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Anotace 

Kříţenecký, M.: Porovnání dokumentace zdolávání požáru u nás a v zahraničí. Bakalářská 

práce. Ostrava. Fakulta bezpečnostního inţenýrství, VŠB - TUO, 2013-04-15, 39 s. 

Bakalářská práce se zabývá porovnáním české dokumentace zdolávání poţáru se třemi 

členskými státy Evropské unie. Je rozčleněna do pěti kapitol. V první kapitole jsou shrnuty 

základní informace týkající se české dokumentace zdolávání poţáru. Kapitoly dvě aţ čtyři 

jsou věnovány charakteristikám dokumentací, které pouţívají hasičské sbory ve vybraných 

zemích. V poslední kapitole jsou pak tyto dokumentace vzájemně porovnány na základě 

různých kritérií.  

Klíčová slova: dokumentace zdolávání poţáru, metodika, plány, zahraničí 

 

Kříţenecký, M.: Comparison between Fire Fighting Documentation in Our Country and That 

Abroad. Bakalářská práce. Ostrava. Fakulta bezpečnostního inţenýrství, VŠB - TUO,  

2013-04-15, 39 p.  

 This bachelor thesis deals with comparing Czech Fire Fighting Documentation with 

the three Member States of the European Union. It is divided into five chapters. The first 

chapter summarizes the basic information regarding the Czech Fire Fighting Documentation. 

Two to four chapters are devoted to the characteristics of the documents used by fire 

departments in the selected countries. In the last chapter, these documentation are mutually 

compared on the basis of various criteria. 
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Úvod 
 

Účelem dokumentace zdolávání poţáru je poskytovat informace zasahujícím 

jednotkám poţární ochrany v takové míře, ţe samotný represivní zásah v rámci objektu můţe 

proběhnout úspěšně, jestliţe jsou dodrţeny veškeré jeho taktické zásady. Na základě 

vyhodnocení dostupných údajů se lépe koordinuje činnost na místě zásahu a sniţuje se 

nebezpečí chybných taktických rozhodnutí.  

Po přihlédnutí ke skutečnosti, ţe česká metodika k vypracování dokumentace 

zdolávání poţáru je 17 let stará, následuje otázka, zda ostatní členské státy Evropské unie za 

stejnou dobu v této problematice nějak výrazněji pokročily. Byly vybrány tři země, které jsou 

předmětem srovnání. První z nich představuje Slovinská republika kvůli jisté podobnosti 

s Českou republikou (srovnatelná hustota zalidnění a index lidského rozvoje HDI). Druhou 

v pořadí je Spolková republika Německo, kterou lze povaţovat za jiţ tradiční zemi pro 

potřeby porovnávání. Třetí je pak Nizozemsko, které je zajímavé tím, ţe preferuje digitální 

podklady před písemnými.  

Jedním ze základních úkolů bakalářské práce je shromáţdění metodik a prováděcích 

předpisů vybraných zemí, jeţ poskytují charakteristiku jimi pouţívané dokumentace 

zdolávání poţáru. Na to navazuje hledání konkrétních společných bodů. Prvním bodem je 

samotný legislativní přístup jednotlivých států k zakládání a vedení této dokumentace. Dalším 

pak celkové pojetí textové a grafické části.     

Kapitoly jedna aţ čtyři obsahují podrobnější rozbor těchto daných bodů. Pro lepší 

představu je text doplněn o odkazy na přílohovou část, kde je většina zahraničních podkladů 

k vidění. Na závěr je uvedeno souhrnné tabulkové porovnání jednotlivých dokumentací 

zdolávání poţáru dle hledisek vyplývajících z předešlých kapitol. Práce je zaloţena na 

překladatelské činnosti a významy některých přeloţených slov nemusí být úplně správně 

interpretovány.    
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Rešerše 
 

Cílem rešerše bylo provést průzkum dostupných odborných publikací zaměřených na 

metodiku vypracování dokumentace rychlého a účinného zdolávání poţáru a záchrany osob, 

zvířat a majetku ve vybraných zemích Evropské unie. Priorita byla kladena především na 

přístup jednotlivých států k podmínkám vytvoření dokumentace (legislativní a normativní 

rámec) a dále na metodiku zpracování její textové a grafické části.  

Pro účely rešerše bylo prostudováno celkem 20 publikací, z nichţ naprostá většina 

byla cizojazyčná. Vyhledávání probíhalo dle klíčových slov (poţární plán, plány poţárního 

útoku a podobně). Ve finále bylo vybráno 10 zdrojů s nejvyšší informační hodnotou.  

Z legislativních zdrojů byl pouţit dokument [1], coţ je český zákon o poţární ochraně, 

ve kterém jsou řešeny poţadavky na právnické osoby a podnikající fyzické osoby z hlediska 

povinnosti zpracovat dokumentaci poţární ochrany. Analogicky u Slovinské republiky tomu 

byl pramen [3] a v Nizozemsku [5]. Mezi niţší prameny práva lze zahrnout zdroje [2] a [4], 

coţ jsou vyhlášky České a Slovinské republiky. Výjimkou byla Spolková republika Německo, 

kde zdroje práva neplatí plošně pro celý stát.  

Za publikace řešící samotnou metodiku vypracování dokumentace zdolávání poţáru 

respektive poţárních plánů a plánů poţárního útoku poslouţily [9], [10], [11] a [12]. Všechny 

prameny měly společné, ţe poskytovaly ucelený návod na vypracování potřebné dokumentace 

určené pro jednotky hasičských sborů ve vybraných zemích. Zahraniční publikace navíc 

obsahovaly nová pojmosloví a grafická řešení.   
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1 Dokumentace zdolávání požáru v České republice 

Vzhledem k všeobecnému povědomí o české dokumentaci zdolávání poţáru je tato 

kapitola ve větší míře zestručněna. Veškeré chybějící informace jsou snadno dohledatelné 

v dobře dostupné literatuře, která se touto problematikou zabývá.    

1.1 Legislativní nároky na tvorbu dokumentace zdolávání požáru 

V problematice poţární ochrany je stěţejním zákonem s nejvyšší prioritou: zákon 

č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,český zákon  

o PO“).  Tento zákon ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám 

provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 3 povinnost vést dokumentaci zdolávání poţáru 

bez dalších průkazů. Jestliţe je provozovaná činnost klasifikována dle odstavce 2 téhoţ 

paragrafu, pak je rozhodující skutečností, zda jsou podmínky v objektu či zařízení natolik 

sloţité, ţe je dokumentace zdolávání poţáru nutná. Sloţité podmínky pro zásah definuje § 18 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o poţární prevenci“). 

Veškeré náleţitosti dokumentace zdolávání poţáru jsou úzce specifikovány § 34 vyhlášky 

o poţární prevenci. V tomto paragrafu se mimo jiné hovoří o tom, ţe dokumentaci zdolávání 

poţáru tvoří: 

 operativní plán zdolávání poţáru (dále jen ,,operativní plán“)  

 operativní karta zdolávání poţáru (dále jen ,,operativní karta“) 

Není-li zákonem nebo touto vyhláškou stanoveno jinak, zpracovává dokumentaci 

zdolávání poţáru, popřípadě ji vede, odborně způsobilá osoba nebo technik poţární ochrany 

ve spolupráci s orgánem státního poţárního dozoru [2]. Tento podklad musí schválit pověřená 

osoba a podléhá kontrole v rámci preventivních poţárních prohlídek [1]. Dokumentace 

zdolávání poţáru se vede v jazyce českém a předkládá se ve dvou vyhotoveních. Zpracovatel 

této dokumentace můţe v případě potřeby (na základě vyhlášky) poţádat o pomoc orgán 

státního poţárního dozoru a smí nahlíţet do poţárního poplachového plánu.  

Hasičský záchranný sbor kraje můţe na základě dokumentace zdolávání poţáru poţadovat 

po právnických osobách nebo podnikajících fyzických osobách zřízení jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (§ 67 a § 68 

českého zákonu o PO).  
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1.2 Charakteristika textové části 
 

Dokumentaci zdolávání poţáru tvoří operativní plán a operativní karta zdolávání 

poţáru a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických a podnikajících fyzických 

osob [9]. Uvedené základní rozdělení je součástí vyhlášky o poţární prevenci a je tedy 

závazné pro všechny zpracovatele DZP. Účelem dokumentace je vytvořit dokument pro 

jednotku poţární ochrany, který by jí poskytl informace o objektech právnických osob  

a podnikajících fyzických osob takového druhu, ţe ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí 

nebo na moţné komplikace při zásahu a pomůţe eliminovat sloţitost těchto objektů [9].   

1.2.1 Operativní plán 

Operativní plán je základní formou dokumentace zdolávání poţáru [9]. Rozsah plánu  

a jeho obsah by se měl kvůli přehlednosti a srozumitelnosti pečlivě zváţit. Přebytek informací  

a textu je z hlediska praxe spíše na obtíţ. 

Operativní plán tvoří: 

 základní text – obsahuje operativně taktickou studii, nejsloţitější variantu poţáru  

a výpočty pro stanovení sil a prostředků poţární ochrany 

 vyjímatelná příloha – určená pro jednotky poţární ochrany 

 textová část s operativně taktickou charakteristikou objektu 

 grafická část s plánem objektu 

Součástí vyjímatelné přílohy operativního plánu můţe být také operativní karta [9]. 

Základní text operativního plánu se zpracovává jako podklad pro vyjímatelné přílohy. 

V základním textu se uvedou závěry z operativně taktické studie [9]. Z této studie se navrhuje 

rozsah vyjímatelných příloh a uvádí se v ní provozní údaje podniku (počet zaměstnanců, 

směnný reţim), doba zpozorování poţáru, dojezdový čas jednotek PO, zásobování vodou  

a stupeň poţárního poplachového plánu. Zbývající části základního textu (nejsloţitější 

varianta poţáru a výpočty SaP) jsou podrobně rozebrány v metodickém návodu k vypracování 

DZP [9].  

Textová část vyjímatelné přílohy obsahuje popis objektu a doporučení pro velitele 

zásahu. V popisu objektu (nebo jeho části) se musí objevit veškeré podstatné technické 

charakteristiky z hlediska stavebních konstrukcí a PBS. Musí se uvést informace o počtu osob 

v objektu vzhledem k nastavenému pracovnímu reţimu (počet pracovníků nebo hodnota 

z normy o obsazení objektu osobami).   
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1.2.2 Operativní karta 

Z hlediska poţadavků na podrobnost a mnoţství informací je operativní karta méně 

náročnou formou dokumentace zdolávání poţárů. Údaje pro zpracování operativní karty 

vychází z posouzení poţárního nebezpečí u právnických a podnikajících fyzických osob [9]. 

Do textové části operativní karty se zapisují fakta o charakteru objektu, jeho konstrukčních 

zvláštnostech, evakuačních cestách, hasících látkách a sepisují se doporučení veliteli. Nesmí 

se zapomenout na popis míst uzávěru plynu nebo produktovodů a vypnutí elektrické energie. 

V části ,,Doporučení pro velitele zásahu“ se uvedou informace o způsobu záchrany 

osob, o moţném šíření poţáru a závaţných specifických okolnostech. Kromě toho je nutné 

zmínit místa, kde v důsledku poţáru lze předpokládat vznik toxických zplodin nebo 

výbušných koncentrací a uvést způsob jejich zneškodnění [9]. Součástí souboru doporučení 

jsou výsledky výpočtů nejsloţitější varianty poţáru a SaP, kontakt na odpovědné osoby. 

Textová část operativní karty má podobu formuláře, jehoţ vzor je uveden v příloze 

metodického návodu k vypracování DZP [9]. 

1.3 Charakteristika grafické části 
 

Společné zásady pro úpravu grafické části vyjímatelné přílohy operativního plánu  

a operativní karty jsou podrobně definovány v metodickém návodu k vypracování DZP. 

Zpracovatel dokumentace zdolávání poţáru by se měl především drţet těchto tří podmínek: 

 Pouţívat grafické značky z přílohy č. 1 metodiky (jestliţe je uţito jiné značky neţ 

z přílohy, musí se uvést význam značky v legendě na tomtéţ výkresu [9]).  

 Uţívat barev rozlišujících povrchy na výkresu dle potřeb hasičského sboru (viz 

významy uţívaných barev povrchů). 

 Opatřit výkres popisovým polem, orientační šipkou a rastrem 10 x 10 m pro odhad 

vzdáleností a velikosti objektů.  

Významy užívaných barev povrchů  

MODRÁ    vše, co souvisí s hašením poţáru 

ČERVENÁ, ORANŽOVÁ vše, co komplikuje zdolávání poţáru (nebezpečí!) 

ZELENÁ vegetace a zeleň 

HNĚDÁ hořlavé povrchy, poţární mosty 

ŽLUTÁ nástupní plochy, komunikace vhodné pro poţární 

techniku 
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Situace i půdorys se zakreslují na papír formátu A4 orientovaný na šířku. Poţadavek 

na měřítko není dán.  

1.3.1 Situace 

Výkres situace je situační schéma podniku a jeho bezprostředního okolí, v němţ jsou 

zakresleny základní údaje operativně taktického charakteru [9]. Na ploše výkresu ohraničené 

objektem se uvádí název objektu, počet podlaţí, celková výška Hc v metrech. Z hlediska 

bezpečnosti je mimořádně důleţité zakreslit umístění nebezpečných látek s označením 

mnoţství, názvu a nebezpečí látky. 

List  vyjímatelné přílohy se situačním plánem musí obsahovat označení uzávěrů vody, 

el. energie, plynu, místa pro shromaţďování evakuovaných osob, zdrojů vody a prostorů se 

zákazem hašení vodou. Vše se označuje grafickými značkami dle přílohy č. 1 české metodiky.  

1.3.2 Půdorys  

Výkres půdorysu je půdorysný plán objektů (budovy nebo technologického zařízení). 

V případě potřeby můţe být doplněn svislým řezem objektu [9]. Půdorysný výkres se 

zpracovává pro kaţdé podlaţí budovy zvlášť. Musí z něj být patrné rozmístění stavebních 

otvorů (okna, dveře a vrata), provedení únikových a zásahových cest, rozdělení objektu do 

poţárních úseků. Prostory chráněné SHZ se označí grafickou značkou. Stejně tak se označují 

prostory vybavené zařízením pro odvod tepla a kouře. Nosné konstrukční prvky (stěny, 

sloupy), jejichţ narušení by znamenalo zásadní negativní účinky na statiku budovy, se 

označují červeně.    

Pro situační schéma i půdorysný plán je společné, ţe se příjezdové komunikace, 

nástupní plochy a zdroje vody graficky řeší totoţně.   

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Sestava grafické části vyjímatelných příloh   
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2 Požární plán Slovinské republiky 

Jednotky hasičského záchranného sboru Slovinska při výkonu represivní činnosti 

vyuţívají poţárního plánu. Jedná se o grafický informační podklad, který poskytuje důleţitá 

fakta skrze výkresovou část. Jeho podoba je uvedena v příloze č. 1. 

2.1 Legislativní nároky na tvorbu požárního plánu  

Hlavním zákonem Slovinské republiky v oblasti poţární ochrany je  

zákon č. 71/1993 Sb., o ochraně před požárem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

,,slovinský zákon o PO“). V článku 5 odst. 6 tohoto zákonu se hovoří o ,,ochranných 

opatřeních proti poţáru“. Jde o veškerá stavební, technologická, technická a organizační 

opatření ke sníţení nebezpečí poţáru, a zajištění poţární ochrany. Dělí se na preventivní  

a aktivní opatření poţární ochrany [3]. Mezi aktivní opatření poţární ochrany patří dokument 

s názvem „poţární plán“ - ekvivalent českého operativního plánu.  

V článku 35 o poţárním řádu, plánu a připravenosti subjektu ve slovinském zákonu  

o PO je řečeno, ţe vlastník nebo provozovatel bytových domů a vlastníci komerčních  

a průmyslových budov by měli stanovit poţární řád [3], který zahrnuje mimo různé jiné 

materiály i poţární plán.  

Zmíněný plán musí být zřízen pro objekty v souladu s metodologií o hodnocení 

nebezpečí poţáru č. 70/1996 ve znění pozdějších předpisů, jestliţe existuje přinejmenším 

střední riziko poţáru nebo je ohroţeno více neţ 100 osob [3]. 

Výpis objektů, které při splnění podmínek musí mít zpracovaný poţární plán [10]:  

 tři a více obytných budov (volně stojící chalupy, vily, mobilní domy, řadové domy) 

 obytné budovy pro zvláštní účely (vysokoškolské koleje, internáty, ubytovny, kláštery, 

azylové domy, domovy pro seniory, charity a podobně) 

 hotely a budovy pro krátkodobé ubytování (hostely, motely, penziony) 

 hospody, restaurace a bary (osamocené objekty, které podávají jídlo a pití: snack bary, 

kavárny, cukrárny a podobně) 

 budovy veřejné správy (budovy, kanceláře a obchodní prostory, státní úřady, soudy, 

parlament, obecní a krajské úřady, policejní stanice) 

 budovy bank, pošty, pojišťovny (budovy kancelářského a podnikatelského charakteru, 

kde se uskutečňuje kontakt se zákazníky) 

 jiné správní a kancelářské budovy (konferenční a kongresové budovy) 
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 komerční budovy (nákupní centra, obchodní domy, lékárny, optiky a prodejní galerie) 

 výstavní haly a síně (veletrţní paláce a podobně) 

 benzínové pumpy (budovy a čerpací stanice pohonných hmot) 

 stavby pro ostatní sluţby (kadeřnictví, kosmetické salony, čistírny oděvů a lůţkovin, 

opravny obuvi, stavebniny a útulky pro zvířata) 

 stanice, terminály, budovy komunikací (letištní budovy a terminály, ţelezniční 

a autobusová nádraţí, stavby pro rozhlasové a televizní vysílání, radary, depa 

kolejových vozidel) 

 garáţové stavby (podzemní garáţe, garáţová stání, loděnice) 

 průmyslové objekty (výrobní budovy, továrny, dílny, jatka, pivovary, montovny 

a workshopy)  

 nádrţe, sila a zásobníky (nádrţe a tanky na kapaliny a plyny, obilná sila, sila na jiné 

sypkoviny, mrazící a speciální skladovací prostory) 

 kulturní budovy (kina, koncertní síně, operní domy, divadla, botanické zahrady, 

kasina, taneční sály) 

 muzea a knihovny 

 budovy školství a výzkumu (mateřské školy, základní školy, střední školy, gymnázia, 

vysokoškolské objekty, laboratoře, meteorologické stanice, observatoře) 

 budovy zdravotní péče (kliniky, nemocnice a domovy pro delší léčebnou péči, 

porodnice, vězeňské a vojenské nemocnice, lázeňské budovy, veterinární kliniky) 

 sportovní zařízení (haly pro sport, tělocvičny, plovárny, stadiony) 

 zemědělské objekty nebo zařízení (farmy, stáje a podobně) 

 sakrální stavby (kostely, mešity, chrámy) 

 jiné nebytové budovy (věznice, káznice, kasárny, střelnice) 

Poţární plán musí být dle těchto pokynů vytvořen vlastníkem nebo provozovatelem 

objektu nebo osobou oprávněnou k provádění opatření poţární bezpečnosti objektu [3]. Jeho 

formální stránku a obsah řeší pravidla v článku 9 poţárního řádu č. 52/2007 úředního 

věstníku. 

Zhotovitel plánu má právo poţádat o radu příslušnou jednotku hasičského sboru, která 

vykonává poţární ochranu v oblasti objektu (zařízení). Jeho povinností je poskytnout 

podepsanou kopii poţárního plánu této jednotce. Celý materiál můţe být pouţit výhradně pro 

poskytování provozních protipoţárních povinností [3]. Kontrolu provádí inspektorát 

Slovinské republiky pro ochranu před přírodními a jinými katastrofami.  
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2.2 Charakteristika textové části 

Poţární plán Slovinské republiky je určen uţivatelům budov, hasičům a dalším 

záchranným sloţkám. Obdobně jako v jiných zemích je podkladem pro úspěšnou represivní 

činnost jednotek poţární ochrany [10].  

Z pravidel poţárního řádu č. 52/2007 úředního věstníku (ekvivalent české vyhlášky) 

vyplývá, ţe požární plán je pouze grafickým podkladem. Neobsahuje tedy ţádné výpočty 

parametrů poţáru pro nasazení sil a prostředků, nejsloţitější varianty poţáru ani doporučení 

veliteli. Neuvádí se ani technické charakteristiky objektu a jiné podrobnosti.   

2.3 Charakteristika grafické části 

Společné zásady pro grafickou část jsou:  

 Poţární plán se navrhuje ve formátu A4 nebo A3 podle rozsahu obsahu v měřítku.  

 Značky pro prostředky poţární ochrany a poţárně bezpečnostní zařízení vychází 

z pravidel bezpečnostních značek: úřední list RS, č. 89/1999 ve znění pozdějších 

předpisů a pravidel grafických značek pro vytvoření příloh studií poţární bezpečnosti 

a poţárních řádů: úřední list RS, č. 138/2004 (dále jen pravidla značek příloh studií).  

 Poţární plán se skládá z výkresu situace (makro lokacija) a půdorysných výkresů 

jednotlivých podlaţí objektu ve vztahu k poţární bezpečnosti staveb (mikro lokacija). 

2.3.1 Situace  

Výkres makro lokacije (makro lokace) představuje principiálně totéţ, co situační plán 

v České republice. Jedná se o grafické znázornění polohy objektu na pozemku a situace jeho 

bezprostředního okolí. Vychází z  architektonické části projektové dokumentace pouţité při 

územním plánování a stavebním řízení.  Obsahuje zejména údaje vyplývající z poţárně 

bezpečnostního řešení objektu a jiné konkrétní náleţitosti dle podkapitoly 2.3.3. Za pozornost 

stojí, jakým způsobem se v tomto situačním plánu označují poţární odolnosti stavebních 

konstrukcí. Na obrázku 2 je uveden příklad provedení vynášecích čar se symboly 

vyjadřujícími poţární odolnost konstrukcí. Je z něj patrna důvtipná analogie vyjádření 

času hodinovým ciferníkem.    
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Obrázek 2: Poţární odolnosti stavebních konstrukcí 

U všech objektů v situačním plánu musí být pojmenován charakter jejich účelu, např.: 

 trafostanice  

 kompresorová stanice 

 obytná budova 

 průmyslový objekt 

 budova obchodu 

 strojovna SHZ, kotelna  

 sklady 

U výše zmíněných objektů je nutné doplnit informace o výskytu látek (NL, paliva, atd.), jejich 

mnoţství, o výkonu kotlů a druhu spalované látky nebo jiné nezbytné údaje [10].  

2.3.2 Půdorys  

Výkres mikro lokacije (mikro lokace) je půdorysným zobrazením objektu ve vztahu 

k poţární bezpečnosti staveb. To znamená, ţe je kaţdý objekt rozčleněn na poţární úseky 

tlustou plnou červenou čarou. Vynášecí čáry poţárních uzávěrů otvorů jsou navíc doplněny o 

specifické symboly dle pravidel značek příloh studií. Některé symboly jsou k vidění na 

obrázku 3. 

  

 

 

 

Obrázek 3: Poţární uzávěry otvorů 
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Výkres půdorysu musí obsahovat tyto náleţitosti [10]: 

 zobrazení příjezdových cest 

 zobrazení zásahových cest 

 zobrazení únikových cest a schodišť  

 označení úseků s místně soustředěným poţárním zatíţením 

 označení prostor, kde je zakázáno hašení vodou 

 označení prostor, v kterých je umístěn ionizační zářič 

 označení prostor s transformátory a přívodními kobkami VN 

 zobrazení umístění hlavního uzávěru plynu 

 označení prostor s tlakovými lahvemi 

 zobrazení aktivních poţárně bezpečnostních zařízení  

2.3.3 Obecné požadavky 

Údaj o úrovni požárního zatížení objektu 

Dalším nezbytným prvkem obou částí plánu je údaj o poţárním zatíţení objektu (MJ/m
2
), 

který se zapisuje do výkresu uvnitř plochy objektu. Jedná se o obdobu poţárního zatíţení 

definovaného v české normě o poţární bezpečnosti staveb (ČSN 730802). Liší se však nejen 

jednotkou, ale zejména způsobem stanovení. Na základě této hodnoty vypočtené dle příslušné 

metodiky nebo odečtené z tabulek (viz příloha č. 2), se určí a zapíše úroveň respektive stupeň 

poţárního zatíţení [10]. Existují tyto tři stupně:  

 malé poţární zatíţení (1000 MJ/m
2
) 

 střední poţární zatíţení (1000 – 2000 MJ/m
2
) 

 velké poţární zatíţení (více neţ 2000 MJ/m
2
) 

Zobrazení zásahových cest 

Při zakreslování příjezdových komunikací a nástupních ploch do plánu, vychází 

zpracovatel z předpokladu, ţe jsou tyto plochy dimenzovány v souladu s poţadavky německé 

normy DIN 14095:2007-05. To znamená, ţe se vyuţívá rozměrových hodnot (poloměr 

zaoblení komunikace, poměry při zúţení jízdních pruhů a podobně) z této normy.  

Zobrazení rozvodné sítě vysokého a nízkého napětí 

Veškeré sítě se zakreslují barevnou přerušovanou čarou s vepsaným textem  

o charakteru vedení, viz obrázek 4.  
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Obrázek 4: Barevné provedení inţenýrských sítí  

Zobrazení plynovodu a potrubí s hořlavými kapalinami 

V tomto zobrazení musí být jednotlivé linie doplněny údaji o světlosti potrubí  

a umístění hlavních uzávěrů.  

Zobrazení hydrantové sítě, vodních zdrojů a hasicích prostředků   

Ve výkresu se zaznačí veškeré zdroje poţární vody a doplní se grafickou značkou  

z pravidel značek příloh studií a údajem o světlosti potrubí nebo objemu (m
3
). Pokud je sací 

výška u některého vodního zdroje vyšší neţ 6 m, označí se symbolem informujícím hasiče  

o nutnosti pouţití technických prostředků pro hloubkové čerpání (viz obrázek 5).   

 

 

Obrázek 5: Symbol hloubkového čerpání [10] 

Do plánu makro lokace se zakresluje i umístění přenosných nebo pojízdných hasicích 

přístrojů. Značky pro tyto prostředky jsou k nahlédnutí v pravidlech značek příloh studií [17]. 

Zobrazení výskytu nebezpečných látek a nebezpečných míst 

Oblasti s výskytem nebezpečných látek musí být označeny značkou vyjadřující 

povahu nebezpečí [10]. Slovinsko pouţívá dva typy značek. Ţluté trojúhelníky s černým 

ohraničením podle pravidel bezpečnostních značek (úřední list RS, č. 89/1999 ve znění 

pozdějších předpisů) a černé nebo červené trojúhelníky dle pravidel značek příloh studií. 

Výkres se doplňuje o legendu, jestliţe je potřeba zmínit například synergický účinek látek 

nebo jinou podstatnou informaci [10]. Dále se zakreslují zóny nebezpečí výbuchu plynů a par. 

Je důleţité správně stanovit půdorysné rozměry takové zóny, kvůli posouzení přenesení 

účinků výbuchu do oblastí s nebezpečím následného poţáru [10]. Ukázka provedení 

grafických značek nebezpečí a značení zón nebezpečí výbuchu je na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Grafické symboly nebezpečí a šrafování zón nebezpečí výbuchu 

Do poţárního plánu se zakreslují barevné směrové šipky vyjadřující orientaci poţárního útoku 

a evakuace [10]. Jejich barevné provedení představuje obrázek 7. 

 

Obrázek 7: Směrové šipky evakuace a poţárního útoku 
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3 Požární plán Spolkové republiky Německo 

Poţární plán je informační podklad, jenţ napomáhá veliteli zásahu efektivně řešit 

mimořádnou událost, především poţár. Má podobu sloţky, která obsahuje listy se základním 

textem a výkresové plány. Metodiky k vypracování této dokumentace se v jednotlivých 

spolkových zemích liší. Ve své bakalářské práci čerpám z prováděcího předpisu o tvorbě 

poţárního plánu města Villingen-Schwenningen. Pokyny v něm obsaţené jsou zaloţeny na 

normě DIN 14095:2007-05 a broţuře ,,4.2 Operativní plány“ poţární školy Würzburg.  

3.1 Legislativní nároky na tvorbu požárního plánu  
 

Německé právní prostředí je poněkud sloţitějšího charakteru. Německo je spolkovou 

republikou a oblast zákonodárná vychází ze Základního zákonu (německá ústava). Tento 

předpis zavazuje legislativní sféru i státní správu k respektování základních práv uvedených 

v jejích prvních dvaceti článcích [15]. Základní zákon definuje Německo jako právní stát. To 

znamená, ţe veškerá činnost státních úřadů podléhá soudní kontrole. Dalším ústavním 

principem je spolkový stát, coţ znamená rozdělení vládní moci mezi řadu  

federálních států – spolkové země – a centrální stát [15].  

Existuje výlučné zákonodárství Spolku, v jehoţ rámci pouze Spolkový sněm  

a Spolková rada mohou přijímat určité zákony. V oblasti výkonné je naopak více kompetencí 

přeneseno na země a to i v těch oblastech, které upravují spolkové zákony.   

Vzhledem ke skutečnosti, ţe legislativa ohledně poţární ochrany v jednotlivých 

spolkových zemích není jednotná, vznikl na území Německa standardizovaný dokument, 

který řeší vše okolo poţárních plánů. Jedná se o normu DIN 14095:2007-05 ve znění p.p.  

Povinnost vést poţární plán mají automaticky společnosti, které provozují činnosti 

spadající do rizikových skupin IIA, IIB, IIC, IIIB a IIIC dle požárního předpisu FwDV 500. 

Římské číslice II A III znamenají oblasti přístupné pouze ve speciálních OOPP a se zvláštním 

vybavením pro monitorování a dekontaminaci. Písmeno „A“ znamená radioaktivitu, 

 „B“ biologické látky a „C“ nebezpečné chemické látky [14].  

V ostatních případech můţe být poţární plán poţadován na základě: 

 stavebních předpisů spolkové země 

 specifických zákonů a vyhlášek dané oblasti 

 speciálního nařízení spolkové země (např. nařízení ohledně garáţí apod.)  

 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/politicky-system/inhaltsseiten/glossary04.html?type=1&tx_a21glossary%5Buid%5D=2757&tx_a21glossary%5Bback%5D=101&cHash=319c6860bf24cc8d0f3242a21db90c7c
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Obecně se doporučuje zpracovat poţární plán pro: 

 objekty s vysokým poţárním nebezpečím 

 objekty s ošetřovatelskou a pečovatelskou sluţbou (nemocnice, domovy pro 

seniory…) 

 objekty se shromaţďovacími prostory (komerční budovy, školy, hotely) 

 památky a muzea  

 objekty, kde se předpokládá riziko špatných taktických rozhodnutí 

 objekty s nedostatečnými vodními zdroji pro hašení 

Poţární plány nejsou součástí stavebních plánů, ale rozhodnutím stavebního úřadu mohou 

být vyţádány. Jednou za dva roky musí kontrolovat odborně způsobilá osoba aktuálnost údajů 

[11].  

3.2 Charakteristika textové části 

 V plánu hasičského sboru musí být zahrnuty veškeré významné informace, které jsou 

nezbytné pro efektivní činnost hasičů. Tyto informace mají zajistit jednotkám moţnost 

preventivně plánovat, bezpečně nalézt objekt a dále slouţí pro dobrou orientaci 

v areálu a budovách.  

 Musí se uvádět podstatné detaily, které mají zásadní vliv na plánování v průběhu 

poţáru (rozdělení objektu do poţárních úseků a jiné). 

 Plány musí obsahovat aktuální údaje. Aktualizovat se musí vţdy po úpravě nebo 

změně uţívání objektu. V pravidelných intervalech (nejméně jednou za dva roky) 

podléhá dokument přezkoumání odborně způsobilou osobou.  

Obsah textové částí se dělí do devíti oddílů: 

1. obecné informace o objektu 

2. kontakty/odpovědné osoby 

3. telefonní kontakty na úřady 

4. plán zdolávání poţáru 

5. fotovoltaický plán (INFO karta) 

6. seznam nebezpečných látek 

7. poznámky 

8. distribuce 

9. aktualizace 
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Obecné informace o objektu 

Tyto údaje poskytují veliteli jednotky hasičského sboru rychlé informace o objektu  

a jeho vyuţití. Jedná se o seznam s krátkými heslovitými sděleními ve formě přehledného 

formuláře. Ten se skládá z těchto bodů: 

 Technické vybavení budovy 

 výtahy (umístění, nosnost, přepravní kapacita) 

 zařízení pro odvod tepla a kouře (umístění ovládacích prvků)  

 IT zařízení  

 EPS 

 poţárně bezpečnostní zařízení 

 vzduchotechnika 

 popis stavby (provedení nosných konstrukcí, příček, schodů, stropů, 

krovů a střešního pláště) 

 obsazení zaměstnanci, počet uţivatelů 

 pracovní doba (všední dny, víkendy a svátky)  

 úschova klíčů pro hasiče (umístění KTPO) 

 jiné informace 

 Poznámky k dodávce energií  

 teplo (typ vytápění) 

 elektřina (napětí sítě, záloţní zdroje, umístění hl. vypínače) 

 voda (umístění hlavního uzávěru vody) 

 plyn (umístění hlavního uzávěru plynu) 

 Jiná potenciálně nebezpečná technická zařízení 

 zásobníky stlačeného plynu 

 výrobní zařízení 

 nádrţe a kontejnery s NL atd.  

Vzor karty s informacemi o objektu je uveden v příloze č. 3. 

Kontakty / odpovědné osoby  

Kontakty na osoby se zapisují do tabulkového seznamu. Kontaktní osoba jako osoba 

odpovědná za provoz musí být vţdy k zastiţení. Z toho důvodu je nutné na ni uvést 

telefonické spojení nejen v průběhu dne, ale zejména noci. Pořadí poloţek v seznamu je dáno 

důleţitostí osob.  
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Mezi důleţité persony pro kontaktování se řadí: 

 ředitel 

 zástupce ředitele 

 správce objektu 

 technik poţární ochrany 

Do jiného seznamu je nutné uvést kontakt na osoby nebo firmy zajišťující technické 

zázemí podniku. Jestliţe se jedná o osobu, uvede se její celé jméno. Pakliţe jde o společnost, 

je nutné uvést úplnou adresu sídla.     

Mezi obstaravatele technického zázemí patří: 

 pohotovostní sluţba vodovodů a kanalizace 

 plynárenská pohotovost 

 kominictví 

Je- li to nutné, je moţno uvést kontakty na řemeslníky.  

Telefonní kontakty na úřady 

Dle prováděcího předpisu je nutné uvádět kontakty na úřední osoby a instituce 

(starosta obce, okresní úřad nebo také oblastní rada). Postup je totoţný jako v předchozím 

bodě [11].  

Plán zdolávání požáru 

Plán zdolávání poţáru představuje návrh modelové situace respektive scénáře moţného 

průběhu poţáru. V prováděcím předpisu ani v jiné publikaci nejsou definovány poţadavky na 

formu a obsah plánu zdolávání poţáru. Stěţejním dokumentem zůstává norma  

DIN 14095:2007-05  ve znění p.p. a směrodatné jsou i pokyny z broţury ,,4.2 Operativní 

plány“ poţární školy Würzburg. Z dostupných materiálů bylo patrné, ţe vyšší důleţitost má 

obecná výkresová část před teorií textové části. Plán zdolávání poţáru obsahuje tyto 

výkresové části: 

 mapa 

 celkový plán 

 půdorysný plán 

 detailní plán  

 odpadní plán 

Bliţší pojednání o těchto bodech v kapitole: Obecné poţadavky grafické části.   
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Fotovoltaický plán 

Pro jednotky poţární ochrany zasahujících u poţárů objektů, které jsou vybaveny 

fotovoltaickým systémem, se pro zefektivnění a vyšší úspěšnost hasební činnosti zpracovává 

fotovoltaický plán, jehoţ součástí je vyjímatelná karta: „INFO o fotovoltaickém systému pro 

jednotky poţární ochrany“. Velitel zásahu díky tomuto podkladu získá základní informace  

o instalaci zařízení a je schopen lépe naplánovat represivní činnost.  

Všichni provozovatelé solárních panelů jsou povinni označit objekt nápisem  

“FV- systém“, aby velitel tento podklad automaticky vyhledal a mohl ho pouţít. Dále se 

doporučuje, aby byl takový objekt, bez ohledu na velikost napětí, doplněn o poţární FV 

vypínač. Toto tlačítko za krátkou dobu ukončí činnost fotovoltaického systému a zajišťuje, ţe 

mezi fotovoltaickým modulem a výkonovým měničem není nebezpečné napětí.  

Vyjímatelná karta plánu se vyplňuje za odborné asistence projektanta fotovoltoaického 

zařízení. Je nutné na zadní stranu listu vytisknout jednoduchou skicu přehledového plánu. 

Dokončená karta se umisťuje na fasádu budovy, do drţáku k ovládacímu panelu FV systému 

nebo k poţárnímu FV vypínači. Fotovoltaický plán se zpracovává dle pravidel normy  

DIN 14095 ve znění pozdějších předpisů. Ukázka INFO karty v příloze č. 4. 

Seznam nebezpečných látek 

Nebezpečné látky se vypisují do tabulkového seznamu. Orientace tabulky je na šířku, kde 

sloupce tabulky jsou nadepsány názvem nebezpečné látky a v řádcích se o těchto látkách 

uvádí následující skutečnosti: 

 umístění 

 mnoţství 

 druh látky 

 UN kód 

 číslo bezpečnostního listu 

 teplota vzplanutí 

 třída nebezpečnosti 

 stupeň ohroţení vod 

 bezpečnostní pokyny 

 poznámky 
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Poznámky 

V poznámkách se hovoří o tom, ţe se poţární plány musí umístit na stanici příslušné 

jednotky poţární ochrany. Také, ţe je tato dokumentace důvěrná a je zakázáno nahlíţení 

třetích osob. Zpracovatel plně odpovídá za úplnost a správnost informací. 

Distribuce 

V tomto bodě se řeší rozdělení dokumentace mezi jednotlivé smluvní strany. Jeden 

výtisk obdrţí provozovatel objektu, další jeden obdrţí místní hasiči (zalaminovaný), operační 

středisko, poţární stanice a odbor stavebního úřadu. Plán musí být těmto subjektům přístupný 

i v elektronické podobě ve formátu PDF.   

Aktualizace  

Aktualizace se zapisují do jednoduché tabulky s dostatečným počtem volných řádků. 

V záhlaví tabulky je nadepsán počet změněných stránek, stav změny a podpis.   

3.3 Charakteristika grafické části 

Ohledně podoby grafické části poţárního plánu jsou na zpracovatele kladeny 

poţadavky nejen prováděcími předpisy jednotlivých spolkových zemí, ale zejména normou. 

Grafické ilustrace, značky a symboly řeší norma DIN 14034-6:2013-03. Z přílohy č. 5 je 

patrné, ţe jsou normované grafické prvky vesměs odlišné od české metodiky. Některé 

významy značek naše metodika zcela postrádá (např.: 2.2.12, 3.1.10 a jiné z přílohy č. 5).  

3.3.1 Situace (celkový plán) 

Celkový respektive všeobecný plán (viz příloha č. 6) je přehledný grafický pohled na 

situaci objektu a bezprostředního okolí [11]. Vyuţívá se v něm symbolů a značek z normy 

DIN 14034-6. Obsahuje legendu k pouţitým symbolům a v pravém spodním rohu razítko. 

Zobrazení celkového plánu musí obsahovat: 

 umístění stavby, všech zařízení a skladovacích prostorů patřících k objektu, číslo 

popisné, názvy přiléhajících ulic 

 hlavní vchody 

 počet podlaţí 

 zastoupení v okolí a vyuţití 

 propojení pozemku s oblastí veřejné dopravy 

 přístupové komunikace včetně bran, cesty a nástupní plochy pro hasiče  
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 místa pro zásobování vodou (hydranty, plnící místa, otevřené vodní zdroje) včetně 

uvedení hodnoty jejich vydatnosti 

 umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, elektřiny, potrubních cest 

 poloha transformátorů, rozvoden, nadzemního elektrického vedení 

 nesjízdné povrchy 

 poţární stěny 

 umístění ústředny EPS, OPPO, KTPO 

 suchovody 

 zvláštní nebezpečné oblasti 

 kanalizační siť 

3.3.2 Půdorys 

Plán půdorysu (viz příloha č. 7) se zpracovává pro kaţdé podlaţí objektu. Obsahuje 

legendu k pouţitým symbolům a v pravém spodním rohu razítko. V levém spodním rohu je 

vloţen rámeček s přehledovým schématem umístění konkrétní budovy nebo části objektu 

v rámci areálu. Půdorysný plán obsahuje: 

 označení nádrţí 

 název vyuţití místnosti 

 poţární stěny/poţárně dělící stěny 

 poţární a kouřové uzávěry  

 otvory bez poţární odolnosti 

 vchody a východy 

 schodiště, schody a jejich směr 

 zvláštní zásahové a evakuační cesty 

 poţární výtahy, evakuační výtahy 

 nepřístupné prostory 

 OPPO 

 stoupačky (mokré nebo suché) 

 pevné a mobilní hasící prostředky s informací o druhu a mnoţství hasící látky 

 upozornění na prostory, kde by se některé hasící látky neměly pouţívat 

 umístění a mnoţství tlakových nádob 

 umístění, mnoţství a typ nebezpečných látek 

 umístění kotelny, strojovny vzduchotechniky, energocentra 

 uzávěry plynu, vody, elektřiny a produktovodů 
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3.3.3 Obecné požadavky a doplňující části 

Formát 

Plány – přehledové plány/půdorysy A3 na šířku 

Text, popisy a legendy  A4 na výšku 

Jednotlivé stránky je moţné ochránit laminací. 

Měřítko a rastr 

Měřítko je nutné zvolit tak, aby dobře vyjádřilo rozsah obsahu.  Výkresy musí být 

vybaveny rastrem, kde délka jednoho dílku odpovídá 10 m skutečné vzdálenosti. U přehledů  

a map 20 nebo 50 m na dílek.   

Orientace plánu 

Veškeré výkresy mají společné, ţe hlavní vchod do objektu je u spodního okraje 

stránky. Kaţdý list musí být doplněn o orientační šipku znázorňující sever [11].   

Značení podlaží 

Počet podlaţí se zapisuje písmenem/číselná kombinace. Dále se musí uvést poloha 

podlaţí k přízemí [11].  

Požární stěny  

Poţární stěny se kreslí širokou červenou plnou čarou a dále jsou označeny symbolem 

dle DIN 14034-6:2013-03. 

Číslování výkresů / zápatí 

Číslo plánu a číslo stránky se píše na kaţdý list do pravého horního rohu [11]. 

Mapa  

Vychází z mapy města nebo blízkého okolí (viz obrázek 8). Musí být opatřena měřítkem 

a orientační šipkou (sever). Obsahuje rozdělení nebezpečné oblasti kolem objektu na dvě 

zóny:  

 Vnitřní kruhová nebezpečná zóna o průměru 1000 m.  

 Vnější kruhová nebezpečná zóna o průměru 2000 m.  

 Vnější zóna se rozděluje na 12 sektorů; číslování začíná u orientační šipky označující 

sever. 
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Obrázek 8: Rozdělení nebezpečné oblasti do zón 

Uvedené grafické rozparcelování na jednotlivé zóny slouţí jako pomůcka pro vyšší 

stupně velení k vyhodnocování směru šíření neţádoucích účinků mimořádné události za 

hranicemi pozemku. Jiţ při zpracovávání poţárního plánu se předpokládá, ţe tento scénář 

můţe nastat (objekty rizikových skupin IIA, IIB, IIC, IIIB a IIIC).  

Detailní plán 

Detailní plán se zhotovuje pro oblasti, které jsou sloţitě rozčleněny nebo pro prostory 

se zvláštní komerční instalací. Detailní plány mohou také představovat vodorovné a svislé 

řezy [11].  

Odpadní plán 

Odpadní plán se zpracovává u staveb, kde se při stavebním řízení došlo k rozhodnutí, 

ţe je povinností takový plán vytvořit. Odpadní plán obsahuje veškeré důleţité informace  

o vodohospodářských zařízeních (např. kanály k odvádění odpadních vod z nemovitosti do 

veřejné kanalizace nebo přímo do recipientu, nádrţe a absorbéry). Barvy a grafické symboly, 

které budou pouţity, musí být v souladu s normou DIN 14034-6 ve znění pozdějších předpisů. 

Potřeba těchto plánů musí být projednána s hasiči v předstihu. 
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4 Dokumentace zdolávání požáru v Nizozemsku 

Dokumentace zdolávání poţáru v Nizozemí je v mnoha ohledech velmi podobná té 

naši. Tvoří ji přístupová karta (obdoba české operativní karty), coţ je vyjímatelná příloha 

poţárního plánu a poskytuje základní technicko-taktická data. Plán poţárního útoku je 

informačně obsáhlejší dokument, který je spíše určen vyšším sloţkám velení (obdoba českého 

operativního plánu). Oba podklady mají svou působnost pouze v rámci objektu.      

4.1 Legislativní nároky na tvorbu dokumentace zdolávání požáru 

V Nizozemsku oblast poţární prevence a represe realizoval zákon o hasičském sboru 

(„brandweerwet“ nabyl účinnosti dne 30. 1. 1985), který však byl 1. října 2010 zrušen  

a v platnost vstoupil zákon o bezpečnosti v regionech [5]. Cílem bylo předefinovat 

odpovědnost a povinnosti hasičských sborů a obcí. Dle § 2 článku 2 tohoto právního předpisu 

je za organizaci hasičských sborů, krizového řízení a lékařské pomoci odpovědné kolegium 

starosty a radních [5].  

Holandské území je rozděleno do bezpečnostních regionů (celkově 25) dle přílohy 

uvedeného zákonu. Toto systémové rozdělení má za cíl vymezit oblast spolupráce veřejné 

správy a veřejných sluţeb v problematice hašení poţárů, krizového řízení, veřejného pořádku  

a bezpečnosti daného samosprávního celku [5]. Starosta a radní bezpečnostního regionu mají 

péči o: 

 ochranu obyvatel před poţáry, prevenci a zmírnění následků poţáru 

 omezení a kontrolu rizik pro člověka a zvířata při nehodách jiných neţ poţár 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nemají z právního hlediska povinnost 

zpracovávat přístupové karty ani plány poţárního útoku. Výjimku ovšem tvoří objekty  

a zařízení, na které se vztahují zákony BRZO. Tyto právní předpisy jsou prováděcími 

dokumenty evropské směrnice SEVESO II a jejich účelem je stanovit poţadavky na 

nejrizikovější společnosti v Nizozemsku.  

Jedním z poţadavků pak můţe být vedení základní dokumentace zdolávání poţáru. 

V takovém případě provozovatel rizikového objektu či zařízení smluvně zaţádá odborně 

způsobilou osobu v oblasti PO o zhotovení potřebné dokumentace. Ve všech ostatních 

případech mají odpovědnost za vytvoření a vedení dokumentace zdolávání poţáru, respektive 

přístupové karty a plánu poţárního útoku, oblastní hasičské sbory. V jejich zájmu je vést tyto 

materiály v takové podobě, aby se omezilo riziko vzniku pracovních úrazů zaměstnanců.   
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4.2 Charakteristika textové části 

Aţ do vydání věstníku č. 5 kolegia regionálních velitelů Nizozemí neexistovala v této 

zemi předloha pro obsah plánu poţárního útoku a dalších specifických podkladů informační 

podpory jednotek poţární ochrany. Tento dokument, z něhoţ ve své práci čerpám, není 

oficiálně závazný, ale slouţí pouze jako vzor pro zpracovatele DZP. Obrázek 9 představuje 

poptávku jednotlivých stupňů velení po typech informačních podkladů v průběhu trvání 

mimořádné události. Na taktické úrovni by měli mít velitelé jednotek poţární ochrany 

k dispozici přístupovou kartu (obdoba české operativní karty), plán poţárního útoku  

a zvláštní informativní karty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Graf poptávky jednotlivých stupňů velení po typech informačních podkladů 

4.2.1 Operativní plán (Plán požárního útoku) 

Plán poţárního útoku poskytuje podrobné informace o objektu a je určený pro 

represivní činnost řízenou respektive koordinovanou řídícím důstojníkem po příjezdu na 

místo zásahu. Tento plán je do značné míry závislý na charakteru a velikosti objektu, ale 

převaha textu je spíše na obtíţ. Je důleţité, aby obsahoval přístupovou kartu, která bývá 

zpravidla v přední části celého dokumentu. Šanon plánu je sloţen z jednotlivých listů s údaji 

ke kaţdému podlaţí budovy nebo ke kaţdému objektu v areálu vlastníka či provozovatele.  
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Všechny listy mají formu stručného výčtu s heslovitými údaji kvůli přehlednosti  

a rychlosti vyhledávání důleţitých dat [12]. V textu se musí objevit informace  

o odhadovaném počtu osob přítomných v objektu s ohledem na denní dobu.  

Plán poţárního útoku obsahuje:  

 přístupovou kartu 

 údaje o budově (konstrukce, výška budovy, vzduchotechnika a podobně) 

 informace o poţárně bezpečnostních zařízeních  

 informace o technickém zázemí (výtahy, schodiště) 

 informace o prostředí a přístupu 

 kontakty na havarijní sluţbu  

 kontakty na klíčové osoby 

 kontakt na finanční experty a statiky 

 informace o nebezpečných látkách 

 informační provázanost s havarijním plánem 

 modelové situace a scénáře    

4.2.2 Operativní karta (Přístupová karta)  

Jedná se o oboustranný dokument formátu A4, který se skládá z katastrální mapy 

v měřítku 1:2500 a textové části. Vyuţití této karty je srovnatelné s českou operativní kartou, 

a sice poskytnout velitelům informaci o přístupových komunikacích a základní  

technicko-taktická data objektu. Vznik přístupové karty je podmíněn registrací objektu na 

území obce. 

Textová část obsahuje tyto body: 

 charakter objektu 

 počet přítomných osob (informace o obsazení objektu osobami v průběhu dne/noci) 

 vypínače / uzávěry 

 přítomnost nebezpečných látek 

 podrobnosti 

Kvůli přehlednosti se odkazují technická zařízení (hydranty, hlavní uzávěry, KTPO, 

OPPO atd.) a nebezpečí ikonami (dle normy NEN1414 ve znění p.p.) z grafické části do 

textové se stručným popisem. Textová část by měla obsahovat heslovitá sdělení a mít formu 

přehledné tabulky. 
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Digitální přístupová karta 

V roce 2010 započal převod tištěných přístupových karet do digitální podoby. Během 3 let 

má v plánu 18 regionů země Holandska nahradit papírové dokumenty za software DBK. 

V praxi to znamená, ţe je velitel jednotky vybaven odolným notebookem nebo tabletem 

s tímto programem. Tablet je navíc doplněn o GPS modul, takţe ve voze nahrazuje tištěnou 

mapu na pozici navigačního podkladu. Předností systému DBK je moţnost časté  

a jednoduché aktualizace veškerých údajů a zpracování dynamických informací o uzavírkách 

na komunikacích nebo o stavu vodovodní sítě. Tento digitální podklad obsahuje následující 

interaktivní vrstvy:  

 objekt 

 nebezpečí / rizika 

 vodní zdroje 

 podrobnosti 

 kontakt na odpovědné osoby 

 preventivní opatření 

4.2.3 Taktická karta  

Taktická karta je zvláštní doplňkovou kartou ve formátu A5 obsahující upozornění na 

mimořádné okolnosti, které mohou nastat při zásahu v objektu a postup jejich řešení (viz 

příloha č. 8). Tento tiskopis se dá povaţovat za jakýsi „tahák“ pro velitele jednotky, jehoţ 

cílem je zredukovat chybná rozhodnutí. Důleţitá sdělení jsou zdůrazněna dvojicí vykřičníků. 

Taktická karta je sloţena z těchto bodů: 

 taktika (příjezd z návětrné strany, vyvětrání prostoru, vstup do místnosti pouze 

v nutném případě apod.)  

 technické prostředky (explozimetr, termokamera, protichemický oblek a podobně) 

 nebezpečí (následný poţár po explozi, vývin toxických par, nebezpečí uklouznutí 

apod.) 

 vyskytující se látky (chemické názvy všech látek od plynného po pevné skupenství) 

 soupis důleţitých předmětů (historické předměty nebo jiný cenný majetek vysoké 

hodnoty) 

 vývojový diagram  
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4.3 Charakteristika grafické části 

Pro lepší představu o podobě grafického řešení níţe uvedených části dokumentace 

jsou doloţeny přílohy č. 9 a 10.   

Přístupová karta 

Grafickou část tištěné přístupové karty tvoří mapa v měřítku 1:2500, na které je 

barevně označen objekt, zvýrazněny příjezdové komunikace a nesmí chybět orientační šipka 

označující sever. V digitální verzi je mapový podklad převeden do systému DBK s moţností 

navigace skrze GPS modul. Samotný software obsahuje nástroje pro práci s grafikou  

a rozšiřující doplňky (zoomování, rotace pohledu, odkazy na fotografie budovy nebo 

zařízení). Pouţívané symboly a piktogramy v obou případech vychází z normy NEN1414 ve 

znění pozdějších předpisů. Ukázka některých symbolů uţívaných v přístupových kartách  

a plánech poţárního útoku jsou na obrázku 10.  

Obrázek 10: Výběr ze symbolů normy NEN1414 

Plán požárního útoku 

Výkresovou část tohoto plánu tvoří schematické půdorysy všech podlaţí budovy. List 

je formátu A3 a měřítko se volí v závislosti na rozměru objektu. Veškeré pouţívané značky  

a symboly vychází z normy NEN1414 ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe je to nutné, 

uvede se jejich význam do legendy v pravém horním rohu. Místnosti musí být pojmenovány 

dle účelu jejich uţívání. Rozdělení objektu do poţárních úseků se zakresluje plnou červenou 

čarou a únikové cesty (schodiště, výtahy, východy) se zvýrazňují barvou zelenou. Výkres se 

doplňuje o rohové razítko, orientační šipku, malé situační schémátko a často o snímky 

z čelního pohledu. Fotografie se v půdorysu odkazují k části budovy (vchody, orientační body 

atd.) nebo k technologickému zařízení (lakovací kabina, reaktory a podobně).  
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V plánu poţárního útoku i v přístupové kartě se normovanou značkou znázorňuje 

výchozí postavení prvního vozu (červený obrys CAS) a umístění hlavního vchodu pro vedení 

zásahu (červená šipka). Ukázka je na obrázku 11. 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Výchozí postavení prvního vozu, zobrazení hlavního a vedlejšího vchodu 

Speciální karta 

Kromě informačních podkladů pro objekty, existují také speciální karty pro kolejová  

a silniční vozidla (např. autobus na CNG). Tyto karty jsou navrţeny tak, aby upozornily na 

veškeré důleţité a rizikové části dopravního prostředku [12]. List formátu A4 je orientován na 

šířku a má podobu okomentované fotodokumentace. Do červeného rámečku se píše postup 

činností k zajištění vozidla po jeho nehodě. Ukázka speciální karty je na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Speciální karta [12]  



29 

 

5 Porovnání dokumentace zdolávání požáru jednotlivých zemí  

Tato kapitola pojednává o vzájemném porovnání vybraných dokumentací zdolávání 

poţáru. Jako první je podroben tabulkovému porovnání samotný proces zřizování a vedení 

DZP v rámci správního práva konkrétního státu. Poté následuje shrnutí, ze kterých součástí je 

tvořena dokumentace zdolávání poţáru a jaký je jejich charakter z hlediska nabídky 

informací. Jako poslední jsou mezi sebou porovnány textové a grafické části s ohledem na 

metodiku k jejich vypracování.   

 5.1 Porovnání podmínek pro vedení a zřizování dokumentace zdolávání 

požáru  

Téměř ve všech vybraných státech existuje zákon o poţární ochraně nebo právní 

předpis definující práva a povinnosti hasičského záchranného sboru. Avšak stoprocentně 

neplatí, ţe na jejich základě jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny vést 

dokumentaci zdolávání poţáru. První dva řádky tabulky 1 představují srovnání přístupu 

jednotlivých států k této skutečnosti. Na třetím a čtvrtém řádku téţe tabulky je řešen 

zpracovatel DZP.  

▼ 
Česká 

republika 

Slovinská 

republika 

Spolková 

republika 

Německo 

Nizozemsko 

Právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby 

musí vytvořit DZP na 

základě právních předpisů 

o poţární ochraně. 

ANO ANO NE NE 

Povinnost vést DZP 

ukládá jiný závazný 

dokument. 

NE NE 
ANO 

(FwDV 500) 

ANO 

(zákony BRZO 

s odkazem na 

SEVESO II) 

DZP zpracovává externí 

odborně způsobilá osoba 

v oblasti PO na základě 

smluvního vztahu.   

ANO ANO ANO 

ANO 

(provozy dle 

SEVESA II) 

DZP zpracovává hasičský 

záchranný sbor. 
NE NE NE ANO 

DZP podléhá kontrole a 

pravidelné aktualizaci.  
ANO ANO ANO ANO 

Tabulka 1: Porovnání dle podmínek ohledně vedení a zřizování DZP 
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5.2 Porovnání dokumentace zdolávání požáru dle provedení 

Následující tabulka uvádí porovnání dokumentací zdolávání poţáru z hlediska nabídky 

informací a předurčenosti jednotlivým sloţkám velení. Z teoretické části bakalářské práce 

vyplývá, ţe se liší informační podklady pro velitele jednotek, kteří se na místo zásahu dostaví 

jako první a pro řídící důstojníky, kteří se snaţí řešit mimořádnou událost v pokročilém stádiu 

existence. 

▼ 
Česká 

republika 

Slovinská 

republika 

Spolková 

republika 

Německo 

Nizozemsko 

Prostý přenosný 

informační podklad pro 

zdolávání poţáru 

Operativní 

karta 
NE NE 

Přístupová 

karta 

Komplexní informační 

podklad pro zdolávání 

poţáru 

Operativní 

plán 
Poţární plán 

 

Poţární plán 

 

 

Plán poţárního 

útoku 

 

Doplňující podklady NE NE INFO karta Taktická karta 

Dokumentace je 

v elektronické podobě 
NE NE NE ANO 

Tabulka 2: Porovnání dle typu DZP 

5.3 Porovnání textové části 

 Porovnání textové části vychází z poznatků studia metodik, rozebíraných v předešlých 

kapitolách teoretické pasáţe. Řádky tabulky představují podstatné textové náleţitosti 

informačního podkladu, které jsou svým obsahem nenahraditelné.  

▼ 
Česká 

republika 

Slovinská 

republika 

Spolková 

republika 

Německo 

Nizozemsko 

Obecné informace o objektu ANO 

T
ex

to
v
o
u
 č

ás
t 

n
eř

eš
í 

ANO ANO 

Informace o obsazení 

objektu osobami 
ANO ANO ANO 

Technická charakteristika 

objektu 
ANO ANO ANO 

Informace o poţárně 

bezpečnostních zařízeních 
ANO ANO ANO 

Informace o hasebních 

látkách a vodních zdrojích 
ANO ANO ANO 

… 
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Tabulka 3: Porovnání textové části 

5.4 Porovnání grafické části 

 Obdobně jako textová část je porovnávána i grafická část dokumentace zdolávání 

poţáru. Ta je tvořena výkresy objektu nebo jeho bezprostředního okolí. Výkresy se doplňují 

o prvky, které jsou dle poţadavků metodiky konkrétní země. Nejpodstatnější z nich jsou 

uvedeny v řádcích tabulky.     

▼ 
Česká 

republika 

Slovinská 

republika 

Spolková 

republika 

Německo 

Nizozemsko 

Situace ANO ANO ANO ANO 

Půdorys ANO ANO ANO ANO 

Mapa NE NE ANO ANO 

Rastr  ANO 
ANO 

(půdorys) 
ANO NE 

Poţární úseky ANO ANO ANO ANO 

Vyznačené poţární 

odolnosti  
NE ANO NE NE 

Značky a symboly ANO ANO ANO ANO 

Zóny nebezpečí výbuchu NE ANO NE NE 

Směr evakuace a poţárního 

zásahu 
ANO ANO ANO ANO 

Barevné plochy ANO NE ANO NE 

Přiloţené fotografie NE NE NE ANO 

Tabulka 4: Porovnání grafické části  

…pokračování tab. 3 ▼ 
Česká 

republika 

Slovinská 

republika 

Spolková 

republika 

Německo 

Nizozemsko 

Seznam nebezpečných látek ANO 

T
ex

to
v
o
u
 č

ás
t 

n
eř

eš
í 

ANO ANO 

Kontakty na odpovědné 

osoby 
ANO ANO ANO 

Kontakty na externí experty NE ANO ANO 

Modelové situace (scénáře) ANO NE ANO 
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5.5 Shrnutí  

 V této podkapitole jsou shrnuty nejdůleţitější poznatky z předešlých částí bakalářské 

práce. Podrobněji je rozebráno pojetí naší a zahraniční informační podpory jednotek 

hasičských sborů skrze popisované dokumentace z hlediska aplikace v praxi.    

  V České republice jsou důvody pro zpracování dokumentace zdolávání poţáru 

poměrně komplikované, jelikoţ se vychází z posouzení poţárního nebezpečí provozovaných 

činností a sloţitých podmínek pro zásah. Oba termíny pak úzce definuje zákon či vyhláška. 

Dosti spletitá je i situace v Německu, kde je sice taxativně dáno, ţe kaţdý objekt zatříděný dle 

poţárního předpisu FwDV 500 musí zpracovávat poţární plán, ale další podmínky si mohou 

diktovat spolkové země za pomoci stavebních či jiných předpisů.  Naopak ve Slovinsku 

postačuje pouze jeden ze dvou argumentů. Buď poţární zatíţení objektu přesahuje 

stanovenou mezní hodnotu (1000 MJ/m
2
), nebo je obsazení objektu dimenzováno na více neţ 

100 osob. V Nizozemí si kladou jedinou podmínku, a sice ţe se na objekt musí vztahovat 

směrnice SEVESO II. 

 Přístup k textové části dokumentace zdolávání poţáru je závislý na předurčenosti 

daného informačního podkladu jednotlivým stupňům velení. Pro velitele první zasahující 

jednotky poţární ochrany je určena zjednodušená forma dokumentace zdolávání poţáru. 

V České republice je jí operativní karta. Zahraniční alternativou je přístupová karta 

Nizozemska. Jejich řešení je v zásadě podobné. Na přední straně jsou uvedeny údaje  

o charakteru objektu, hasících látkách, kontakty a jiné. Zadní strany se však poněkud liší.  

U nás tato strana obsahuje docela podrobný nákres situace objektu, kdeţto v Nizozemsku je 

zakreslena mapa okolí (města) se zvýrazněným obrysem objektu, k němuţ jsou vyznačeny 

příjezdové komunikace a doplněny jsou nejdůleţitější symboly (umístění KTPO, hydranty, 

směr zásahu a hlavní vypínače a uzávěry). Je třeba podotknout, ţe Nizozemí tyto podklady 

nahradilo jejich digitální verzí.  

 Základními podklady pro zdolávání poţáru jsou informačně obsáhlejší plány. 

Jednotlivé plány se od sebe liší pouze v detailech. Vţdy obsahují základní text a výkresovou 

část. Výjimku však tvoří Slovinsko, které neřeší textovou část a jejich plán má pouze 

grafickou podobu. Operativní plán České republiky jako jediný opravdu dopodrobna řeší 

scénář teoreticky nejsloţitější varianty poţáru. Je to dáno i tím, ţe od tohoto výpočtu se odvíjí 

další skutečnosti nezbytné k zajištění poţární ochrany od místně příslušného hasičského sboru 

(poţadavky na speciální techniku, změna druhu a kategorie jednotky poţární ochrany atd).  
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Samotnou textovou část tvoří některé společné body, které řeší ve všech zemích (krom 

Slovinska). Mezi ně patří popis podniku, technická charakteristika objektu, informace  

o poţárně bezpečnostních zařízeních, seznam nebezpečných látek a podobně.  Kontakty na 

odpovědné osoby v Německu a Nizozemsku rozšiřují o kontakty na externí firmy zajišťující 

technické zázemí objektu a také o finanční experty (pracovníci pojišťovny) a statiky. Součástí 

poţárního plánu Spolkové republiky Německo jsou dva doplňující podklady. Prvním z nich je 

Info karta FV (viz příloha č. 4) a druhým odpadní plán. V tomto plánu jsou obsaţeny veškeré 

důleţité informace o vodohospodářských zařízeních. V Nizozemsku nepíší „doporučení 

veliteli zásahu“, ale vedou zvláštní taktickou kartu ve formátu A5. Ta obsahuje rozhodovací 

diagram, který má za cíl usnadnit veliteli zásahu volbu činností. Taktickou kartu lze vidět 

v příloze č. 8.  

 Přístup jednotlivých zemí ke grafické části dokumentace zdolávání poţáru se liší 

pouze v detailech provedení. Ve všech vybraných státech se kreslí situace a půdorys objektu. 

Také je typické značit poţární úseky barevnou čarou. U nás čerchovanou červenou, 

v Německu a Slovinsku plnou červenou a v Nizozemsku čerchovanou modrou. Kaţdá země 

má vlastní sadu grafických značek a symbolů. V Německu a Nizozemsku jsou předmětem 

normy. Slovinsko vydalo úřední list se značkami. Česká republika uvádí značky v příloze 

metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání poţáru. Za zmínku stojí velmi 

chytré řešení slovinských značek pro poţární odolnost stavebních konstrukcí (viz obrázek  

2 a 3). Slovinsko také jako jediné ze všech vybraných zemí řeší v grafické části poţárního 

plánu zóny nebezpečí výbuchu. Uvedené oblasti se šrafují dle pravidel normy SIST EN 

60079-10.  

 Na závěr shrnutí je třeba zmínit, ţe pouze v Nizozemsku je zpracovatelem 

dokumentace zdolávání poţáru samotný hasičský záchranný sbor. Všude jinde zpracovává 

tuto dokumentaci externí odborně způsobilá osoba v oblasti poţární ochrany na základě 

smluvního vztahu.   
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Závěr 

Cílem této práce bylo porovnat českou dokumentaci zdolávání poţáru  

s  dokumentacemi, které uţívají ostatní evropské státy. Za tímto účelem byly vybrány tři 

země, jejichţ metodiky nebo prováděcí předpisy poslouţily jako zdroj nových poznatků  

o informační podpoře jednotek PO v zahraničí.  

Některé členské státy Evropské unie například ukládají povinnost vést dokumentaci 

zdolávání poţárů ne na základě zákonu o poţární ochraně, ale odkazují se na zvláštní 

dokumenty (SEVESO II a FvDW 500) nebo metodiky hodnocení poţárního zatíţení objektu. 

Zajímavý přístup ohledně samotné podoby informačního podkladu zastává Slovinská 

republika, která v praxi vyuţívá pouze výkresové plány. Neřeší tak vůbec textovou část, coţ 

s sebou nese jistá úskalí, protoţe velitel zásahu můţe postrádat podstatné informace  

o technické charakteristice objektu, nebezpečných látkách atd. Málokterá z vybraných zemí 

řeší modelové situace respektive scénáře průběhu mimořádné události (nejsloţitější varianta 

poţáru a podobně). Je to dáno skutečností, ţe ţádná událost a vůbec poţár není univerzální  

a plánování předem je pouze v teoretické rovině.  

Jinou záleţitostí je převod tištěných podkladů do digitální podoby. Tento postup 

preferuje Nizozemí, které proces digitalizace dokonce zaštítilo grantem. Zmíněnou cestou se 

vydaly i některé kraje u nás, jmenovitě například Královéhradecký kraj. Paradoxně se ale celá 

záleţitost neshledává s příliš pozitivním ohlasem. Dle vyjádření některých velitelů ze stanic  

o nízkém početním stavu příslušníků je vyhledávání důleţitých údajů v tabletu či notebooku 

pracné a zdlouhavé. Sami přiznávají, ţe digitální podklad má spíše význam pro stanice  

o vyšším početním stavu, kde není nutné, aby se velitel sám aktivně podílel na represivní 

činnosti.   

Kaţdá země má své vlastní grafické řešení výkresové části dokumentace zdolávání 

poţáru. Má také i své vlastní kvantum oficiálních grafických značek a ikon. Některé jejich 

významy naše metodika postrádá a mohla by se jimi nechat inspirovat. Pak by ale bylo 

vhodné uvaţovat nad přijetím uceleného dokumentu, který by obsahoval veškeré platné 

značky na území České republiky. Například Spolková republika Německo a Nizozemsko za 

tímto účelem vydaly normy řešící pouze grafické značky a symboly. 

Veškerá zjištění v této bakalářské práci mohou být podnětná pro zpracovatele 

dokumentace zdolávání poţáru.   
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Seznam zkratek 

BRZO  Besluit Risico's Zware Ongevallen (rozhodnutí o riziku závaţných havárií) 

CAS  cisternová automobilová stříkačka 

CNG  Compressed Natural Gas (stlačený zemní plyn) 

DBK  Digitale bereikbaarheidskaart (digitální přístupové karty) 

DZP  dokumentace zdolávání poţáru 

EPS  elektronická poţární signalizace 

FV  fotovoltaika 

FwDV  Feuerwehrdienstvorschriften (předpis hasičského záchranného sboru) 

IT  informační technologie 

KTPO  klíčový trezor poţární ochrany 

NL  nebezpečná látka 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

OPPO  obsluţné pole poţární ochrany 

PBS  poţární bezpečnost staveb 

PO  poţární ochrana 

SaP  síly a prostředky 

SHZ  stabilní hasicí zařízení 

RS  rada státu 

VN  vysoké napětí 
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Název práce: Porovnání dokumentace zdolávání poţáru u nás a v zahraničí 
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Příloha č. 3 Karta s informacemi o objektu (Německo) 

Název práce: Porovnání dokumentace zdolávání poţáru u nás a v zahraničí 

Marek Kříţenecký 

 

Technické vybavení budovy 

Výtahy 

Výrobní budova: 

   1 osobní výtah                    suterén až druhé patro       nosnost 1600kg, 21osob   

                                               strojovna v suterénu 

  1 nákladní výtah                 suterén až přízemí              nosnost 3000kg 

                                               strojovna v suterénu 

Zařízení pro odvod tepla a kouře 

Schodišťový prostor T1     automaticky aktivované v případě požáru, manuálně ovládané  

                                            z prvního podlaží nebo z 2. nadzemního podlaží 

Schodišťový prostor T2     automaticky aktivované v případě požáru, manuálně ovládané  

                                            z prvního podlaží nebo z 2. nadzemního podlaží 

IT zařízení 

IT v obytných prostorech a provozní budově, chráněno SHZ-CO2   

EPS 

Ohlašovna požáru, obslužný panel požární ochrany, zobrazovací jednotka pro hasiče od 

bodových hlásičů požáru a automatických hlásičů požáru v prodejně 

Protipožární zařízení 

Stabilní hasicí zařízení na oxid uhličitý      přízemí v místnosti s IT technikou, strojovna v 

                                                                    suterénu 

Sprinklerové stabilní hasicí zařízení          suterén, napájení je nalevo od vstupu do T1, 

 ventily pro napojení hadic ve schodišťovém prostoru T1 a T2     

Vzduchotechnika 

Centrála vzduchotechniky se nachází na střeše obytné a výrobní budovy. Přístup je po 

vnějším žebříku. Systém se vypíná automaticky    

Popis stavby 

Obytný a výrobní objekt, prodejna 

Nosné konstrukce                             železobeton, zdivo 

Příčky                                               zdivo,sádrokarton 

Schody                                             železobeton, přírodní kámen 

Stropy                                              železobeton 

Konstrukce střechy a krytina          sedlová střecha, dřevěný krov, betonové tašky        

Jiné informace 

žádné 

Obsazení zaměstnanci, počet uživatelů 

185 zaměstnanců a 30 návštěvníků  

Pracovní doba 

Od pondělí do pátku                       od 6:30 do 14:00 

                                                        14:00 do 22:00 

Sobota                                             od 6:00 do 12:00 

Úschova klíčů pro hasiče 

Umístění: Prodejna, vchod od ulice 
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Poznámky k dodávce energií 

Teplo 

Olejový kotel v suterénu výrobního objektu  

Plynový kotel v přízemí administrativní budovy 

Elektřina 

Trafo 630kV chlazené vzduchem v přízemí výrobního objektu 

Záložní napájení vedle trafostanice 

Voda 

Hlavní uzávěr vody v suterénu obytné budovy 

Plyn 

HUP v suterénu obytné budovy 

Přívodní stanice na ulici  

Jiná potenciálně nebezpečná technická zařízení 

 

Zásobníky stlačeného plynu 

Výrobní objekt              strojovna s oxidem uhličitým v suterénu 

                                     1 láhev Propanu 30kg v přízemí (laboratoř) 

                                     1 zásobník stlačeného vzduchu, 2000l, 15 bar v přízemí (výroba) 

Jiné nebezpečné záležitosti 

750 l nafty v suterénu výrobního objektu 

Výrobní objekt: laboratoř s radioaktivním zářičem  
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Příloha č. 4 Info karta FV (Německo) 

Název práce: Porovnání dokumentace zdolávání poţáru u nás a v zahraničí 

Marek Kříţenecký 

 

 
 

 



 

Příloha č. 5 Normované grafické značky (Německo) 

Název práce: Porovnání dokumentace zdolávání poţáru u nás a v zahraničí 

Marek Kříţenecký 
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Příloha č. 6 Situace – celkový plán (Německo) 

Název práce: Porovnání dokumentace zdolávání poţáru u nás a v zahraničí 

Marek Kříţenecký 
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