
České republiky v Hamru na Jezeře je precedentem. Počet případů, kdy dojde k intoxikaci
několika členů IZS a ke kontaminaci jejich vybavení, jako sanitních vozů a osobního auta
ZZS, se ve světě nestalo mnoho. Proto je důležité vzít si z tohoto případu příklad a
vynaložit veškeré síly k tomu, aby se toto již nikdy neopakovalo. Takovými
průmyslovými haváriemi, kde nedošlo ke komunikačnímu šumu, byl například výbuch
v kralupské chemičce v roce 2018 (Chemický závod Syntos) nebo únik kyseliny sírové
v kombinaci se sirovodíkem v Olomouci roku 1996. Ze světa můžeme zmínit například
únik zemního plynu v Los Angeles v roce 2015.
Vzhledem k tomu, že se dodnes na veřejnost nedostala informace, která by jasně říkala,
jaké nebezpečné chemické látky byly na místě zásahu v Hamru na Jezeře přítomné, lze
jen stěží zjišťovat, zda by šlo intoxikaci first responderů nějak zabránit. Ať už použitím
osobních ochranných prostředků nebo zvětšením nebezpečné zóny tak, aby nedošlo ke
kontaktu záchranářů v bezpečné zóně s nebezpečnou chemickou látkou. Potvrzenými
látkami, které na místě zásahu byly přítomny, jsou vysoce koncentrovaná kyselina sírová
a silně zásaditý hydroxid sodný. Policejní mluvčí Libereckého kraje I. Baláková uvedla,
že se jednalo o sloučeniny vysoce koncentrované kyseliny sírové a silně zásaditého
hydroxidu sodného „s příměsí dalších chemických sloučenin“ [37]. Bohužel nepřesná
identifikace všech přítomných látek na místě zásahu vedla k dlouhodobým problémům
intoxikovaných záchranářů. Někteří si i po několika týdnech či měsících od události
stěžovali na dlouhodobé zarudnutí kůže v oblasti obličeje, dlouhotrvající kašel, pálení
v krku apod. Některé nepublikované a tudíž i neověřené zdroje uvádějí, že se v první
chvíli jednalo také o látky typu kyanid (blíže nespecifikovaný), jehož intoxikační
příznaky odpovídaly příznakům, které postihly pracovníky ZZS na místě zásahu. Došlo
ke konzultaci s Toxikologickým informačním střediskem, které potvrdilo, že příznaky
odpovídají kontaktu intoxikovaných s některým z kyanidů – přítomnost kyanidu však
vyvrátily krevní testy, které výskyt kyanidu v krvi nepotvrdily.

60

MUDr. Mokrejš nalézá impaktovanou kazuistiku autorů J. C. R. Rippey a M. I.
Stallwood (viz Příloha 6) o účincích dimethylsulfátu (dále jen „DMS“), kde jsou shrnuty
toxické účinky DMS při laboratorní nehodě se 125 ml této látky a pozdními projevy
intoxikace u zaměstnanců. Látka se vstřebává kůží, sliznicemi, spojivkami i dýchacími
cestami a první projevy intoxikace mohou být i po řadě hodin od expozice. V článku je
výslovně DMS označena jako potencionální bojová otravná látka.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 101 odst. 1 říká, že „Zaměstnavatel je povinen
zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného
ohrožení jejich života a zdraví, které se týkají výkonu práce.“ [61]. Odst. 2 pak říká, že
zajištění bezpečnosti zaměstnanců (ochrana života a zdraví) je zaměstnavateli uložena dle
zvláštních právních předpisů dané organizace. Nutno podotknout, že každý osobní
ochranný pracovní prostředek více či méně zaměstnanci omezuje možnosti
stoprocentního výkonu na pracovišti – OOPP stěžuje výkon práce. Konkrétně u ZZS mezi
OOPP patří ochranný a pracovní oděv, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochranné brýle,
ústenka, ochranná přilba a svítilna, dezinfekce a pepřový ochranný sprej. Vzhledem
k nastalé situaci dne 19. 11. 2019 lze předpokládat, že OOPP při práci s neznámou
nebezpečnou chemickou látkou jsou nedostačující. Respondenti z řad ZZS u výše
zmíněného strukturovaného rozhovoru (viz kapitola 5.1) se ve své odpovědi shodli a řekli,
že jejich „uniformy“, které svým charakterem plní funkci pracovního i ochranného
oděvu, nejsou dostačující pro ochranu před nebezpečnými chemickými látkami.
K ochraně jejich dýchacích cest mohli zaměstnanci ZZS Libereckého kraje použít
ústenku či respirátor typu FFP2 nebo FFP3. Odpovědi záchranářů, kteří se nenacházeli
přímo v areálu Purum, byly shodné. Také na shromaždišti pro IZS mimo areál Purum byl
cítit zápach a někteří z dotazovaných i na tomto místě pociťovali sucho v ústech nebo
točení hlavy.
Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu, konkrétně pak
metodický list č. 2/S (viz Příloha 4), který vypovídá o součinnosti Zdravotnické
záchranné služby s HZS, uvádí, že vedoucí zdravotnické služby konzultuje s velitelem
zásahu, případně stanovuje sám místo nástupu zdravotnické služby a další místa nutná
pro plnění úkolů ZZS na místě události (místo pro umístění a identifikaci zemřelých,
místo pro odpočinek osob začleněných do zdravotnické složky apod.). Vzhledem
k nepřehlednosti (dle odpovědí respondentů) místa zásahu a špatné komunikaci mezi
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jednotlivými složkami IZS na místě zásahu došlo ke komunikačnímu šumu, kdy
nedostatečně chránění záchranáři vstoupili do zamořeného prostoru a došlo k jejich
intoxikaci. Do zamořeného prostoru vstupovali pracovníci ZZS po opakovaných výzvách
příslušníků HZS ČR, kteří je ubezpečovali, že prostor je pro jejich zásah bez osobních
ochranných pomůcek bezpečný, což vedlo k intoxikaci nejen záchranářů.
U otázky č. 9 – „Změnil/a byste postup při záchranných pracích, pokud byste v té době
měl/a informace, které jsou známé teď? Co byste změnil/a?“ zazněla velmi zajímavá
informace, která se ukázala jako naprosto zásadní. Oslovení respondenti ZZS zmínili
relevantnější spolupráci se svým operačním střediskem při podobných případech, a to tak,
že by jim podkládali otázky typu:


„Opravdu máme jet z bezpečné zóny na místo?“



„Kde je stanovena bezpečná zóna?“



„Kde je nástupní místo?“



A podobně.

Není však zřejmé, že by oslovení pracovníci na operačním středisku byli schopni tyto
otázky zodpovědět. Stále je zde potřeba poukazovat na jasnou spolupráci mezi složkami
IZS napříč, protože ne všechny odborné otázky může zodpovědět pouze jedno operační
středisko. Zde je velmi důležitá spolupráce odborníka, příslušníka z řad HZS ČR, který
je zařazen na funkci chemika chemické služby HZS ČR.
Vyvstává otázka ohledně dekontaminace příslušníků HZS ČR a pracovníků ZZS
Libereckého kraje. Co se dekontaminace zaměstnanců ZZS Libereckého kraje týká, tak
k té došlo až v ambulanci nemocnice, v některých případech k dekontaminaci záchranářů
vůbec nedošlo. Problém nastává ve chvíli, kdy nedekontaminovaní záchranáři a jejich
vybavení vyráží na další výjezdy. Nejenže docházelo k delšímu působení nebezpečných
látek na kontaminované záchranáře, ale vystavovali nebezpečí další osoby, které se
nacházely v bezprostřední blízkosti záchranářů. Pro příslušníky HZS ČR existuje
v Bojovém řádu jednotek požární ochrany metodický list č. 3/N – Nebezpečí intoxikace
(viz Příloha 5), který uvádí zásady chování příslušníků HZS ČR při výjezdu, kde by
mohlo k intoxikaci dojít. Tento metodický list dále uvádí, jaké ochranné prostředky a další
zařízení by měl hasič využívat. Jedná se o ochranné prostředky hasiče, izolační dýchací
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přístroje (nebo filtrační dýchací přístroje), protichemické ochranné oděvy, detektory a
měřidla plynů a par a prostředky pro dekontaminaci a hygienu těla. Příslušníkům HZS
tyto ochranné prostředky poskytnuty byly. Při vstupu do nebezpečné zóny však tyto
ochranné prostředky nebyly poskytnuty zdravotníkům.
Po ukončení mimořádné události došlo k převozu všech pěti kontaminovaných sanitek
a jednoho osobního auta (ze systému RV) do areálu 31. pluku radiační, chemické
a biologické ochrany generálmajora Oskara Strakoče dislokovaného v Libereckém kraji,
kde docházelo k opakované několikaměsíční dekontaminaci. V průběhu psaní této
diplomové práce nebyly vozy stále navráceny ZZS. Toto rovněž nasvědčuje tomu, jak
byla tato mimořádná událost precedentní – v žádné z obsahových analýz a kazuistik
nebylo dohledáno, že by po mimořádné události byla zabavena sanitní výjezdová vozidla.
Pan K. Sottner, který je vedoucí firmy Dekonta, a.s. v laboratoři v Ústí nad Labem
uvádí, že Dekonta, a.s. je prostřednictvím svých struktur schopna nabídnout základní
segmenty prací, které zahrnují:


Zpracování schémat odběru vzorků pro zjištění možných kontaminantů na
vybavení ze zásahu při havárii.



Provádění odběrů vzorků z techniky při využití všech maximálních ochranných
pomůcek a prostředků pro své pracovníky.



Základní analytický screening na přítomnost toxických látek, případně zjištění
subdodávek analýz, které není Dekonta, a.s. schopna zajistit vlastní technikou.



Návrh programu dekontaminace zasažené techniky na základě výsledků.



Provedení dekontaminace a ověření její účinnosti na základě opakovaných odběrů
a analýz [62].

Dekonta, a.s. je schopna vést analýzu možných kontaminantů a jejich dekontaminaci
na základě smluvních podmínek a pod podmínkou, že jim budou poskytnuty bližší
informace o látkách, které byly předmětem dané havárie a případně další informace, které
se zásahu týkají.
Několik bakalářských a diplomových prací (například D. Mullerová či P. Werner,
ČVUT – fakulta FBMI) se zabývalo únikem konkrétní látky v různých místech zásahu.
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Uvádějí, že příslušníci HZS ČR jsou na podobné typy událostí velice dobře připraveni.
Otázkou zůstává, zda jsou i zaměstnanci ZZS připraveni na zásahy v zamořených
oblastech. Na základě výsledků této diplomové práce lze tvrdit, že ZZS je na tento typ
mimořádných událostí vycvičen, avšak jejich osobní ochranné prostředky nejsou natolik
dobré, aby zabránily jejich kontaminaci.
I přesto, že z evaluace řízených rozhovorů vyšla zásadní informace o maximální
zkušenosti zaměstnanců ZZS, došlo k jejich intoxikaci a vypovídá to o možné tzv.
profesní slepotě a naprosté důvěře k součinnostní složce IZS. Tato důvěra by měla být ale
i přesto, že došlo k evidentní chybě na obou stranách, stále zachována. Mělo by i přesto,
že mezi zaměstnanci ZZS jsou velmi zkušení pracovníci, docházet k jejich opakovanému
školení na různé krizové scénáře s únikem nebezpečných látek. Taktéž u složky HZS ČR,
jak vyplývá z multikriteriální analýzy, která jasně ukazuje nejlepší alternativu záchrany
člověka příslušníkem HZS ČR, by mělo docházet k opakovanému školení těchto
příslušníků. A to zejména při prověřovacích cvičeních, kdy je nejvíce trénovaná
spolupráce a koordinace mezi všemi třemi základními složkami IZS. Z provedeného
výzkumu vyplývá, že i přes vysokou profesionalitu všech složek IZS není možné
podceňovat jejich opakovaný výcvik.
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7 ZÁVĚR
Mezi hlavními cíli této diplomové práce byla kvalitativní analýza a rozbor mimořádné
události z roku 2019 ve společnosti Purum v Libereckém kraji. Jednalo se o zásah složek
IZS u výbuchu neznámé chemické látky, při němž došlo k intoxikaci několika
zaměstnanců ZZS Libereckého kraje. Dalším dílčím cílem práce byl možný návrh na
metodické doporučení pro komunikaci mezi složkami IZS při zásahu s únikem
nebezpečné látky. Posledním cílem byl návrh na možné vybavení zaměstnanců
Zdravotnické záchranné služby pro práci u zásahů s nebezpečnými látkami.
Praktická část byla věnována rozborům řízených rozhovorů a dalších informací
získaných metodou OSINT. Na základě získaných informací byla provedena
multikriteriální analýza, jejíž vyhodnocení vedlo k zjištění možného způsobu
zabezpečení zaměstnanců ZZS proti intoxikaci neznámou nebezpečnou látkou.
V praktické části byla navržena opatření pro zlepšení komunikace mezi jednotlivými
složkami IZS při zásahu s nebezpečnou látkou, a také možnosti, jakým způsobem a
jakými osobními ochrannými prostředky by v budoucnu mohla být dovybavena ZZS při
takovém zásahu. Cíle práce, tj. analýza mimořádné události, návrhy na zlepšení
komunikace a na dovybavení ZZS osobními ochrannými prostředky, byly splněny.
Na základě všech získaných informací během zpracovávání této diplomové práce lze
konstatovat, že mimořádná událost z roku 2019 ve městě Hamr na Jezeře, byla
precedentem a je zapotřebí se z jejích následků poučit. V žádném případě není možné,
aby pracovníci ZZS vstupovali do nebezpečné zóny bez použití účinných osobních
ochranných prostředků. Z výzkumu vyplývá, že i přes zkušenosti členů IZS není možné
podceňovat jejich opakovaný výcvik v různých směrech, konkrétně především cvičení
zaměřené na spolupráci a koordinaci mezi všemi třemi základními složkami IZS.
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ČEPS, a.s.

Česká energetická přenosová soustava, a.s.

HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky

IZS

Integrovaný záchranný systém

OOPP

Osobní ochranný pracovní prostředek

OPR

Open Education Resources – otevřené zdroje

OSINT

Open Source Intelligence – Zpravodajské informace z otevřených zdrojů

PČR

Policie České republiky

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

ZZS

Zdravotnická záchranná služba
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Příloha 3 – Strukturovaný rozhovor
Dobrý den,
jmenuji se Klára Kohoutová a jsem studentkou ČVUT obor Civilní nouzové plánování.
Píši diplomovou práci na téma "Komunikace mezi složkami integrovaného záchranného
systému u mimořádné události s únikem nebezpečné látky a velkým počtem zraněných".
Diplomová práce je zaměřená na analýzu události, která se stala 19. 11. 2019 ve městě
Hamr na Jezeře - výbuch neznámých látek ve firmě PURUM, kdy došlo k intoxikaci
několika jak hasičů, tak i záchranářů a policistů.
Vše je ANONYMNÍ!
Budu ráda za Vaše odpovědi, celý online rozhovor zabere pár minut.
Děkuji za Vaši ochotu a Váš čas!
Bc. Kohoutová Klára

1. U jaké složky IZS sloužíte?
o HZS ČR
o PČR
o ZZS
2. Jak dlouho u IZS sloužíte?
 Otevřená otázka
3. Kolik je Vám let?
o 18 – 25 let
o 26 – 35 let
o 36 – 45 let
o 46 – 55 let
o Jiné
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4. Zhodnoťte situaci, která nastala na místě události dne 19. 11. 2019 v Hamru na
Jezeře - jaká byla komunikace mezi složkami, jak se s dalšími složkami IZS
spolupracovalo, kdy jste dostali vyrozumění o události případně jak?
 Otevřená otázka
5. Byl/a jste u výše uvedené mimořádné události zraněn/a či intoxikována?
o ANO
o NE
6. Jestliže ano, jaký byl rozsah zranění, popřípadě jaké zdravotní komplikace
Vás postihly?
 Otevřená otázka
7. Použil/a jste na místě zásahu osobní ochranné prostředky?
o ANO
o NE
8. Jestliže ano, jaké konkrétní jste použil/a?
 Otevřená otázka
9. Změnil/a byste postup při záchranných pracích, pokud byste v té době měli
informace, které jsou známé teď? Co byste změnil/a?
 Otevřená otázka
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