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Případy závažných chemických havárií dokládají dlouhodobé závažné negativní 
dopady těchto mimořádných událostí na zdraví a životy obyvatel, majetek a životní prostředí 
v místě havárie a v jeho okolí. Proto je nezbytné zajistit v případě chemických havárií rychlou, 
účinnou a efektivní odezvu ze strany záchranného systému, příslušných orgánů veřejné správy a 
ostatních zainteresovaných subjektů. Zajištění účinné odezvy IZS při vzniku události s únikem 
nebezpečné chemické látky je klíčové pro minimalizaci následků na obyvatelstvo, majetek a 
životní prostředí. 

Havárie s chemickými látkami se vyznačují relativně nízkou četností, což má za 
následek, že některé složky IZS nemají v řadě případů praktické zkušenosti s různými typy 
situací chemické havárie. Současně se však klade důraz na kvalitu připravenosti složek IZS, 
které vždy musí rychle posoudit situaci a rozhodnout o akcích minimalizujících negativní 
účinky havárie na obyvatelstvo a prostředí, aniž by složky IZS byly během zásahu výrazně 
ohroženy. Připravenost na chemické havárie (nebo havárie s biologickými a radioaktivními 
látkami) vyžaduje speciální výcvik a odpovídající nástroje organizace a řízení, protože složky 
IZS se musí v situacích chemické havárie vypořádat se širokou škálou různorodých informací a 
požadavků a přitom působit jako součást širšího systému řízení chemické havárie.  

Během chemické havárie se musí záchranáři a krizový štáb rozhodovat rychle, velmi 
často i na základě neúplných informací. Kvalita rozhodování složek IZS je tak během likvidace 
chemické havárie ohraničena omezeným časem, limitovanými informacemi a břemenem 
rozhodování. Je tedy zřejmé, že prvotním požadavkem na zaměření výcviku je posilování a 
zlepšování rozhodovacích dovedností. 

Z tohoto důvodu byl v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 
v letech 2010–2015 (BV II/2 – VS)“ vyřešen v rámci dílčího cíle vytvoření a zkvalitnění 
technologií, technik, procesů, postupů a jejich aplikace do praxe směřující k efektivnímu 
krizovému managementu na národní i mezinárodní úrovni i projekt VG20112014068 – Prototyp 
tréninkového a simulačního programu pro nácvik řešení havarijní situace s únikem nebezpečné 
chemické látky. Řešení havarijních situací v rámci vnějšího havarijního plánu a havarijního 
plánu kraje. 

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření účinného nástroje pro podporu nácviku 
rozhodování všech osob a subjektů, které se podílí na řešení vzniklé mimořádné události a které 
pro svoje rozhodování potřebují mít adekvátní znalost situace, jejího průběhu a aktuálního 
obrazu, včetně znalostí o stavu a průběhu zapojení jednotlivých složek a zainteresovaných 
subjektů do řešené situace.  

Odborné řešení projektu postupovalo podle dílčích aktivit, naplánovaných 
v harmonogramu projektu. Všechny vydefinované aktivity a stanovené dílčí cíle byly splněny. 
Dle plánu se oba spolupracující výzkumné týmy řešitelů – jak tým TLP s.r.o., tak tým 
AKADEMIE o.p.s., soustředily zejména na praktická řešení otázek směřující k úspěšnému 
zakončení tvorby plánovaných výsledků. Hlavními výsledky projektu jsou – návrh metodiky 
pro informační podporu rozhodování složek IZS při přípravě, výcviku a řešení mimořádných 
událostí s únikem nebezpečných chemických látek a specializovaný tréninkový a simulační 
software, který umožní on-line realizaci metodiky, tzn. plánování, přípravu, nácvik a simulaci 
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průběhu řešení mimořádných událostí s únikem nebezpečné chemické látky. Dále je vhodné 
doplnit, že v rámci řešení projektu VG20112014068 PROTOTYP byly využity i některé 
zkušenosti a znalosti získané při spoluřešení projektu VF20112015018 Bezpečnost občanů – 
krizové řízení, na kterém se AKADEMIE, o.p.s. podílela jako spolupříjemce č. 6 při řešení 
DÚ 4: posuzování soběstačnosti lokality pro potřeby jejího rozvoje a ochrany obyvatelstva; 
DÚ 5: právní předpisy, normy, směrnice a předpisy nelegislativní povahy v oblasti krizového 
řízení, ochrany obyvatelstva, kritické infrastruktury a IZS. Odborným garantem řešení tohoto 
projektu je Institut ochrany obyvatelstva GŘ HZS MV ČR Lázně Bohdaneč.   

Vytvořený nástroj podporuje simulaci a trénink řešení potenciální mimořádné události 
spojené s únikem nebezpečných chemických látek, čímž byly vytvořeny předpoklady pro 
zvýšení připravenosti a kvality řešení takové mimořádné události v praxi.  Toto se pozitivně 
promítá do snížení škodlivých dopadů a následků mimořádné události a vede ke zvýšení úrovně 
bezpečnosti obyvatelstva, majetku a životního prostředí na celostátní úrovni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


