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Tento havarijní plán je vypracován podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., a je upraven podle 
stávajících podmínek Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, 
Kostelní 9, Liberec 2 

 
Členění havarijního plánu : 

A. informativní část 
B. operativní část 
C. plány konkrétních činností 

 
A. Informativní část 

1. Charakteristika objektu: 
- objekt školy je památkově chráněnou budovou. Stavba školy je z roku 1812. 

Objekt má podzemní podlaží (dále suterén školy), přízemní podlaží, dvě nadzemní podlaží                
a půdní prostory. V suterénu školy jsou šatny pro žáky školy, tělocvična s vlastní 
převlékárnou, kantýna pro žáky a studenty, kotelna ústředního vytápění na zemní plyn, sklad 
nepoužívaného materiálu, WC.  V suterénu školy je vchod pro žáky s vrátnicí (únikový 
východ) z ulice Mistrovský vrch.V přízemní části budovy se nachází čtyři odborné učebny 
pro výuku odborných předmětů (ošetřovatelství a psychologie), knihovna školy s malou 
studovnou, malá sborovna pro vyučující odborných předmětů a byt školníka. V přízemním 
podlaží školy je hlavní vchod do budovy školy ze Sokolovského náměstí. Jmenované odborné 
učebny v přízemí jsou kapacitně limitovány – maximální počet žáků je cca. 15. Ve škole jsou 
celkem 2 únikové východy (jeden v přízemní části a jeden v suterénní části budovy).              
V prvním podlaží jsou kmenové učebny školy, kancelář ředitelky školy, sekretariát, kancelář 
zástupců, sborovna pro učitele, kancelář ekonomky a hospodářky a sklad spotřebního 
materiálu a uniforem pro žáky a učitele. V 1 podlaží je také učebna č. 38 s rozvodem zemního 
plynu a kabinetem, nachází se tam také učebna VYT a spisovna. Ve druhém podlaží jsou 
kmenové učebny, kabinety učitelů, promítací místnost a je zde přístup do půdních prostor 
školy. Tento prostor není využíván pro žáky školy, je zde instalován server pro PC síť. Jinak 
je prostor z důvodů požární ochrany objektu prázdný. 
 
Přibližné počty osob: 

- celá budova maximálně 350 osob, rozptýleně po celé budově. Nejmenší zatížení je 
v suterénu a přízemní části školy.  

 
V objektu se vyskytují tyto nebezpečné látky : 

- zemní plyn v suterénu budovy, dále je instalován (nevyužíván) do učebny č. 38                
v 1. podlaží a do bývalého bytu školníka (nevyužíván) v přízemí. 

 
Používané rozhlasové a televizní stanice: 

- rozhlasové a televizní stanice jsou instalovány v odborných učebnách v přízemí,             
a v 1. a 2. patře v některých kmenových učebnách. 
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B. Operativní část 
1. Vyrozumění o mimořádné události : 

- žáci, studenti a zaměstnanci školy budou v případě ohrožení vyrozuměni školním 
rozhlasem, případně jiným dostupným způsobem (posel s oběžníkem po třídách, 
hlasitým varováním) 

- stejným způsobem budou žáci, studenti a zaměstnanci vyrozuměni o ukončení 
ohrožení 

- osoby odpovědné za provedení varování: ředitelka školy, statutární zástupce, 
případně vedoucí nebo člen požární hlídky 

 
C. Plány konkrétních činností 

Osoby odpovědné za zajištění bezpečnosti v případě havárie, nebo jiných mimořádných 
událostí :   

- ředitelka školy Mgr. Jana Urbanová 
- statutární zástupce Mgr. Petra Hoffmannová 

      Osoby odpovědné za zajištění technické pomoci :  
- vedoucí požární hlídky Mgr. Iva Zelinková 
- školník a nájemce bytu Lubomír Ševčík 

 
   1. V případě úniku plynu  

- vyklidit prostor, kde došlo k úniku a nahromadění plynu 
- pokud je možné zastavit únik plynu – HUP se nachází venku, vlevo od hlavního 

vchodu 
- pokud je možné zastavit hlavní přívod elektrické energie – hlavní uzávěr je 

v rozvaděči na schodišti mezi přízemím a suterénem  
- postižené osoby neprodleně dopravit na čerstvý vzduch, zajistit teplo a klid, při 

zástavě dechu a oběhu – KPCR – zajistí odborné učitelky 
- bezodkladně informovat všechny složky IZS 

 
2. V případě úniku vody : 

- dle závažnosti situace zjistit příčinu úniku vody (prasklé potrubí, neuzavřené 
vodovodní kohoutky…)  

- vypnout hlavní uzávěr vody , nachází se v suterénu pod schody 
- vypnout hlavní přívod el. energie, nachází se v rozvaděči na schodišti mezi 

přízemím a suterénem 
- dostupnými prostředky minimalizovat následky havárie způsobené uniklou vodou 

(odstranění elektrických spotřebičů a jiných zařízení z dosahu vody) 
- informovat složky IZS 

 
3. V případě ohrožení vnějšími vlivy  (únik škodlivin do ovzduší, ohrožení 

vzdušného prostoru, válečné ohrožení, teroristické ohrožení) 
- zajistit komunikaci s Magistrátem města a jeho krizovým štábem: 

kontaktní osoba p. Lubomír Popp, telefon:  485 243 152, 485 101 704 
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- dbát vyhlášených nařízení městských, krajských a státních orgánů 
- zajistit informovanost osob vyskytujících se v objektu školy, případně je 

shromáždit na určeném místě dle povahy ohrožení (tělocvična, prostor mimo 
školu) 

- dbát pokynů složek IZS 
 

Důležitá telefonní čísla: 
 

PLÁN PRVNÍ POMOCI  telefon 

Integrovaný záchranný systém 112 

Záchranná služba 155 

Policie - tísňové volání 158 

Hasiči 150 

Pohotovost pro dospělé (Akutní ústavní pohotovostní 
služba – AÚPS) 

485 105 050 

Převoz do nemocnice (Česká sanita) 485 102 882 

Ohlašovny poruch: telefon 

Plyn 1239 

Voda 840 111 111 

Elektrický proud 840 850 860 
 
 

Obecné zásady při vzniku mimořádných událostí 
 
Základní informace: 
 
Mimořádnou událostí rozumíme : - činnosti člověka, přírodní vlivy a havárie ohrožující život,  
                                                         zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadující  
                                                         provedení záchranných prací a likvidačních prací. 

a. živelné pohromy 
b. technologické havárie 

Připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací zajišťují na 
území kraje – krajský úřad, na území měst a obcí – městský (obecní) úřad. 
 
 
 
Krajský ú řad : 

- zajišťuje zpracování havarijního plánu a krizového plánu kraje  
- zajišťuje evakuaci, nouzové přežití obyvatel, síly a prostředky k provádění 

záchranných a likvidačních prací 
- koordinuje přípravu IZS 
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Městský (obecní úřad): 
- organizuje přípravu města (obce) na mimořádné události 
- podílí se na přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací 
- zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob 
- podílí se na nouzovém přežití obyvatel 

 
 

Integrovaný záchranný systém: 
 
Základní složky: 

- Hasičský záchranný sbor České republiky 
- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 
- Zdravotnická záchranná služba 
- Policie České republiky 

 
Ostatní složky: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil a prostředky ozbrojených sil 
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 
- ostatní záchranné sbory 
- orgány ochrany veřejného zdraví (hygienická služba) 
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 
- zařízení civilní ochrany 
 

Obecné zásady: 
 
RESPEKTUJTE:  informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, 

pokyny zaměstnavatele apod.) 
 
NEROZŠIŘUJTE: poplašné a neověřené zprávy 
 
VARUJTE: ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí 
 
NETELEFONUJTE:  telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena, proto pouze 

v nezbytném případě 
 
NEPODCEŇUJTE:  vzniklou situaci 
 
 
POMÁHEJTE:  sousedům, zejména pak starým, nemocným a nemohoucím 

lidem 
 
UVĚDOMTE SI: nejv ětší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom 

záchrana majetku 
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UPOSLECHNĚTE:  pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy                 
a samosprávy 

 
 

Když zazní siréna: 
 

Tyto pokyny platí v případě, že nejde zjevně o povodně. 
 

1) okamžitě se ukryjte 
2) zavřete dveře a okna 
3) zapněte rádio nebo televizi 

 
varovný signál:  kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán třikrát 

 po sobě v cca tříminutovém intervalu 
  vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí 
 
 

Když bude nařízena evakuace: 
 

1) Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí popř. zaměstnavatele 
2) Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu 
3) Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo                      

a dostavte se na určené místo 
4) Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci 
 
 
A) zásady pro opuštění bytu: 

- uhaste otevřený oheň v topidlech 
- vypněte elektrické spotřebiče 
- uzavřete přívod vody a plynu 
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt 
- dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem, příjmením a adresou 
- kočky a psy si vezměte s sebou 
- ostatní domácí zvířata, včetně exotických, ponechte doma a dobře je předzásobte 

vodou a potravou 
- vezměte si evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační 

středisko. 
 

Když dojde k úniku nebezpečných látek: 
- ukryjte se v uzavřené místnosti 
- uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory 
- vypněte ventilaci 
- sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích 
- připravte si prostředky improvizované. ochrany, evakuační zavazadlo 
- budovy opusťte jen na pokyn 
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v případě pobytu v nezastavěném prostoru: 
- snaže se opustit ohrožené území kolmo na směr přízemního větru 
- řiďte se pokynu orgánu obce nebo záchranných složek 
- budovy opusťte jen na pokyn 

 
Když dojde k havárii v jaderném energetickém zařízení s únikem radioaktivních látek: 

-    okamžitě se ukryjte v uzavřené místnosti, pokud možno na straně odvrácené od     
      jaderného 
-    uzavřete a utěsněte okna a dveře 
-    vypněte ventilaci a utěsněte další otvory 
-    sledujte zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích 
-    připravte si prostředky improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla, 
      evakuační zavazadlo 
- na základě výzvy použijte jodové přípravky 
- budovu opusťte jen na pokyn 

 
Když dojde k povodni: 

 
1) – před povodní: 

- vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou 
- připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken 
- připravte si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny 
- vlastníte-li osobní automobil, připravte jej na použití a přeparkujte mimo 

předpokládaný dosah vody 
- připravte se na evakuaci zvířat, upevněte věci, které by mohla odnést voda 
- připravte si evakuační zavazadlo 

 
2) – při povodni: 

- opusťte ohrožený prostor, nezapomeňte na doklady! 
- v případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu 
- v časové tísni se okamžitě přesuňte na vytipované místo, které nebude 

zaplaveno vodou 
 

3) – po povodni: 
- kontrola stavu obydlí, rozvodů energií, stav kanalizace a rozvodů vody 
- zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy 

vodou, a to podle pokynů hygienika 
- informujte se o místech humanitární pomoci 
- kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady školy. 

Válečné ohrožení: 
 
 Ochrana před biologickými zbraněmi:  

- nepoužívat vodu z neznámých a nezajištěných zdrojů 
- umět si připravit vodu pomocí chemických desinfekčních prostředků nebo 

převařením 
- jíst pouze potraviny balené v pevných obalech 
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- udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek 
- při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc 
 
Ochrana před chemickými zbraněmi:  
- urychleně použijte ochranný prostředek (masku) nebo prostředky improvizované 

ochrany těla 
- všechny ochranné prostředky dokonale utěsněte 
- vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově. 

 
Teroristické akce 

 
1) – anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, apod.) 

- nedotýkejte se žádného podezřelého předmětu 
- otevřete dveře a okna (tlaková vlna) 
- zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie 
- opusťte budovu a následujte ostatní evakuované 
- vezměte s sebou všechny osobní věci (osobní doklady apod.) 
- dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu 
- vyčkejte na další instrukce bezpečnostních složek 
- v případě nálezu podezřelého předmětu oznamte tuto skutečnost 

neprodleně na Policii ČR nebo HZS ČR 
 

2) – teroristické akce (za použití střelných zbraní) 
- okamžitě opusťte ohrožené místo 
- v budově se nezdržujte v blízkosti oken 
- ukryjte se za vhodným kusem nábytku nebo zdí 
- striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami 
- vyvarujte se použití pevných telefonních linek 
- zachovejte klid a rozvahu. 

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 23. 08. 2012 
Nahrazuje Vnitřní řád školy: Havarijní plán při vzniku mimořádných situací ze dne                 
1. 9.  2010. 

 
Místo           SZŠ a VOŠ zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p. o.   
 
Datum          03. 09. 2012 
 
razítko 
 
podpis      ředitelka školy        Mgr. Jana Urbanová 


