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Anotace 
 

        KOPEČEK, V., Explikace přeshraniční kooperace při řešení mimořádných 

událostí. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU, 2008, 82 s. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, statistika, legislativní situace, technické podmínky,   

                        přeshraniční spolupráce. 

 

Diplomová práce se zabývá podmínkami přeshraniční spolupráce Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje se Spolkovou republikou Německo při společném 

řešení mimořádných událostí. Statisticky vyhodnocuje společnou zásahovou činnost 

v příhraničních oblastech. Charakterizuje technické, legislativní a jiné podmínky 

přeshraniční spolupráce. Vyhodnocuje poznatky a zkušenosti ze společných taktických 

cvičení a řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech. Diplomová práce 

přináší zejména ucelený komplex shromážděných informací podložených osobními 

poznatky z profesního života, které je dále možno aplikovat ke zpracování Metodických 

listů a Požárně poplachových plánů pro společné řešení mimořádných událostí 

v příhraničních oblastech Ústeckého kraje.   
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Annotation 

 

     KOPEČEK, V., Explication border cooperation of solving unusual incidents. 

Diploma thesis, Ostrava, VŠB-TU, 2008, 82 s.  
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                    cross-border cooperation.  

 

     Diploma Thesis deals with conditions of cross-border cooperation with Fire rescue 

brigade of Ústí nad Labem region and Germany in conjuction with solving unusual 

incidents. It statistically evaluates the fire-lighting activity on border regions. It 

describes the technical, legislative and other conditions of cross-border cooperation. 

The thesis evaluates pieces of knowledge and experience from common field exercises 

and solving unusual events on border regions.  he diploma thesis benefits namely with 

complete set of collected information attested with personely pieces of knowledge from 

common professional life. These is hereafter possible to aplicate for processing of 

internal guidlines and fire-guidlines intended for solving of unusual incidents on cross-

border Usti nad Labem regions. 
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1. Úvod 

 
Ke zpracování této diplomové práce mě přivedla potřeba vytvořit ucelený komplex 

přehledu činností a zásad směřujících k mezinárodní příhraniční spolupráci a vzájemné 

pomoci při  živelných katastrofách a velkých haváriích. Práce je zaměřena především na 

přeshraniční spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem (dále jen HZS) Ústeckého 

kraje a sousedícím státem Spolkovou republikou Německo (dále jen SRN). Poznatky a 

informace uvedené v diplomové práci je dále možno aplikovat ke zpracování  

Metodických listů a Požárně poplachových plánů pro společné řešení mimořádných 

událostí v příhraničních oblastech. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie a  podepsáním Schengenské dohody  

došlo k úplnému otevření hranic obou států. Samotní občané mají k sobě bližší vazby, 

potřeby a možnosti plně využívat výhod evropské integrace. Tento aspekt se začíná 

projevovat i mezi záchrannými složkami obou států při řešení složitých mimořádných 

událostí. 

      Za účelem kooperace  na nejvyšší úrovni mezi HZS Ústeckého kraje a záchrannými 

složkami SRN je třeba si uvědomit, že kvalitní přeshraniční spolupráce se nemůže obejít 

bez uzavření dohod (ujednání) mezi oběma státy a přípravy na profesionální úrovni. 

Každá  příprava, ať už se jedná o jazykovou, odbornou nebo taktická cvičení, která se 

provádí společně, je v současné době finančně velmi náročná. Program Iniciativa 

Společenství EU „ INTERREG III A “ byl jeden z podstatných možností využití 

finančních  zdrojů z Evropské unie.  

Smyslem a cílem diplomové práce je zmapovat současnou problematiku a 

způsoby přeshraniční spolupráce složek integrovaného záchranného systému se 

Spolkovou republikou Německo při společném řešení mimořádných událostí a 

krizových situací,  její možný další rozvoj, rozšíření a účelné použití finančních 

prostředků z navazujících programu Iniciativa Společenství EU „ INTERREG III A“.  

V práci jsou zobrazeny a rozebrány osobní poznatky i zkušenosti, které jsem 

získal účastí na společných taktických cvičeních a při společném řešení mimořádných 

událostí na území Ústeckého kraje. 
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2. Mimořádná událost     

 

      Mimořádné události, které ohrožují životy a zdraví lidí nebo životní prostředí, byly, 

jsou a přes všechny naše snahy vždy zůstanou nedílnou součástí našeho života. 

V počátcích lidské existence až do nástupu průmyslové revoluce v 18. století, se jednalo 

o mimořádné události vyvolané především přírodními silami, požáry, nákazami a 

epidemiemi. Vědeckotechnický rozvoj dal vzniknout novým průmyslovým odvětvím, 

postupně se začaly vyrábět, skladovat a přepravovat nové, pro životní prostředí často 

cizí a nebezpečné látky. Do ovzduší, vod a půdy bylo emitováno značné množství 

odpadních látek a látek vznikajících jako druhotný produkt při výrobě. Veškerá tato 

činnost s sebou přinesla zákonitě i nová rizika, především ve stoupajícím počtu 

mimořádných událostí vyvolaných uvedenými lidskými aktivitami, které se 

zjednodušeně označují výrazem havárie. V důsledku většiny provozních či dopravních 

havárií vznikají značné škody. Nejedná se však jen o škody materiální, vyjádřené 

finančním ohodnocením, ale v důsledku úniku závadných látek, které většinu havárií 

doprovází, dochází rovněž k poškozování životního prostředí, respektive některých 

z jeho složek. Pak hovoříme o haváriích na podzemních a povrchových vodách, půdách 

nebo o havarijních stavech v ovzduší tzv. environmentálních haváriích [1].  

      Pojem  mimořádná  událost  je  definován v § 2  písm.  b),   zákona č.  239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve  znění  pozdějších  

předpisů. Mimořádnou  událostí  je  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 [4]. Vznikem  

každé takovéto události může dojít v zasažené oblasti nejen k možnému ohrožení zdraví   

a  života lidí,  rovněž  i  ke  kritickému  narušení  infrastruktury,  k  přímým i následným   

ekonomickým ztrátám a škodám na životním prostředí. 

 

Mimořádné události lze  na základě podstaty jevů rozdělit do tří skupin: 

  

1) přírodní mimořádné události - vznikající působením přírodních sil, jedná se 

především o seismické aktivity, meteorologické jevy (např. tornáda, přívalové 

deště), vulkanická činnost, svahové sesuvy, povodně a lesní požáry,  
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2) antropogenní mimořádné události - vznikající v důsledku činnosti lidstva, jejich 

příčinou je jak selhání techniky nebo lidského faktoru (např. průmyslové a 

dopravní havárie, úniky nebezpečných látek, výbuchy a požáry), tak i úmysl 

(např. teroristické útoky, vypouštění nebezpečných látek do přírody), 

3) kombinované mimořádné události - vznikající vzájemnou interakcí přírodních 

a antropogenních mimořádných událostí (např. dojde-li vlivem zemětřesení 

k úniku nebezpečné látky z objektu) [1]. 

 

Každá mimořádná událost je charakterizována 

• podstatou svého vzniku – příčinou, 

• dynamikou, 

• účinky, 

• rozsahem, 

• vlastnostmi prostoru, 

• důsledky. 

 

Rozsah je syntézou dynamiky a velikosti mimořádné události. Velikost mimořádné 

události je důsledek intenzity destruktivních účinků a charakteru zasaženého prostoru. 

Dynamikou mimořádné události se rozumí časová změna intenzity destruktivních 

účinků v prostoru realizace mimořádné události [1]. Od rozsahu mimořádné události a 

jejich účinků se odvíjí realizace veškerých opatření, která jsou nutná k odstranění její 

příčiny a zmírnění vzniklých následků. Mezi tato opatření patří především provedení 

záchranných a likvidačních prací. Ve většině případů stačí k likvidaci běžná činnost 

jednotlivých záchranných, bezpečnostních či havarijních služeb. Vyskytují se však i 

situace, kdy záchranné a likvidační práce jedna záchranářská organizace nemůže 

zvládnout. Při těchto pracích je třeba využít síly, prostředky, zkušenosti, odbornost a 

především kompetence různých orgánů, právnických osob a podnikajících fyzických 

osob. V příhraničních oblastech je vhodné využívat spolupráci při záchranných a 

likvidačních pracích se záchrannými složkami sousedících států. 
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3.  Analýza rizik 

Analýzy rizik obvykle určují pravděpodobná místa vzniku a odhadují nejhorší 

následky mimořádných událostí, takzvaný pesimistický odhad, reálné situace jsou ve 

většině případů příznivější. Riziko lze z technického pohledu chápat jako potenciál 

určitého děje způsobit ohrožení lidského zdraví a života, životního prostředí, 

majetkových a kulturních hodnot. Analýza rizika je ve své podstatě multikriteriálním 

hodnocením parametrů našeho okolí. Pro účely analýzy rizik území je vhodnější riziko 

definovat prostřednictvím jeho nebezpečnosti a zranitelnosti okolí. Nebezpečí je 

chápáno jako možnost poškození analyzovaného systému, zranitelnost (např. lidské 

populace, životního prostředí, ekonomická) je dána odolností a vnímavostí cíle, který je 

potenciálně mimořádnou událostí ohrožen. Nezbytnou součástí analýzy je identifikace 

zdrojů rizika, jejich klasifikace, určení velikosti různých druhů rizika, analýza příčin a 

následků a vlastní hodnocení rizika. Takováto analýza pak poskytuje možnost přijímat 

preventivní opatření k předcházení vzniku nebo nápravná opatření na omezení důsledků 

mimořádných událostí.  

 

3.1. Charakteristika území Ústeckého kraje z hlediska zdrojů rizika 

Oblast Ústeckého kraje tvoří území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, 

Most, Teplice a Ústí nad Labem s 16-ti správními obvody obcí s rozšířenou působností, 

jak nám znázorňuje obrázek č.1. Rozlohou 5 334 km2 zaujímá šesté místo mezi kraji 

České republiky. Z této rozlohy tvoří více než 50 % území kraje zemědělská půda, 30 % 

lesy, 2% vodní plocha a zbytek obydlená oblast. Na jeho území žije v 354 obcích 

přibližně 823 170 obyvatel, jak nám uvádí tabulka č.1. Největší počet z nich je 

soustředěn v podkrušnohorské pánevní oblasti, která je typická značnou koncentrací 

průmyslu a vysokou hustotou obyvatel, méně je osídlena oblast Krušné hory a okresy 

Louny a Litoměřice, kde se vyskytují především menší venkovská sídla.             

Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s 94 298 obyvateli. [7] 

Možnost vzniku závažných mimořádných událostí na území Ústeckého kraje je dána 

především koncentrací chemického a petrochemického průmyslu. S existencí těchto 

podniků  a současně polohou kraje v návaznosti na země Evropské unie, je spojena i 

přeprava a skladování nebezpečných látek. Dopravní výkonnost silnic je v řadě případů 
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snížena zastaralými pozemními komunikacemi. Při haváriích s nebezpečnými látkami, 

zvláště kapalinami, vzniká především nebezpečí požáru nebo výbuchu s následným 

požárem. Kromě toho je možná kontaminace abiotických složek životního prostředí, 

ohrožení biotických složek, zdraví a života lidí. Nebezpečné úseky na komunikacích 

vznikají i mimořádným působením povětrnostních vlivů v exponovaných horských 

úsecích Krušných hor a Českého středohoří, v místech možnosti vzniku zátarasů 

v důsledku sesuvů zemních vrstvech, skalních masivů, polomů, dále v místech 

překonávání terénních vln a významných vodních toků (Labe, Ohře, Bílina). 

 

 

 

Obrázek č. 1.  Mapa správního rozdělení Ústeckého kraje [1] 
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Tabulka č. 1.  Statistické údaje Ústeckého kraje za rok 2007 (zdroj: ČSÚ Ústí nad              
Labem) 

 

 

3.2. Analýza rizik na území Ústeckého kraje 
 

 V praxi se u HZS Ústeckého kraje pro stanovení rizik využívá dvou analýz.  

Základní analýzou, která se provádí při řešení všech událostí, je průzkum místa 

události. Jejím cílem je především zhodnocení již nastalé události zejména s ohledem 

na 

• identifikaci nehodového děje (události), jeho příčiny a rozsah možného 

ohrožení, 

• stanovení potřeby sil a technických prostředků na její likvidaci,  

• zhodnocení potřeby nasazení ostatních složek IZS (např. policie, záchranná 

služba), 

• nutnost evakuace, vymezení ochranné zóny, spuštění systému varování, 

• kontrolu výsledků dosud přijatých opatření. 

Druhou analýzou rizik je stanovení stupně nebezpečí pro katastry všech obcí na 

území kraje. Na základě jejího vyhodnocení se stanoví plánem plošného pokrytí kraje 

dislokace jednotek požární ochrany (dále jen PO) na jeho území.  

 

 

Okres Rozloha (km2) Počet obcí Z toho města Počet obyvatel 
Děčín 909 52 12 134 090 
Chomutov 935 44 5 125 231 
Litoměřice 1 032 105 10 114 848 
Louny 1 118 70 4 85 936 
Most  467 26 4 116 836 
Teplice 469 34 8 127 599 
Ústí n. L. 404 23 3 118 633 

Ústecký  kraj 5 334 354 46 823 173 
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3.2.1. Plošné pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami PO 

 

      Plošné pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami PO [6] je založeno na 

vyhodnocení stupně nebezpečí území obce a požadavku na dobu dojezdu jednotek PO 

na místo zásahu s potřebným množstvím sil a prostředků v případě vzniku 

mimořádných událostí. Lze konstatovat, že je pro účely HZS stěžejní analýzou rizik, od 

které se odvíjí dislokace jednotek PO na území kraje a nutnost jejich vybavení 

technickými prostředky. 

      Jedná se o multikriteriální hodnocení, založené na dále uvedených kritériích [5]. 

Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty celkového kritéria Kc v tabulce 

č.2., které je dáno součtem hodnot jednotlivých kritérií    Kc = Ko + Kui + Kz  

           

Tabulka č. 2.  Hodnota celkového kritéria Kc 

 

  Stupeň nebezpečí 

území obce 

I A I B II B II B III A III B IV 

Hodnota   Kc >25 21-24 16-20 11-15 6-10 3-5 < 2 

     Ko - kritérium počtu obyvatel  

• zohledňuje skutečnost, že větší počet obyvatel představuje větší předpoklad 

vzniku mimořádných událostí, je vázán na rozsáhlejší krizovou infrastrukturu a 

existenci průmyslových podniků (tabulka č.3.). 

 

 

Tabulka č.3.  Hodnota kritéria Ko 

 

    

Počet obyvatel >50 000 
  15 001  

až 50 000 

   5 001  

až 15 000 

  3 001  

až 5 000 

  1 001  

až 3 000 

    201  

až 1 000 
  < 200 

Hodnota Ko 20 15 14 12 10 5 1 
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Kui - kritérium charakteru území zohledňuje místní vybrané zvláštnosti v katastrálním 

území v obci: 

 

• historická jádra území měst a obcí  prohlášené za národní kulturní památku, 

památkovou zónu nebo památkovou  rezervaci (Kui = 1), 

• rekreační oblasti se zvýšením počtu ubytovaných obyvatel(Kui = 1), 

• umístění území v záplavovém území dvacetileté vody(Kui = 1), 

• umístění katastrálního území obce v zóně havarijního plánování (Kui = 1), 

• obchodní a zábavní centra (Kui = 1), 

• průmyslové zóny s plochou nad 1 000 000 m2 (Kui = 1), 

• nemocnice, ústavy sociální péče a léčebné ústavy (Kui = 1). 

Kz - kritérium zásahů 

• hodnota je závislá na počtu mimořádných událostí se zásahem jednotek 

v posuzovaném území obce během jednoho roku, přičemž jde o průměrnou 

hodnotu za posledních pěti let (<10-Kz = 0, 101 až 200-Kz = 1, >200 Kz  = 2). 

 

 

 Z tohoto výčtu kritérií je patrné, že plán plošného pokrytí, jako jedna ze 

základních analýz hodnocení rizik na daném území, zahrnuje především kritéria daná 

počtem obyvatel, stacionárními zdroji rizik nebo místními vybranými zvláštnostmi 

jednotlivých katastrů obcí. Vyšší počet obyvatel, historická zástavba, rekreační oblasti, 

průmyslové oblasti či dopravní uzly vyžadují i vyšší hustotu kritické infrastruktury, 

zvyšují pravděpodobnost vzniku požárů či jiných mimořádných událostí i u mobilních 

zdrojů rizik. S ohledem na odlišnost těchto rizik je nutno i odlišně zabezpečit dané 

katastrální území obce. Na obrázku č.2. jsou graficky znázorněny stupně nebezpečí, kde 

označení I. B je nejvyšší a IV. nejmenší na území Ústeckého kraje. 
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Obrázek č.2.  Stupeň nebezpečí katastrů území obcí [2] 

 
 
 

3.2.2. Analýza provedená na základě statistického sledování událostí 
 

V diplomové práci se zabývám především rizikem ohrožení Ústeckého kraje 

mimořádnými událostmi antropogenního původu, které mohou způsobit ohrožení 

životního prostředí. Pro tuto analýzu jsem zvolil zhodnocení rizik, u kterých lze na 

základě statistického sledování  údajů o událostech (dále jen SSÚ) u HZS Ústeckého 

kraje  za poslední čtyři roky, vyhodnotit jejich reálnou hrozbu. Cílem analýzy je na 

jejím základě vymezit možná rizika, vyhodnotit možnosti vzniku jednotlivých 

mimořádných událostí a jejich následky z hlediska dopadu na jejich úspěšnou likvidaci.      
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Dle statisticky sledovaných údajů mezi tato rizika patří : 

 

• Havárie nebezpečných látek 

    1) Úniky nebezpečných látek    a) na pozemní komunikaci, 

         b) do půdy, 

                       c) na (do) vodní plochu, 

            d) do ovzduší  

                                                       

    2) Dopravní nehody    a) silniční  

           b) železniční. 

•  Požáry           a) průmyslových a zemědělských objektů, 

                                                                   b) lesních a zemědělských porostů. 

•  Živelné pohromy          a)  povodně,  

                                                             b) větrné smršti. 

 

 

3.3. Charakteristika území SRN z hlediska zdrojů rizika 
 
     Spolková republika Německo je federace 16 spolkových zemí ležící ve střední 

Evropě, na jihovýchodě sousedí s Českou republikou Svobodný stát Sasko  a část 

Bavorské země.[8] Svobodný stát Sasko sousedí v délce 250 km s Ústeckým krajem a 

člení se na 3 vládní obvody Drážďany, Kamenice a Libsko. Ty se člení na 22 zemských 

okresů a 7 městských okresů. Sasko o rozloze 18 413,91 km2 má 4 301 367 obyvatel 

s hustotou zalidnění 234 obyvatel/km2. Saský průmysl je podobný průmyslu na české 

straně. Krajina, především její severovýchodní část a oblast Lipska, je silně 

poznamenána hnědouhelnou těžbou. V okolí státních hranic je území bohaté na listnaté 

dřeviny, především buk a dub. Mezi hlavní rizika v této rozsáhlé oblasti můžeme zařadit 

rozlehlé lesní požáry zejména v období sucha. Nesmíme také zapomenout na  dopravní 

havárie, které mohou vzniknout  při přepravě nebezpečných látek po pozemní 

komunikaci.  
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4. Statistika mimořádných událostí s přeshraniční kooperací 

 
     Přehled o mimořádných událostech řešených v součinnosti se Spolkovou republikou 

Německo je zaměřen pouze na období tří let, jelikož probíhal zdlouhavý  rozvoj 

legislativních předpisů, kterých je potřeba  pro řešení mimořádných událostí ve 

spolupráci sousedících států. Na problematiku vzájemné spolupráce měla rovněž vliv 

nedostatečná znalost odbornosti a technických možností zasahujících záchranných 

jednotek obou států a nejistota operačních středisek z neupřesněných postupů při řešení 

vzniklých situací. Z tohoto důvodu jsou v tabulce č. 4. zmapovány zásahy jednotek se 

vzájemnou spoluprací pouze od roku 2005. 

 

Tabulka č. 4. Přehled událostí s přeshraniční spoluprácí HZS Ústeckého kraje         

                      (zdroj: SSÚ HZS Ústeckého kraje) 

 

Druh události/ rok  2005 2006 2007 

Požár lesa 0 3 2 

Únik nebezpečné látky 1 2 3 

Celkem 1 5 5 

 

 

     Na základě uvedených skutečností můžeme konstatovat, že zásahy s přeshraniční 

spoluprací jsou spíše stagnující. V současné době se věnuje velké úsilí rozvoji 

spolupráce obou sousedících států, jak je možné vyčíst z následujících statí diplomové 

práce. 
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5. Legislativní situace 

 

      Činnost složek integrovaného záchranného systému v našem státě je řízena právními 

předpisy, proto považuji za nezbytné zmínit se ve své práci i  o právním kodexu  

Hasičského záchranného sboru České republiky a integrovaného záchranného systému 

České republiky. 

 

5.1. Předpisy související s HZS ČR  a IZS ČR                 
       

Působnost Ministerstva vnitra ČR, krajských úřadů a obcí v oblasti požární 

ochrany, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a 

integrovaného záchranného systému  upravují zákony, které Parlament České republiky 

projednal a schválil v červenci 2000 s účinností od 1. ledna 2001.  

• zákon č. 237/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a 

o změně některých zákonů ve  znění  pozdějších předpisů, 

• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů ve  znění  pozdějších předpisů, 

• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve  znění  

pozdějších předpisů. 

 

Novela zákona č. 237/2000 Sb. o požární ochraně vytváří podmínky pro 

účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování 

pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením 

povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, 

jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. Správními úřady na úseku 

požární ochrany jsou Ministerstvo vnitra ČR a Hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly 

státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní 

v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí.  
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Zákonem č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR došlo ke 

změně působnosti Hasičského záchranného sboru ČR tím, že Hasičské záchranné sbory 

okresů jsou nahrazeny Hasičskými záchrannými sbory krajů. Výkon státní správy je 

prováděn přímo Hasičskými záchrannými sbory krajů, které jsou organizačními 

složkami státu. Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR jsou  ve služebním 

poměru jako příslušníci Policie ČR.  

 

     Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému upravuje práva a 

povinnosti jeho složek při spolupráci u rozsáhlejších mimořádných událostí. Zákon 

vymezuje pojem integrovaný záchranný systém  jako koordinovaný postup jeho složek 

(obrázek č.3.) při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací. 

 

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou: 

• Hasičský záchranný sbor České Republiky. 

• Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami PO. 

• Zdravotnická záchranná služba. 

• Policie České republiky. 

 

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou:  

• Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.  

• Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory.  

• Ostatní záchranné sbory. 

• Orgány ochrany veřejného zdraví.  

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby.  

• Zařízení civilní ochrany. 

• Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím.  
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 Obrázek č.3.  Podíl jednotlivých složek IZS [3] 

 

                    

6

SloSložžky IZSky IZS

Policie ČR

Zdravotnická 
záchranná 

služba

Obecní policie

HZS ČR a 
jednotky PO

Správní ú řady

Armáda ČR

Komunální 
služby 

(voda,plyn,el.)

Občanská 
sdružení

Právnické osoby
Fyzické osoby

Nadace

 

 

 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení upravuje situace, kdy rozsah 

mimořádné události (živelné pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie) je tak 

velký, že běžná činnost správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému 

nepostačuje na jeho likvidaci (tzn. standardními prostředky a způsoby nelze účinně 

odvrátit ohrožení lidských životů, zdraví, majetku a životního prostředí). V tomto 

případě hovoříme o krizové situaci a jako opatření se vyhlašuje některý z krizových 

stavů. Zákon představuje zcela novou úpravu problematiky, která dosud nebyla právně 

podchycena a upravuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. Orgány 

krizového řízení podle zákona jsou vláda, ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

orgány kraje, a orgány obce. 
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5.2. Právní kodex přeshraniční spolupráce 
 

     Přeshraniční spolupráce mezi HZS Ústeckého kraje a Spolkovou republikou 

Německo řeší v současnosti následující právní předpisy: 

 

1) Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o 

poskytnutí vzájemné pomoci při mimořádně těžkých nehodách a katastrofách ze dne 

19.2.2000 (příloha č.4). Smlouva upravuje podmínky dobrovolného poskytování 

pomoci při katastrofách a velkých haváriích na území druhého smluvního státu. Pomoc 

se poskytuje na základě  žádosti o poskytnutí pomoci. Přílohami této smlouvy je 

Dohoda mezi MV ČR a Bavorským státním ministerstvem vnitra a Dohoda mezi MV 

ČR a Saským státním ministerstvem vnitra. 

 Na základě této smlouvy jsou příslušnými orgány pro předkládání a přijímání 

žádosti o poskytnutí pomoci: 

 

 a)       v České republice:                         Ministerstvo vnitra 

                                                   Ministerstvo zahraničí 

 

 b)       ve Spolkové republice Německo: Ministerstvo zahraničí 

       Spolkové ministerstvo vnitra 

       Bavorské státní ministerstvo vnitra 

       Saské státní ministerstvo vnitra. 

 
 

2) Dohoda o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních 

opatřeních mezi Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a okresem Bautzen, 

Saské Švýcarsko, Löbau-Zittau, Weiβeritzkreis (příloha č.3)  Smluvní strany se shodly 

na vzájemném poskytování sousedské pomoci při zdolávání požárů nebo poskytování 

technické pomoci v případech, jejichž rozměr nedosáhl rozsahu katastrof.  

 

3) Společný poplachový plán ke zdolávání škodních událostí s možnými 

hranicemi přesahujícími následky Vládního prezídia Chemnitz a Hasičských 

záchranných sborů Karlovarského kraje a kraje Ústí nad Labem.  
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Kontaktním místem v SRN na základě této smlouvy je Policejní prezídium 

Chemnitz a v ČR příslušná krajská operační střediska HZS Karlovarského a Ústeckého 

kraje. 

      Nedílnou součástí dohod je ohlašovací formulář, který je zpracován jak v jazyce 

německém, tak českém.  

 

4) Ujednání mezi  Bundesanstalt  Technisches Hilfswerk pro Sasko, Durynsko   

a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, 

Plzeňského kraje o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích 

prostřednictvím zastoupení THW v Chemnitz a v Drážďanech. Krajská operační a 

informační střediska HZS Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje informují o 

vyžádání pomoci operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR, 

příslušné orgány cizinecké a pohraniční policie  a organizují nezbytná doprovodná 

vozidla od hranice České republiky. 

 

5.3. Ujednání mezi MV ČR a Saským a Bavorským státním ministerstvem 
vnitra 
 

Aby mohla být v plném rozsahu prováděna přeshraniční spolupráce složek 

integrovaného záchranného systému, je nutné uzavření vzájemných dohod (ujednání) 

mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským a Bavorským státním 

ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy ze dne 19. září 2000 mezi Českou 

republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a 

velkých haváriích usilujíce o prohloubení spolupráce v oblasti prognóz, prevence a 

zvládání katastrof a velkých havárií. 

Tato ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským a 

Bavorským státním ministerstvem vnitra se použijí v rámci vnitrostátních kompetencí 

smluvních stran tehdy, pokud mohou mít katastrofy a velké havárie přeshraniční dopady 

nebo pokud orgány příslušné pro zvládání katastrof a velkých havárií pokládají podporu 

svých vlastních opatření silami a prostředky z území druhé smluvní strany za nutnou, 

upravuje také pravidelnou výměnu informací. 
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V souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000 jsou 

ke spolupráci, podávání žádostí o pomoc a přijímání žádostí o pomoc  zmocněny: 

 

1. Ministerstvo vnitra České republiky a Saské státní ministerstvo vnitra. 

2. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Vládní prezidium Saská Kamenice 

(Chemnitz). 

3. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Vládní prezidium Saská 

Kamenice (Chemnitz). 

4. Hasičský  záchranný  sbor   Libereckého   kraje  a  Vládní  prezidium  Drážďany       

     (Dresden). 

5. Hasičský   záchranný   sbor   Ústeckého   kraje  a   Vládní   prezidium  Drážďany    

     (Dresden). 

6.  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Regionální vláda Dolního  Bavorska 

7. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a  Regionální vláda  Horního Falcka., 

8. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Regionální vláda Horního 

Falcka,  

9. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje a Regionální vláda Horní Franky. 

 

     Součástí těchto ujednání je určení styčných míst, které přebírají a žádají informace a 

zajišťují potřebné síly a prostředky vzájemné pomoci při katastrofách a velkých 

haváriích. Nedílnou součástí písemných materiálů je ohlašovací formulář a žádost o 

pomoc, který je zpracován jak v německém jazyce tak českém. 

5.4. Ujednání s THW  
 
     Po ratifikaci Smlouvy mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou o 

vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích se uzavřelo ujednání          

(příloha č.1) mezi Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (dále jen THW ) pro Sasko a 

Durynsko a HZS Ústeckého, Karlovarského, Plzeňského kraje. Prostřednictvím 

zastoupení THW v Chemnitz a v Drážďanech si HZS Ústeckého,Karlovarského a 

Plzeňského kraje může vyžádat jejich pomoc překračující hranice. Krajská operační a 

informační střediska uvedených HZS informují o vyžádání pomoci operační a 

informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR v Praze, příslušné orgány 
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cizinecké a pohraniční policie a organizují nezbytná doprovodná vozidla od hranice 

České republiky. V případě požadavku hejtmana kraje  o poskytnutí pomoci se též 

uskuteční prostřednictvím KOPIS HZS příslušného kraje. [9]                                         

 

5.4.1. Charakteristika THW 

 
     Spolkový úřad Technisches Hilfswerk představuje jednu z vládních organizací na 

ochranu před katastrofami v Německu a poskytuje ve své zemi i v zahraničí technickou 

pomoc pří řešení mimořádných událostí. Zásahové jednotky THW tvoří školení znalci 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Odborné znalosti a jejich speciální technika je 

kompetentním partnerem pro hasičské záchranné sbory, policii a další záchranářské 

organizace. THW zachraňuje za použití speciální techniky osoby a zvířata 

z nebezpečných situací, cenné předměty, zajišťují provizorní provoz při různých 

poruchách (např. při výpadku el. proudu, odstávce vody ), odklízecí práce, havarijní 

opravy pozemních komunikací a přemostění řek. Rozmanitost odborných skupin se 

odráží ve spektru nasazení při povodních, při nouzovém zásobování elektrickým 

proudem, při instalování mobilních komunikačních centrál i pro rychlé zahraniční 

nasazení v oblasti záchranářství [2].        

 

5.5. Zásadní pravidla při vzájemné pomoci 
 
Níže uvedené body základních zásad při vyžádání záchranné jednotky druhého státu 

vyplývají ze smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o 

poskytnutí vzájemné pomoci při mimořádně těžkých nehodách a katastrofách. 

• Zmocněné orgány budou oznamovat příslušným orgánům ochrany státních 

hranic své země předpokládanou dobu a místo překročení státních hranic 

záchrannou jednotkou nebo jednotlivým odborníkem. 

• Zmocněný orgán žádající o pomoc poskytne záchranné jednotce na domluveném 

místě kontaktní osobu. 

• Velitel záchranné jednotky nebo jednotlivý odborník se při dostavení do místa 

zásahu ohlásí na štábu nebo u vedení zásahu. 

• Velitel záchranné jednotky vyšle po dohodě s vedením zásahu v případě potřeby 

svého zástupce do štábu. 
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• Vyslané záchranné jednotky smí k plnění svých úkolů používat po dohodě 

s vedením zásahu vlastní rádiové spojení. 

• Orgán žádající o pomoc poskytne záchranné jednotce v případě potřeby 

tlumočníka. 

• Zmocněné orgány koordinují přípravu zásahů s možným poskytnutím pomoci 

a informují se navzájem o: 

a) možných a konkrétních nebezpečích včetně měřených dat prognóz, jakož 

i o jejich dopadech a o plánovaných nebo přijatých opatřeních v pásmu 

15 km  na obou stranách hranice; 

b) silách a prostředcích, které pokládají za vhodné pro poskytnutí pomoci; 

c) zásadách společného zásahu a předávání informací.  

 

5.6. Vzájemné poskytnutí pomoci u nerozsáhlých mimořádných událostí 

 

      Vzájemné poskytování si sousedské pomoci při zdolávání požárů nebo poskytování 

technické pomoci se vztahuje na mimořádné události, jejichž rozměr nedosáhl rozsahu 

katastrof. V opačném případě je nutné postupovat podle ,, Smlouvy mezi Českou 

republikou a Spolkovou republikou Německo o poskytnutí vzájemné pomoci při 

mimořádně těžkých nehodách a katastrofách‘‘. 

O přeshraniční pomoc při požáru a poskytnutí technické pomoci může být požádáno : 

 

a) není-li možné provést likvidaci požáru pomocí vlastních sil a prostředků v rámci 

 nadregionálního nasazení z časové prodlevy, 

b) jestliže hrozí nebezpečí přesahu mimořádné události na území sousedního státu, 

c) jestliže je nutně zapotřebí speciální  techniky žádané obce  pro likvidaci  požáru  

nebo k záchraně osob, 

d) jestliže je nutně zapotřebí žádané obce speciální techniky pro poskytnutí     

technické pomoci. 

 

      V  případě žádosti  HZS Ústeckého kraje  o pomoc jednotek ze Spolkové republiky 

Německo v rámci příhraniční spolupráce na základě Dohody o přeshraničním 
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poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních opatřeních (příloha č. 3) mezi HZS 

Ústeckého kraje a okresem Bautzen, Saské Švýcarsko, Löbau-Zittau, Weiβeritzkreis, se 

smluvní strany  shodly, že vyhlášení poplachu ústeckým jednotkám požární ochrany 

bude probíhat prostřednictvím operačního střediska HZS Ústeckého kraje. Německým 

hasičům se bude poplach vyhlašovat přes místně příslušné operační středisko v Pirně, 

Dippoldiswalde, Bautzen nebo Löbau. Odtud budou stanoveny a povolávány jednotky 

jak z řad proškolených dobrovolných hasičů obcí, tak hasičů z řad profesionálů.  

      Uvedený způsob vyhlašování poplachu dle citované dohody platí pouze pro 

jednotky požární ochrany těch obcí, které svým podpisem verifikovaly vzájemnou 

přeshraniční spolupráci.  

      Cestou příslušných operačních středisek, která jsou zahrnuta do poplachového 

plánu, budou též předávány informace  orgánům Policie České republiky a Spolkové 

Policie, v jejichž oblasti se nachází použitý  hraniční přechod, popřípadě místo 

překročení státní hranice zvolené s ohledem na taktiku likvidace mimořádné události. 

 
      V současné době je právní legislativa dostačující, ale je třeba zajišťovat její 

neustálou aktualizaci se zřetelem na vývoj mezistátních vztahů. Mezi závažný aspekt 

bych zařadil neexistenci Požárně poplachových plánů a Metodických listů pro společné 

řešení mimořádných událostí v příhraničních oblastech.  

 

 

6. Program INTERREG III A 

 

6.1.  Význam Iniciativy Společenství INTERREG III A 
 

 Iniciativa Společenství INTERREG III A podporuje integrovaný regionální 

rozvoj v příhraničních oblastech realizovaný Evropskou komisí pro členské země 

Evropské unie. Hlavním cílem je překonání nevýhod plynoucích z příhraničí, tedy 

v rámci státu periferní polohy dané oblasti. V současné době probíhá již následující 

programová etapa této iniciativy.[10]   
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 6.2. Návaznost na předvstupní programy Evropské unie 
 

      Předchůdcem Iniciativy Společenství INTERREG III A  byl v příhraničních 

oblastech program PHARE CBC. Tento program byl v České republice realizovaný od 

roku 1994, a to na česko-německé hranici. Program byl poprvé v České republice použit 

pro potřeby integrovaného záchranného systému v roce 1996 v okrese Teplice. V této 

době nebyl sice stanoven přesný termín „integrovaný záchranný systém“, ale zapojila se 

do něho zdravotní záchranná služba okresu Teplice, Hasičský záchranný sbor okresu 

Teplice a Policie ČR. Spolupráce na státních hranicích s ostatními kandidátskými 

zeměmi byla však zahájena až v roce 1999. V rámci programů PHARE CBC byly 

kromě jednotlivých velkých projektů a grantových schémat realizovány fondy malých 

projektů zaměřené na prohlubování kontaktů mezi lidmi na obou stranách hranice. Zde 

se vracím k poznámce o využití tohoto programu složkami integrovaného záchranného 

systému. Malý projekt PHARE CBC byl poprvé použit v Ústeckém kraji v okresu 

Teplice v roce 1996. Jeho zaměření bylo především na jazykovou přípravu, odbornou 

přípravu, společné cvičení, vytvoření překládacího programu, zakoupení počítačových 

sestav a jejich instalace na operační střediska Hasičského záchranného sboru okresu 

Teplice, zdravotní záchranné služby Teplice a operační středisko Rettungsdinst 

socialzentrum Dippoldiswalde.  Využitím malého projektu PHARE CBC byl vytvořen 

prostor pro aplikaci velkého projektu PHARE CBC na výstavbu nové požární stanice 

s operačním střediskem pro složky integrovaného záchranného systému v Teplicích. 

Tento program začal být realizován v roce 1996. Přestože se programy INTERREG III 

A   v řadě ohledů liší, díky mnohým paralelám jsou zkušenosti, které obce získaly účastí 

v předstupních programech, velmi přínosné. 

 

6.3. Zaměření programu 
 

      Základním cílem všech programů Iniciativy Společenství INTERREG III A je 

pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na 

obchodní, hospodářské, turistické, společenské a kulturní vztahy mezi sousedními 

regiony. 
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Jednotlivé programy se zaměřují zejména na : 

• podporu rozvoje měst a venkova, 

• nepřímou podporu podnikání a rozvoje malých a středních firem, 

• rozvoj cestovního ruchu a turistiky, 

• podporu integrace trhu práce a sociálního zařazení, 

• rozvoj lidských zdrojů, technologický rozvoj, vzdělávání, 

• ochranu přírody a životního prostředí, podporu obnovitelných zdrojů energie, 

• rozvoj dopravy a regionálních informačních a komunikačních sítí, 

• podporu malých místních iniciativ. 

 

      Při podávání žádostí o finanční podporu z fondu EU vychází  Hasičský záchranný 

sbor Ústeckého kraje z bodu rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání. Zde je zahrnutá 

přeshraniční spolupráce v oblasti protipožární ochrany, záchranných služeb a ochrany 

proti katastrofám. 

Příklady vhodných aktivit: 

 

Požární ochrana 

• kooperační  projekty  k  posílení  identifikace  obyvatelstva  se společným 

pohraničím ( především opatření pro přeshraniční spolupráci okresů, krajů, obcí 

a měst v oblasti společné prevence nebezpečí požárů a vzájemná pomoc, 

opatření ke zjišťování, popisu a vyhodnocení rizikových potenciálů v pohraničí, 

tématická cvičení, soutěže a sympózia, opatření na podporu výměny informací 

v požární ochraně a pomoci příslušných míst ). 

 

Záchranné služby 

• investice pro provoz záchranných služeb ( především zřizování stavebních 

zařízení, centrály, hlídky, pořizování nutného vybavení). 

 

Ochrana proti katastrofám 

• opatření pro přeshraniční prevenci nebezpečí a vzájemnou pomoc, 

• opatření ke zjišťování, popisu a vyhodnocení rizikových potenciálů v pohraničí, 

• informovanost občanů v případě mimořádných událostí a doporučení pro 

chování obyvatelstva v případě, že k takovýmto událostem dojde 
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• cvičení, soutěže, sympózia, 

• opatření na podporu výměny informací příslušných orgánů z oblasti prevence 

nebezpečí. 

 

      Po zkušenostech z předchozích malých projektů programu PHARE CBC víme, že 

největší možnost úspěchu získat finanční dotaci pro přeshraniční spolupráci byla právě z 

oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Rozebírat metody pro zadávání žádostí o projekt 

INTERREG III A není součástí této práce. Účelem je explikovat základní podstatu 

programu INTERREG III A. Podrobné informace  jsou  velmi   přehledně  zpracovány  

v publikaci „Iniciativa Společenství INTERREG III A “, kterou  zpracoval  Odbor  

programů  EU,  Ministerstvo  pro místní rozvoj ČR a vydal Odbor vnějších vztahů  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

 

7. Aplikace přeshraniční spolupráce 

 

 7.1. Vývoj přeshraniční spolupráce 
 

      Dalo by se konstatovat, že přeshraniční spolupráce mezi složkami integrovaného 

záchranného systému České republiky a Spolkové republiky Německo při společném 

řešení mimořádných událostí a krizových situací se začala rozvíjet po sametové revoluci 

a pádu železné opony. Konfrontace a spolupráce obou států začala nabírat obrátky a 

hranice jako takové pomalu přestávají mít smysl. Po zahájení programu PHARE CBC 

v roce 1994, který zajišťoval přísun finančních prostředků do příhraničních regionů na 

pozvednutí celkové socioekonomické úrovně s ohledem na obchodní, hospodářské, 

turistické, společenské a kulturní vztahy mezi sousedícími regiony, se po vzájemném 

ujištění o nutnosti rozšiřovat tuto přeshraniční spolupráci u záchranných složek, se tyto 

dohodly zažádat o malý projekt PHARE CBC jak na české, tak  německé straně. 

      Problematiku, průběh a řešení přeshraniční spolupráce mezi složkami integrovaného 

záchranného systému jsem zaměřil na Ústecký kraj a záchranné složky Saska, protože 

zde mohu zhodnotit znalosti, postupy a vývoj spolupráce, na kterých jsem se sám 

podílel. Jak jsem  již uvedl výše, byl Hasičský záchranný sbor okresu Teplice a 

Rettungsdinst socialzentrum Dippoldiswalde  v roce 1996 zakladatelem této spolupráce 



  
                                                      

 31 

a v dalších letech byl použit jako model, a to nejen pro spolupráci mezi složkami 

integrovaného záchranného systému České republiky a Spolkové republiky Německo, 

ale i mezi složkami integrovaného záchranného systému České republiky a Polska. 

      Jedním z dosud nevyřešených bodů bylo, jakým způsobem přeshraniční spolupráci 

zajistit, co bude potřeba, z čeho vycházet a jak postupovat, aby všechny činnosti byly na 

co nejvyšší úrovni. Prioritou jedna a to i v dalších letech, byla příprava a  uzavření 

dohod (ujednání) mezi oběma státy. Tyto materiály zabezpečovalo Ministerstvo vnitra 

České republiky a Saské a Bavorské státní Ministerstvo vnitra prostřednictvím smlouvy 

ze dne 19. září 2000 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o 

vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích. Na regionech zůstávalo a 

zůstává tuto přeshraniční spolupráci  převádět do praxe. 

 Po vzájemných jednáních bylo dohodnuto se především zaměřit na:  

• jazykovou přípravu, 

•  seznámení  s legislativou obou států, 

•  teoretickou a praktickou odbornou přípravu, 

•  společná cvičení, 

•  spolupráci operačních středisek, 

•  společný postup při likvidaci  a řešení mimořádných událostí a krizových 

situací, 

• obnovu mobilní techniky, 

• výstavbu nových požárních stanic, 

• vytvoření odborného překladového slovníku. 

 

Činnosti týkající se jazykové přípravy, seznámení s legislativou obou států, 

teoretickou a praktickou odbornou přípravou, společná cvičení a vytvoření odborného 

překladového slovníku jsou akce, které se plánují vždy na jeden rok s dalším rozvojem a 

pokračováním. Ostatní body vzájemné dohody mají dlouhodobý záměr. 

 

7.2. Jazyková příprava 
 

     Veškerá činnost související s přeshraniční spoluprací se začala odvíjet od roku 1996, 

kdy začal spolupracovat Hasičský záchranný sbor okresu Teplice, záchranná služba 

okresu Teplice, Policie ČR a záchranné složky okresu  Weisseritz. Po ukončení první 
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části došlo k rozšíření zúčastněných o další okresy a po vzniku Hasičských záchranných 

sborů krajů v roce 2000 veškeré způsoby přeshraniční spolupráce převzalo pod svůj 

patronát krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. 

Při řešení otázky, jak provádět jazykovou přípravu, vyvstaly dva rozpory. 

Prvním byl způsob  výuky. Německá strana navrhovala výuku samostatně, což 

představovalo zůstat na své straně hranice, objednat lektora a učit se v rámci svých 

možností. Na tento způsob naše strana reagovala značně negativně: ,, Pokud se má 

provádět jazyková příprava z důvodu přeshraniční spolupráce, tak jedině společně“. 

Argumenty české strany byly především zaměřeny na potřebu osobních kontaktů 

profesionálních záchranářů obou států a vzájemného odborného poznání. Při tomto 

způsobu výuky opadne oboustranný  ostych a společně se můžeme dostat k takové 

úrovni výuky, která bude do budoucna zaměřena již na profesionální oblast obou států. 

Připravovaný odborný překladový slovník může být doplněn o výrazy, které se 

společným rozhodnutím uznají za nezbytné. Po těchto návrzích byla přijata tato 

předsevzetí: 

• každá ze stran bude provádět samostatnou výuku ve svých střediscích 

zaměřenou na základy jazyka, 

• budou prováděna společná soustředění vždy v délce tří dnů a to 2x na 

německé straně a 2x na české straně zaměřená na vzájemnou komunikaci 

při zásahu, nebo při přijímání a předávání informací operačních 

středisek, 

• materiály k výuce, lektory, ubytování, stravu a vydání odborného 

slovníku bude hrazeno z programu PHARE CBC, 

• cestovné budou hradit vlastní organizace. 

 

     Druhým rozporem bylo složení účastníků kurzu. Bylo jasné, že při celkovém počtu 

musí dojít k selekci a vybrání tzv. delegátů ze všech složek a funkcí. Otázkou bylo, kdo 

by měl být zařazen do jazykového kurzu, zda výjezdoví hasiči nebo jejich nadřízení, 

lékaři zdravotní záchranné služby (dále jen ZZS), operační důstojníci  apod. 

Rozhodujícím faktorem bylo, že při vzájemných zásazích v příhraničí nejvíce společné 

komunikace probíhá mezi operačními středisky Hasičského záchranného sboru, 

operačním střediskem záchranné služby, operačním střediskem Policie ČR  a 

operačními středisky záchranářů na saské straně. Z uvedeného důvodu byli vybráni 
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operační důstojníci Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a zdravotní sestry 

sloužící na svých operačních střediscích ZZS. Tento způsob byl později rozšířen na 

výjezdové hasiče, především na velitele směn, čet, družstev a techniky speciálních 

služeb (chemická, technická a strojní služba). 

Po ukončení prvního roku přeshraniční spolupráce v jazykové odborné přípravě 

bylo provedeno vyhodnocení s tímto závěrem: 

• výuka německých záchranářů českému jazyku a českých záchranářů 

německému jazyku probíhala na vysoké úrovni. Všichni zúčastnění 

prokázali své znalosti závěrečným testem, 

• při vzájemném podávání informací přes operační střediska došlo ke 

zrychlení a zlepšení atmosféry (účastníci se navzájem znají ze společné 

výuky, odpadá ostych a obě strany se snaží komunikovat ve druhém 

jazyce), 

• plánovaný odborný slovník byl doplněn o další výrazy,  

• byl proveden kvalitní výběr lektorů. 

 

Na závěr bylo doporučeno  pokračovat v jazykové přípravě s rozšířeným počtem 

účastníků ve společných soustředěních. Vydání odborného slovníku bylo z technických 

důvodů pozastaveno do roku 2006, kdy se začal připravovat nový odborný překladový 

slovník za spoluúčasti Krajského úřadu Ústeckého kraje. 

 

7.3. Odborná příprava 
 

Po jazykové přípravě patří odborná příprava k velmi důležitým prvkům 

přeshraniční spolupráce. Na odborné přípravě se podílejí pouze příslušníci Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje. Odborná příprava  je  rozdělena na část teoretickou 

a praktickou, i když probíhá vždy v jednom soustředění. Tato činnost se začala plně 

rozvíjet až od roku 2000. Do této doby byla praktická odborná příprava zaměřena spíše 

na seznámení s mobilní technikou, operačními středisky a speciální technikou. Mohl by 

se použít i název „odborná exkurze“. V teoretické odborné přípravě bylo zaměření na 

seznámení s činnostmi záchranářů, jejich postupy (výměna znalostí a způsobů) a 

seznámení s legislativou druhé strany.  Zájem záchranářů byl také zaměřen na pracovní 

podmínky. Tato odborná příprava byla do roku 2000 součástí jazykových soustředění. 
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Dnes se provádí odborná příprava odděleně od jazykové přípravy, i když 

účastníci (příslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje) se nemění (této 

přípravy se neúčastní  operační důstojníci). Způsob provádění se neliší od společných 

soustředění jazykové přípravy. Tři dny na německé straně a tři na české. První den 

soustředění se provádí teoretická příprava a zbylé dva dny praktická příprava.  Program  

odborné přípravy je vždy připraven společně  představiteli vedení organizací a provádí 

se zrcadlově.  

 

 

Ukázka programu soustředění  v roce  2006 v  Pirně a Ústí nad Labem (teoretická 

část): 

 

• legislativa,   

• činnosti záchranářů a jejich postupy,  

• seznámení a obsluha speciální techniky  

  (Pirna - chemický vůz, Ústí nad Labem – chemický kontejner), 

•  zpracování společných postupů při likvidaci  a řešení mimořádných   

událostí,  převážně chemické havárie .  

 

Praktická odborná příprava vychází z teoretické části. Je zaměřena a připravena 

tak, aby záchranáři prováděli práce na technice, výcvik nebo simulaci zásahu společně 

(obrázek č.4.). Při neúčasti místních záchranářů z jakéhokoli důvodu tak, aby český 

záchranář mohl obsluhovat techniku německých záchranářů bez jejich pomoci a naopak. 

Opět se potvrdila skutečnost, že seznámení při jazykové přípravě a následné 

pokračování ve společném  školení odhání ostych a strach z neznámého a cizího. 

 

Ukázka programu soustředění v roce 2006 Pirně a Ústí nad Labem (praktická část): 

• seznámení a obsluha speciální techniky  

(Pirna - chemický vůz, Ústí nad Labem – chemický kontejner), 

• 2x cvičení s námětem na únik nebezpečné látky ( použití výše uvedené 

techniky ). 
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Obrázek č.4. Stavba dekontaminačního zařízení a jeho obsluha, Pirna, květen 2006.[4]  

 

Závěrem lze uvést, že společná soustředění měla významný přínos pro rozvoj 

spolupráce z hlediska vzájemného poznání taktiky zásahu a použití speciálních 

prostředků k likvidaci vzniklých havárií. Při společných soustředěních se zúročily 

jazykové znalosti z předchozích jazykových kurzů.Všichni účastníci se shodli  na 

rozšiřování vzájemné spolupráce. 

 
 

 7.4. Společná cvičení 
 

Vyvrcholením a prověřením  získaných zkušeností z jazykové a odborné 

přípravy jsou společná cvičení za účasti záchranných složek obou států. Do roku 2000 

probíhala uvedená činnost spíše v teoretické rovině nebo na úrovni obcí a jejich 

jednotek sboru dobrovolných hasičů. Po vzniku Hasičského záchranného sboru 

Ústeckého kraje a rozšíření přeshraniční spolupráce se problematika společných 

cvičeních zařadila do hlavních cílů vzájemné spolupráce. Společná cvičení mezi 

záchranáři Ústeckého kraje a Saska se  zaměřují na oblasti, které bezprostředně ohrožují 

příhraniční území : 

• rozsáhlé požáry, 

• únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci, 

• únik nebezpečných látek na vodní hladině. 
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Vzájemná cvičení jsou prováděna dvěma způsoby: na úrovni územních odborů 

Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v příhraničních oblastech svého okresu 

a  na úrovni celého kraje.  

 

7.5. Přehled uskutečněných taktických cvičení od roku 2005 
 

Přehled zahrnuje pouze uskutečněná vzájemná cvičení na úrovni celého kraje. 

Nejsou zde znázorněna cvičení, která probíhala pouze ve spolupráci územního odboru a 

určité záchranné složky  SRN. Ucelený přehled má za úkol vytvořit si přestavu o 

průběhu a přínosu uskutečněných cvičení provedených ve vzájemné spolupráci za určité 

období. 

 

Taktické cvičení ,, Únik ropných produktů na vodní hladinu“. 

 

     Námětem taktického cvičení v červnu roku 2005 za účasti záchranných složek obou 

států, bylo vybudování norných stěn k zachycení rozsáhlé ropné skvrny, která vznikla 

na řece Labe, a provedení následné likvidace. 

      Dílčí témata vzájemného cvičení byla zaměřena především na prověření společné 

akceschopnosti při řešení zadaných úkolů. 

 

       Hlavními úkoly byly : 

• vybudování dvou norných stěn ve spolupráci se záchrannými složkami 

Spolkové republiky Německo, 

• simulování součinnostní spolupráce složek integrovaného záchranného 

systému ČR s orgány a jednotkami požární ochrany Spolkové republiky 

Německo, 

• ukázka sběru zachycených ropných produktů a jejich následná likvidace,         

• činnost operačních středisek, 

• činnost povodí Labe. 

 
    Obrázek č.5. zachycuje kontrolní činnost odborných pracovníků povodí Labe po 

sestavení a upevnění norných stěn na vodní hladině. Na protějším břehu řeky probíhají 
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práce prováděné záchrannou složkou SRN zaměřené k následnému ukotvení norné 

stěny sestavené zahraniční záchrannou jednotkou.  

 

 
Obrázek č. 5. Kontrola norných stěn. [4] 

 

Společná taktická cvičení jsou ověřovacím zakončením uskutečněných 

jazykových a odborných příprav, kde je poslední možnost procvičit v praxi vše, co bylo 

v rámci příprav probráno a v případě zjištěných nedostatků tyto odstranit. Při společné 

činnosti se nedalo přehlédnout vzájemné semknutí záchranářů, kdy se bez ostychu snaží 

společně  komunikovat o řešení zadaných úkolů v rámci cvičení. 

 

První německo-český projektový den 9. června 2006 ve Freitalu 

      

     V rámci odborné přípravy a provádění vzájemných taktických cvičení se ve Freitalu 

dne 9. června 2006 uskutečnil „ První německo-český projektový den “ ( Zum ersten 

deutsch-tschechischen Projekttag am 9. Juni 2006 in Freital) pořádaný hasičskou 

záchrannou složkou dislokovanou ve Freitalu ( obrázek č.6. ). 

      Program uskutečněného setkání záchranných složek obou států byl především 

zaměřen na společné řešení mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek 

v příhraničních regionech. Mezi hlavní body celodenního setkání byla zařazena 

přednáška o struktuře, technice a organizaci čety, která je v okrese Weiβeritz 
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předurčena pro likvidaci událostí  a havárií s únikem nebezpečné látky. V odpoledních 

hodinách proběhlo společné taktické cvičení zaměřené na likvidaci neznámé chemické 

látky uniklé z automobilové cisterny. 

      Projektového dne se zúčastnily i hasičské jednotky ostatních měst, které spadají do 

příhraničních regionů: 

 

- Hasičský sbor Altenberg 

- Hasičský sbor Schmiedeberg 

- Hasičský sbor Dippoldiswalde 

- Hasičský sbor Tharandt 

- Hasičský sbor Wilsdruff 

- Profesionální hasičský sbor Drážďany 

 

Obrázek č. 6. První německo-český projektový den ve Freitalu. [4] 

 

 

 

     Hasičské sbory SRN seznámily všechny účastníky společného setkání se speciální 

technikou určenou k řešení především ekologických událostí a havárií. V průběhu 

projektového dne si mohli příslušníci záchranných složek společně vyzkoušet 

prezentované technické prostředky  na imaginární havárii s výskytem nebezpečných 
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látek a přesvědčit se o jejich účinnosti. Sekce praktické činnosti měla velkou odezvu 

především z řad českých příslušníků hasičského záchranného sboru. 

 

Taktické cvičení „  Přeshraniční spolupráce při likvidaci ionizujícího zdroje „ 

 

      Taktické cvičení probíhalo na základě „ Koncepční dohody na provedení cvičení 

hasičů“ ,  kterou svým podpisem stvrdili zástupce velitele Hasičského sboru Freital a 

ředitel Hasičského záchranného sboru Ústí nad Labem. 

      Místem cvičení, které se uskutečnilo 7.července 2007, bylo Industrie GmbH 

Glaswerk Freital území sklárny s.r.o včetně komplexní garáže, kde je uskladněn 

náhradní radioaktivní měřící přístroj pro měření tloušťky skla. 

       Cílem taktického cvičení bylo ověření přeshraniční spolupráce při řešení 

mimořádné události s výskytem ionizujícího záření. 

 

       Průběh taktického cvičení : 

 

      Strážní služba objektu při pravidelné obchůzce zjistila v 10 40 hod., že v garáži, kde 

je uložen náhradní radioaktivní měřící přístroj, došlo k poškození nádoby pro 

uchovávání ionizujícího zdroje. Zjištěnou skutečnost okamžitě oznámila vedoucímu 

směny, který neprodleně informoval přes linku tísňového volání Policii SRN. Policie po 

příjezdu na místo události provedla uzavření prostoru proti neoprávněnému vstupu. 

Následně přijelo k objektu sklárny první vozidlo Hasičského sboru Freital, které vjelo 

do objektu a začalo provádět prvotní průzkum. Na základě zjištěných informací velitel 

zásahu povolal speciální jednotky  hasičských sborů včetně jednotky Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje, které byly soustředěny na příjezdové komunikaci 

před objektem sklárny. Průzkumem bylo zjištěno, že se v kontaminovaném prostoru 

nachází šest osob, z toho dvě osoby strážní služby, dvě osoby Policie SRN a dvě osoby, 

které byly následně na místě zadrženy policií.  Všechny osoby byly kontaminovány 

radioaktivním zářičem, který byl neodborně a násilím vyjmut z ochranného obalu pro 

skladování.Velitel zásahu vydal pokyny dle připraveného scénáře. Požární jednotka 

HZS Ústeckého kraje na základě rozkazu začala okamžitě instalovat dekontaminační 

pracoviště, které s sebou přivezla prostřednictvím chemického kontejneru. Po sestavení 

celé dekontaminační soustavy neprodleně zahájila dekontaminaci osob vyskytujících se  
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v kontaminovaném prostotu. Osoby, které prošly dekontaminačním prostorem, byly 

ještě před předáním zdravotní záchranné službě detailně zkontrolovány radiometrem 

DC-3E-98. Na základě rozkazu velitele zásahu po ukončení likvidačních prací 

v kontaminované oblasti a po dekontaminaci osob, které se na likvidaci podílely, 

zahájili příslušníci HZS Ústeckého kraje rozebrání dekontaminačního pracoviště a 

zpětné uložení do přepravního kontejneru. Po ukončení zásahu byl vydán pokyn 

k přesunu na hasičskou stanici ve Freitalu, kde proběhlo vyhodnocení společného 

cvičení. 

     Taktické cvičení bylo hodnoceno pozitivně pro všechny zúčastněné záchranné 

složky. Drobné nedostatky, které se během cvičení objevily, byly odstraněny operativně 

na místě jejich výskytu. Opět se zde projevila velká snaha předávat si vzájemné 

informace o taktice při likvidaci nebezpečných událostí. V oblasti jazykové bariéry 

mezi záchrannými složkami států byly znát citelné pokroky na obou stranách hranice. 

Přesto je nutné pokračovat v započaté spolupráci, aby společná účast při řešení 

mimořádných událostí probíhala vždy na vysoké profesionální úrovni. 

 

 

 

7.6. Taktické cvičení „ EU-EX Albis 2008 “                 

 

 

Prostřednictvím své diplomové práce bych chtěl také poukázal na společné cvičení, 

které se uskuteční  od 16. - 18. května 2008 v okolí Litoměřic. Připravovaného cvičení 

se zúčastní složky integrovaného záchranného systému České republiky a zásahové síly 

vládní organizace THW ( Technisches Hilfwerk ) Spolkové republiky Německo. Hlavní 

téma cvičení bude zaměřeno na likvidaci následků při povodni v oblasti Litoměřicka. 

Úkoly, které vyplynuly z jednání v Altenburgu ve dnech 16. až 17. ledna 2008, byly 

rozděleny dle technické vybavenosti a odborné schopnosti zúčastněných záchranných 

složek. 
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Přehled činnosti: 

 

Aktivita vládní organizace na ochranu před katastrofami THW. 

• Vyprošťovací práce v budovách poškozených povodněmi (záchrana osob 

a jejich vyprošťování z trosek, vyřezávání z betonových závalů a použití 

další speciální techniky). Zapojení 4 vyprošťovacích jednotek. 

• Evakuace osob ze zaplaveného území. Použití visutého mostu pro chodce 

přes rameno řeky Ohře a evakuace osob do bezpečí. Zapojení 2 

vyprošťovacích skupin a 1 jednotky s člunem pro práci na vodě. 

• Práce s velkoobjemovými čerpadly a pytli s pískem na břehu řeky Labe. 

Záměrem bude představit čerpadlo s kapacitou 15 000 l/min a vytvořit 

hráz z pytlů s pískem. Vytvořením hráze vznikne „nádrž s vodou“ o 

délce cca 25 – 30 m a výšce 80 – 100 cm. Pro přečerpání vody z Labe do 

nádrže bude použita pumpa na znečištěnou vodu s kapacitou 5 000 l/min. 

 

     Celkový počet zasahujících bude asi 150 osob s 30 – 35 ks techniky. Zásahové 

jednotky THW budou soběstačné co se týká ubytování (stavění stanů bude rovněž 

součástí cvičení).  

Aktivita složek HZS ČR a IZS: 

• Doprovod jednotek THW od hranic až do prostoru cvičení jednotkami 

PČR. 

•  Štáb složek THW bude umístěn v blízkosti českého hlavního štábu a 

bude podřízen veliteli zásahu HZS ČR, tzn. THW bude řídit svoje 

aktivity v souladu s nařízeními velitele zásahu. 

• Zapojení 3 kynologů – spolupráce s vyhledávacími a vyprošťovacími 

skupinami THW. 

• Transport raněných silami ZZS. 

• Transport raněným silami Záchranného praporu Rakovník.  

• Velkoobjemové čerpání vody. 

• Záchrana a evakuace osob motorovými čluny. 

• Stavba norných stěn a jímání nebezpečných látek.  

• Záchrana a evakuace osob vrtulníky PČR. 
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Za HZS ČR a IZS se připravovaného cvičení zúčastní přibližně 130 osob a 25 ks 

techniky. 

Spolupráce jednotek THW a HZS ČR bude probíhat při: 

• Vyprošťovacích a záchranných pracích. 

• Ve štábu součinnostního cvičení. 

• Při evakuaci motorovými čluny (společné hlídky). 

• Při budování nádrže z pytlů s pískem. 

     Problematika financování společného cvičení  je upravena v Dohodě o grantu, která 

byla podepsána Evropskou komisí a THW jako garantem projektu. 

      

     Z uvedených taktických cvičení vyplývá, že mezi záchrannými složkami sousedících  

států je neustále velký zájem o provádění odborné přípravy v rámci společných cvičení, 

kde je možné vzájemné předávání odborných poznatků a procvičování získaných 

vědomostí z proběhlých jazykových kurzů. Byla by velká škoda, kdyby takto rozsáhlá 

cvičení byla z nějakého důvodu utlumena. 

 

7.7. Obnova mobilní techniky 
 

Sebelepší jazyková a odborná příprava pro přeshraniční spolupráci by neměla 

význam, kdyby záchranné složky obou států neměly speciální mobilní techniku ke 

zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Průměrné stáří mobilní zásahové 

techniky u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje se u cisternových 

automobilových stříkaček pohybuje kolem 15 let. U speciální mobilní techniky, jako 

jsou například automobilové plošiny a automobilové žebříky, se jejich životnost 

pohybuje  dokonce okolo 20 let a nastávají i  případy, kdy je speciální zásahová 

technika odvezena do muzea a považována za vzácný historický exemplář. Z uvedené 

skutečnosti je patrné, že se musí neustále provádět průběžná  obměna zastaralé mobilní 

techniky. K obnově techniky se používají finanční prostředky z rozpočtu Hasičského 

záchranného sboru Ústeckého kraje, ale ty zdaleka nepokryjí veškeré požadavky. 

Program Interreg III A nabízel jednu z eventualit poskytnutí finančních prostředků na 

pořízení nové mobilní zásahové techniky. Přestože tato možnost existovala, HZS 

Ústeckého kraje tuto eventualitu nevyužil. Naopak záchranné sbory SRN si za finanční 



  
                                                      

 43 

prostředky z programu Interreg IIIA mobilní zásahovou techniku pořizovaly. Například 

chemický zásahový automobil pro záchranný sbor v Pirně, se kterým už byla provedena 

společná odborná příprava, nebo velitelský vůz pro Hasičskou stanici ve Freitburgu.  

Možnost získání prostředků z tohoto programu je závislá na přeshraniční spolupráci. 

Základním předpokladem je mít na druhé straně hranic partnera, který je zapojen do 

přeshraniční spolupráce a společně se zaváže, že takto zakoupená mobilní technika bude 

využívána k přeshraniční pomoci. Je škoda, že ze strany HZS Ústeckého kraje také 

nevzešla iniciativa pro čerpání finančních prostředků z programu Interreg IIIA pro 

nákup nové zásahové techniky. Pevně doufám, že budou využity k obnově zastaralé 

techniky finanční prostředky nabízené navazujícím programem CÍL 3.  

 

7.8. Program CÍL 3/ ZIEL 3  
 

"Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou 

a Svobodným státem Sasko 2007-2013" (obrázek č. 7. ) navazuje na dosavadní program 

Iniciativy společenství Interreg III A Česká republika - Svobodný stát Sasko 2000-2006. 

V rámci Programu Cíl 3 je možno získat finanční podporu EU pro přeshraniční projekty 

nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské i sociální. 

V dotačním období 2007-2013 je kladen větší důraz na kvalitu spolupráce mezi 

českými a saskými subjekty. Předpokladem pro získání dotačních prostředků 

pro přeshraniční projekt je splnění následujících kritérií: 

• na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner     

• jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli a tím 

i odpovědnost za realizaci společného přeshraničního projektu  

• partneři splní minimálně dva z těchto čtyř požadavků:  

o společná příprava, resp. plánování projektu 

o společná realizace projektu 

o společný personál projektu 

o společné financování projektu 

Nadřazeným cílem poskytování podpory je trvalý rozvoj  pomocí vytváření a 

realizace hospodářských, sociálních a ekologických přeshraničních aktivit a pomocí 

společných strategií. 
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Vlastní dotační území v České republice  

• Karlovarský kraj: území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb 

• Ústecký kraj: území okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí 

nad Labem, Děčín 

• Liberecký kraj: území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily 

Vlastní dotační  území ve Svobodném státě Sasko  

• okres Vogtland 

• statutární město Plauen 

• zemský okres Aue-Schwarzenberg 

• zemský okres Annaberg 

• okres Mittleres Erzgebirge 

• zemský okres Freiberg 

• okres Weißeritz 

• zemský okres Sächsische Schweiz 

• zemský okres Bautzen 

• zemský okres Löbau-Zittau 

 

Obrázek č. 7. Přehled dotačních oblastí Programu Cíl 3/ Ziel 3. [5] 
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Více informací k česko-saskému Programu Cíl 3 naleznete na internetové 

prezentaci.[5] 

 7.9. Praktický příklad vzájemné spolupráce při řešení MÚ 
 

Společná činnost při řešení mimořádných událostí na vysoké úrovni je 

výsledkem  celkové přípravy v rámci přeshraniční spolupráce kde v reálu můžeme 

uplatnit vzájemné odborné poznatky a nacvičenou praktickou spolupráci. 

 Příprava a náměty společných cvičení se plně shodují s možnými riziky. 

Nejvíce společných zásahů má Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje se záchranáři 

ze Saska na vodních tocích, především na Labi. Při likvidaci úniku nebezpečných látek 

na vodní hladinu je pro všechny zasahující problémem samo Labe, pro svůj rychlý 

průtok dochází k narušování norných stěn a to bohužel  i sebelepší součinnost nedokáže 

eliminovat. Samozřejmostí u těchto zásahů je vytipování přístupných lokalit na obou 

stranách Labe, kde se norné stěny pokládají a provádějí se záchranné a likvidační práce. 

Jedno z míst je zachyceno na předchozím obrázku č. 5. ze vzájemného cvičení  

„Vybudování norných stěn k likvidaci úniku ropných látek na řece Labi“  

Další specifickou událostí jsou rozsáhlé požáry lesních ploch, které jsou 

komplikované z důvodu nepřístupného terénu. Překonání uvedené problematiky řeší  

vypracovaný společný dokument o možností využití příjezdových cest z německé, nebo 

české strany.  

Posledními náročnými událostmi  jsou úniky nebezpečných látek, převážně na 

pozemní komunikaci. Součinnostní práce při těchto událostech jsou tak specifické, že ve 

společné odborné přípravě zabírají nejvíce prostoru.  

V případě dlouhodobé přeshraniční pomoci má Hasičský záchranný sbor 

Ústeckého kraje vypracován materiál k vytváření odřadů pro poskytování pomoci na 

výzvu Ministerstva vnitra GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, na výzvu Hasičského 

záchranného sboru sousedního kraje nad rámec běžné mezikrajské pomoci. 

 

7.10. Požár lesního porostu v Národním parku České Švýcarsko 
 
     Dne 22. července 2006 byl 17.24 hodin na místně příslušné operační a informační 

středisko HZS Ústeckého kraje, územní odbor Děčín,nahlášen požár lesního porostu 

Národního parku České Švýcarsko v katastru obce Jetřichovice. Požár vznikl a rozvíjel 
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se v těžko přístupném kopcovité a skalnatém terénu. Hasičské záchranné jednotky 

v součinnosti s dalšími složkami IZS a s přeshraničními záchrannými složkami 

likvidovaly požár po dobu sedmi dnů. Oheň v konečném stádiu po čase lokalizace i 

pozdější likvidace zasáhl celkovou plochu 25 hektarů. 

     Souběžně s vyhlašováním požárního poplachu prvním jednotkám PO řešilo OPIS na 

území okresu Děčín další  dva požáry lesa, a to na Děčínském Sněžníku a v České 

Kamenici. 

     Po příjezdu první jednotky PO na místo zásahu kontaktoval velitel zásahu zástupce 

Národního parku, který upřesnil přístupové cesty do lokality Krkavčí kámen. Požár se 

dle prvotních odhadů rozkládal přibližně na ploše čtyř hektarů převážně 

ve vysokokmenném jehličnatém porostu. Jeho šíření probíhalo podzemně, pozemně a 

korunově. Lineární rychlost šíření požáru zejména korunového byla značná a tato fronta 

šíření požáru předbíhala frontu pozemní, za této situace docházelo ke zrychlování 

lineární rychlosti pozemního šíření požáru. Velitel zásahu si okamžitě vyžádal další síly 

a prostředky z řad jednotek PO v souladu s poplachovým plánem HZS kraje. Na krajské 

operační a informační středisko byl vznesen požadavek k zajištění leteckého hašení 

prostřednictvím letecké hasičské služby. Zároveň bylo požádáno o přeshraniční 

výpomoc operační středisko v Drážďanech zasláním záchranné složky ze Spolkové 

republiky Německo.  

      Na místo události se dostavila zahraniční  jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

Ottendorf v počtu 14 příslušníků s pásovým transportérem k dopravě technických 

prostředků do míst nepřístupných pro standartní požární techniku. Zásahová jednotka 

SRN byla ihned po příjezdu velitelem zásahu seznámena se svými úkoly, které začala 

okamžitě realizovat. Čtyři příslušníci neprodleně zahájili prostřednictvím pásového 

transportéru dopravu přenosné motorové stříkačky na stanoviště u Vlčího jezera. Ostatní 

hasiči zahraniční jednotky byli přiděleni k vytváření útočných proudů do těžko 

přístupných míst. Sbor dobrovolných hasičů z Ottendorfu se podílel na likvidaci lesního 

požáru po celé tři dny. 

      Přeshraniční spolupráce při likvidaci požáru i přes drobné nedostatky probíhala na 

vysoké profesionální úrovni. Příslušníci zahraniční jednotky spolupracovali s českými 

hasiči s vysokým nasazením,  i přestože se objevovaly nepatrné komunikační problémy. 

     Účelem popsané mimořádné události není podrobné zmapování likvidačních prací na 

požáru lesa, ale poukázání na přínosné využití přeshraniční spolupráce při plnění 

společných úkolů. 
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8. Technické podmínky 

 
     Přeshraniční spolupráce mezi záchrannými složkami by nedosahovala tak vysoké 

úrovně,  kdyby záchranné sbory neznaly vzájemně techniku  používající se při 

společném řešení mimořádných událostí. Účelem práce však také není poskytnout 

podrobný popis mobilní techniky a technických prostředků, ale vytvořit si jejich přehled 

za účelem vzájemného využití. Podrobněji popisuji vozidla pro zásah s výskytem 

nebezpečných chemických látek používaná záchrannými sbory v SRN a v České 

republice, neboť tato oblast tvoří moji profesní náplň.  

 

8.1. Mobilní technika a technické prostředky záchranných složek SRN. 
      

Základní přehled zásahových vozidel SRN pro přeshraniční výpomoc: 

 

Označení vozidla Charakteristika vozidla 

ELW – US Velitelský vůz čety pro ochranu životního prostředí 

LF 16/12 Automobilová stříkačka a  doprava  družstva  

TLF Cistérnová automobilová stříkačka 

FrkKW Průzkumný měřící vůz ovzduší 

GW - S Technický automobil na ionizační záření 

GW - AS Technický automobil s dýchací technikou 

GW – G3 Technický automobil na nebezpečné látky typu C 

 

Technické vozidlo GW – G3 

 

     Vozidlo je určeno pro řešení mimořádných událostí s výskytem nebezpečných látek 

typu  C (příloha č.2) především ropných produktů. Zvláštní podvozek umožňuje náhon 

všech náprav pro bezproblémovou jízdu v terénu. Vozidlo je poháněno dieselovým 

motorem o výkonu 205 kW a vybaveno řadicí automatikou. Celková hmotnost vozidla 

v pohotovostním stavu je 13,5 tuny. 

V prodloužené kabině řidiče je k dispozici notebook s databankou nebezpečných látek 

od firmy Memplex a Hommel s možností odeslání zpráv. 
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Obrázek č. 8.  Nástavba sektor 1 až 3 [6] 

Nástavba technického automobilu je rozdělena 

na 7 sektorů, ve kterých jsou systematicky 

uloženy technické prostředky a agregáty ke 

zdolávání chemických havárií. 

      V sektoru 1 až 3 (obrázek č. 8.)  jsou 

přechodové díly k cisternovým vozidlům, 

nerezové jímací nádoby na 220 litrů, vozíky 

k přepravě technického materiálu, příslušenství 

k podtlakovým nádobám, hadicové čerpadlo na chemické látky se savicemi a čerpadlo 

v nerezovém provedení k čerpání agresivních látek. 

     V sektoru 4 až 6 (obrázek č. 9.) je uložena podtlaková nerezová 450 litrová nádoba, 

trojdílná nerezová nádrž o objemu 2 500 litrů, sběrná nádoba pro zachycení 3 000 litrů 

kapaliny, vzduchové těsnící vaky a ucpávky k utěsnění otvorů a trhlin v nádržích, 

v potrubí a v armaturách, rychle stavitelný stan pro zásah, elektrocentrála 13 kW, 

hygienická stanice, nářadí pro různé typy uzávěrů, vysokotlaký čistič a vysoce výkonný 

ventilátor s vodní turbínou 

                                                  

Obrázek č.9.  Nástavba sektor 4 až 6 [6]               V  zadní    části   nástavby   je  uložena            

                                                                        dýchací  technika   určená   pro   zasahující 

družstvo. V levé části jsou přetlakové 

protichemické ochranné obleky s 

dorozumívacím zařízením. V pravé části 

zadní nástavby najdeme ochranné masky 

s filtry. Ve spodní pravé části jsou 

upevněny náhradní tlakové lahve k dýchací 

technice.   

Na střeše nástavby jsou v nerezových 

nádobách uschovány sypké sorbenty pro 

sorpci ropných a chemických produktů. Podél nádob jsou uchyceny sorpční hadi a sací 

tlakové nádoby.       
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8.2. Mobilní technika a technické prostředky HZS Ústeckého kraje 
 

Základní přehled zásahových vozidel HZS Ústeckého kraje pro přeshraniční výpomoc: 

 

Označení vozidla Charakteristika vozidla 

VEA Velitelský vůz čety  

CAS 24 / 2 500 / 400 / S3Z Cisternová automobilová stříkačka a doprava družstva  

CAS 32 / 8 200 / 800 / S3R Cisternová automobilová stříkačka 

TKA / S2 Technický kontejnerový automobil  

KACH / S3CH Kontejnerový automobil chemický 

MV / L1 Měřící vůz, analýza ovzduší 

 

Kontejnerový automobil chemický KACH / S3CH 

 

    Technické a chemické vybavení kontejneru je zaměřeno  převážně na plnění 

speciálních úkolů při haváriích s výskytem chemických a ropných látek,  především na 

složitou činnost při mimořádných událostech spojených s likvidací velkých objemů 

ropných havárií. 

     Ve vybavení chemického kontejneru nejsou  ani opomenuty prostředky  na práce 

s velkým množstvím odlišných nebezpečných látek a jejich detekce, případně odběr 

vzorků pro další analýzu v předurčených  chemických laboratořích. 

    Prostředky uložené v chemickém kontejneru lze rozdělit do pěti oblastí  ( obrázek 

č.10.), podle účelu a druhu zabránění šíření  a likvidace uniklé nebezpečné látky . 

 

Prostředky určené pro práci s nebezpečnou látkou. 

 

       Jedná se především o zařízení, přístroje, nástroje, výzbroje a vše, co slouží 

k pracovní činnosti za účelem zabránění působení negativních vlastností nebezpečné 

látky na okolí. Prostředky zařazené do této oblasti jsou především  určeny ke stabilizaci 

nebo likvidaci dané  

havárie. Podle druhu prováděné činnosti rozlišujeme prostředky určené k utěsnění 

trhlin obalů nebo poškozených armatur, k utěsnění kanálových vpustí a propustí, 

k jímání, odčerpávání nebo přečerpávání  nebezpečné látky, která ohrožuje okolí, a  
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prostředky k nouzovému zachycení kapalin do náhradních nádob. Pro nenadálý únik 

kapaliny menšího množství z uzavřeného zařízení do volného prostoru je možné její 

zachycení pomocí speciálních látek a materiálů, které jsou schopny kapalinu na sebe 

vázat, pohlcovat nebo s ní reagovat. 

 

Obrázek č. 10. Schéma zařazení prostředků do oblastí dle aplikace. [6] 

 

 

Jímání, přečerpávání  a odčerpávání do sběrných nádob. 

 

       Jímání, přečerpávání a odčerpávání (dále jen ,,přečerpávání“) hořlavých kapalin 

jednotkami Hasičského záchranného sboru  při haváriích cisteren v automobilové nebo 

železniční dopravě, označujeme jako činnost vysoce specializovanou. Je obecně známo, 

že tato zásahová činnost nepatří u jednotek PO k nejčetnějším, úměrně s tím se však 

zvyšují rizika  plynoucí především z nedostatku praktických zkušeností i teoretické 

průpravy. Oblast přečerpávání hořlavých kapalin v mimořádných situacích nebyla 

dosud systematicky rozvinuta. Pro zabezpečení přečerpávání se používají prostředky 

schválené pro danou činnost a jsou podrobovány pravidelným kontrolám.  

       Při odstraňování následků havárie přečerpáváním uniklé nebezpečné látky do 

náhradních nádob nebo nádrží lze použít speciálních čerpacích zařízení, které jsou ve 

Chemický kontejner 

Pro práci s nebezpečnou látkou 

Ochrana zasahujících 

Dekontaminace 

Detekce a odběry vzorků 

Pomocné 
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vybavení chemického kontejneru. Čerpací zařízení splňují podmínky stanovené pro 

práci v nebezpečné zóně 1 a 2 . 

Přečerpávanou kapalinu v množství až 3 000 litrů lze zachytit do sběrných nádob, 

které jsou ve výbavě chemického kontejneru. 

 

Utěsnění trhlin, vpustí a propustí. 

 

      Pomocí utěsňovací soupravy Vetter (obrázek č. 11.), je možno těsnit armatury, 

nádrže a potrubí až do maximálního protitlaku 1,4 bar. Při utěsňování zvlášť  agresivní 

látky lze plochy prostředku, které přijdou do přímého kontaktu s nebezpečnou látkou, 

chránit odolnějšími materiály,  které  se  vkládají   mezi  prostředek  a  utěsňovanou  

trhlinu.  Pro případ zásahu  v podmínkách za špatné  viditelnosti,  umožní  správné 

přiložení    technického    prostředku   její   vnější   strana   která je   opatřena  zřetelným 

                                                                 drážkováním. Pro utěsnění kanalizačních vpustí 

Obrázek č.11. Souprava Vetter [6]          a velkých otvorů v nádržích a cisternách má   k   

dispozici     zasahující     jednotka    kanalizační      

rychloucpávky     OKR    122      ze      speciální    

plastickéhmoty     s      vysokou    přilnavostí   a   

odolností   ropným  látkám  a  rozsáhlé  skupině 

agresivních kapalin a rozpouštědel.            

    K okamžitému utěsnění otvorů nebo prasklin   

 v   kovových,       keramických    a    vybraných  

 plastových nádobách a armaturách 

s ekologicky nebezpečnými kapalinami, lze použít směs ve formě pasty PLUG-N-

SEAL. Její vysoká přilnavost i k neupraveným povrchům umožňuje aplikaci na 

znečištěné, zkorodované, mastné a mechanicky poškozené plochy.  Tuto lze využít i na 

místa, odkud již kapalina samovolně vytéká.       

       V kontejneru je též uložena souprava těsnících klínů ze smrkového dřeva pro 

okamžité utěsnění havarijních úniků. 
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Sorpce, ředění a neutralizace 

               

       Únik menšího množství nebezpečných látek je možné řešit prostřednictvím 

sypkých nebo pevných sorpčních materiálů, které jsou schopny  uniklou kapalinu 

absorbovat do svého povrchu. Pro případ havárie, při které se vyskytuje malé množství  

kyselin nebo louhů, je kontejner vybaven prostředky pro ředění nebo neutralizaci látky. 

       Sorpční materiály používané pro tyto účely můžeme rozdělit z hlediska vztahu 

k nepolárním a polárním kapalinám  na hydrofobní a hydrofilní sorpční prostředky . 

 

     1) Hydrofobní sorpční prostředky – jsou sorbenty, které dobře sorbují nepolární 

kapaliny jako uhlovodíky a jejich nepolární deriváty ( halogenové uhlovodíky, estery, 

rostlinné oleje…). Pro tyto účely  je chemický kontejner vybaven 50 kg SK 4 – 

Spilkleen Oil Selective. 

 

      2) Hydrofilní sorpční prostředky – jsou obvykle označovány jako univerzální 

nebo chemické. Smáčí se snadno vodou a  polárními kapalinami ( alkoholy, hydroxidy, 

kyseliny, vodné roztoky solí….). Tato oblast je ve vybavení chemického kontejneru 

zabezpečena 100 kg Sorbinu. 

 

Ochrana zasahujících  příslušníků. 
               

       Úkoly a postup činnosti jednotky závisí především na vybavení zasahujících 

příslušníků osobními ochrannými prostředky, které je chrání před účinky agresivního 

prostředí v místě provádění zásahových prací. Se zřetelem na uvedené skutečnosti 

disponuje chemický kontejner osobními prostředky na ochranu zdraví před účinky 

nebezpečných látek (obrázek č.12.).  

        Ochranné prostředky musí chránit nejen před   negativními vlastnostmi 

nebezpečné látky, nýbrž i před působením atmosférických vlivů. Na tuto realitu je 

v chemickém kontejneru pamatováno prostřednictvím termoprádla. Naopak při práci 

v chladné vodě lze použít proti podchlazení organismu neoprenový oblek s ochrannou 

plovací vestou.   
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       Obrázek č. 12. Prostředky určené k ochraně jednotlivce. [6] 

 

 

 

 

Dekontaminace 
 

       Po návratu z kontaminovaného prostředí je nutné provést účinná opatření 

k odstranění nebezpečné látky z ochranných a pracovních prostředků nebo 

 zachráněných osob. K provedení této činnosti je chemický kontejner vybaven 

dekontaminační linkou složenou z dekontaminačního stanu včetně pochozích roštů, 

dekontaminační vany k nánosu detergentu, stanu s osvětlením pro převlečení a ochranu 

před atmosférickými vlivy, nádob k odkládání dekontaminovaných prostředků a 

ochranných oděvů, zařízení k ohřevu vody a namíchání detergentu, dopravních hadic a 

armatur k napájení dekontaminační sprchy a z nástrojů pro nanášení dekontaminačního 

roztoku. Sestavou prostředků, které jsou ve vybavení kontejneru, lze provádět 

dekontaminaci mechanickou ( vysávání, smývání ), fyzikální ( odpařování, sorpce), 

chemickou ( reakce kontaminantů s vhodným činidlem), či kombinaci uvedených 

metod.  

 

     Na základě uvedené techniky a technických prostředků můžeme konstatovat, že ve 

vybavení  jsou záchranné složky obou států na stejné úrovni. Dokonce je možné 

provádět záměnu technických prostředků v případě jejich závady. Kladným přínosem je 
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i možnost realizovat výměnu obsluhy u technických prostředků příslušníky obou států, 

kteří jsou při dlouhodobém společném zásahu vyčerpáni. Vzájemná znalost techniky a 

technických prostředků umožňuje veliteli zásahu včasné a správné nasazení mobilní 

techniky při řešení mimořádných událostí v příhraniční oblasti.   

 

 

9. Dojezdové časy na hraniční přechody 

 

            Uvedené dojezdové časy byly najížděny pouze na hraniční přechody Ústeckého 

kraje, které je možné využít pro těžkou hasičskou techniku v případě přeshraniční 

pomoci. V práci jsem se zaměřil na časy dojezdu z jednotlivých územních odborů, u 

kterých jsou určeny zásahová vozidla pro přeshraniční výpomoc, na hraniční přechody 

v jejich oblasti, na požární stanici v Ústí nad Labem a na všechny hraniční přechody 

Ústeckého regionu. Z územních odborů bylo k najíždění časů používáno cisternové 

automobilové stříkačky CAS 24 /  2 500 / 400 /  S3Z  typu Liaz při najíždění 

dojezdových časů v rámci celého regionu Ústeckého kraje z požární stanice Ústí n. L. se 

využilo vozidlo s chemickým kontejnerem KACH / S3CH typu Scania. 

 

9. 1. Reálné dojezdové časy 
 

       Doba dojezdu jednotky do místa zásahu je závislá zejména na vzdálenosti místa 

dislokace jednotky od místa havárie, stylu jízdy řidiče, dopravních podmínkách              

( charakter terénu, hustota dopravy apod. ) a povětrnostních podmínkách. V zásadě 

platí, že čím je větší vzdálenost, horší dopravní a povětrnostní podmínky, tím je 

dojezdová doba delší. V tabulce č. 5. a 6. jsou uvedeny skutečné dojezdové časy 

jednotek PO z místa jeho dislokace (obrázek č. 13.) na vytipované hraniční přechody 

Ústeckého kraje. Najíždění časů probíhalo v měsíci lednu a únoru, kdy byla vozovka 

místy mokrá a ve vyšších polohách občas pokrytá malou vrstvou náledí. Vozidla  se  na 

všechna  místa  uvedená v   tabulkách č. 5. a 6.   dopravovala s použitím  výstražného 

zvukového a světelného zařízení. Řidiči vozidel se střídali na jednotlivé jízdy, aby se při 

najíždění do vzdálenějších míst příliš nepromítala v dojezdovém času únava řidiče.  
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Skutečnosti, které ovlivnily rychlost jízdy a výsledné dojezdové časy 

 

a) Náhlé změny klimatických podmínek a  sjízdnost  komunikací  ( mokrá vozovka, 

místy až slabá  vrstva náledí ), 

 

b) neznalost řidičů  určené trasy mimo  územní působnost okresu ( jízda 

v sousedních okresech ), 

 

c) nevyježděnost řidičů ( převážná část střídajících se řidičů byla u HZS Ústeckého 

kraje krátce ), 

 

d) vzdálenější dojezdová místa směřovala přes více obcí ( průjezd obcemi a 

dopravní provoz v nich se odrazil na průměrné rychlosti vozidla ), 

 

e) trasy na hraniční přechody vedly převážně po stoupající pozemní komunikaci, 

 

f) místy poškozená pozemní komunikace a práce na ní. 

 

 

       V prvním sloupci tabulky č. 5. jsou územní odbory, které by v případě 

přeshraniční spolupráce poskytovaly mobilní techniku s osádkou. Druhý sloupec nám 

uvádí hraniční přechody v obvodu územního odboru, určené pro těžkou hasičskou 

techniku. Ve třetím sloupci je zanesena vzdálenost, kterou vozidlo urazilo od místa 

dislokace na hraniční přechod. Třetí sloupec představuje reálné dojezdové časy. 

V posledním sloupci můžeme zjistit průměrnou rychlost vozidla. Tabulka č. 6. nám 

znázorňuje dojezdové časy na všechny hraniční přechody v Ústeckém kraji z požární 

stanice v Ústí nad Labem, kde je v pohotovosti chemický kontejnerový automobil, který 

by v případě žádosti byl využit pro přeshraniční spolupráci. 
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Obrázek č. 13.  Stávající dislokace vozidel pro přeshraniční výpomoc.[6] 

 

 

 

Tabulka č. 5.  Přehled dojezdových časů na hraniční přechody z určených územních 

odborů. 

 

Územní odbor Hraniční přechod Vzdálenost  

    ( km ) 

Čas jízdy  

  ( min.) 

Průměrná rychlost 

 ( km/h ) 

Chomutov Vejprty  38      46       49 

Chomutov Hora Sv. Šebestiána  18      22       49 

Most Mníšek        24      30              48 

Teplice Moldava        21      30              43 

Teplice Cínovec        14      18              46 

Ústí n. Labem Petrovice        25      29              51 

Děčín Hřensko        17      20              50 

Děčín Dolní Poustevna        61      69              53 

Děčín Rožany        54      63              51 

Děčín Rumburk        45      54              50 

Děčín Varnsdorf        46      53              52 
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Tabulka č. 6.  Přehled dojezdových časů na hraniční přechody z PS Ústí nad Labem. 

 

Hrani ční přechod Vzdálenost  

    ( km ) 

Čas jízdy 

  ( min.) 

Průměrná rychlost  

  (km/h) 

Vejprty 105     118       51 

Hora Sv. Šebestiána  83      80              62 

Mníšek  48      58              49 

Moldava        32      44        44 

Cínovec        26      33        47 

Petrovice        25      30        50 

Hřensko        43      50        51 

Dolní Poustevna        88    110        48 

Rožany         82      99        49 

Rumburk        75      94        49 

Varnsdorf        73      82        53 
 

 

 

Z tabulky č. 5. zjistíme, že některé dojezdové časy jsou značně dlouhé, proto bych 

navrhl změnu v dislokaci některých zásahových vozidel určených pro přeshraniční 

výpomoc. Jak už jsem uvedl výše, k přeshraniční výpomoci vyjíždí vozidla, která jsou 

dislokována na centrálních požárních stanicích příslušného územního odboru. 

V případě, že by některá mobilní technika určená k likvidaci mimořádných událostí 

v SRN měla místo dislokace na požárních stanicích, které jsou v bližší vzdálenosti ke 

státní hranici (obrázek č. 14.) než centrální požární stanice (dále jen CPS) územního 

odboru, došlo by ke zkrácení dojezdových časů (příloha č.5) na hranice státu. Na 

požární stanici, která vyšle zásahové vozidlo k přeshraniční výpomoci, musí být ale 

posláno požární družstvo, které nahradí vyslanou jednotku v rámci plošného pokrytí 

příslušné oblasti. 

Jak můžeme vyčíst z tabulky č. 5., nejdelší dojezdové časy k hranicím jsou  na 

územním odboru v Děčíně a Chomutově. Přesunutím místa dislokace zásahového 

vozidla pro přeshraniční výpomoc podle tabulky č.7. dojde k podstatnému zkrácení 

vzdálenosti k hraničnímu přechodu ( obrázek č. 15.).  
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Obrázek č. 14.  Nová dislokace vytipovaných vozidel. [6] 

 

 

Tabulka č. 7.  Přehled dojezdových časů na hraniční přechody po upravené dislokaci 

vozidel určených k přeshraniční výpomoci. 

 

Požární stanice Hraniční přechod Vzdálenost  

    ( km ) 

Čas jízdy  

  ( min.) 

Průměrná rychlost 

 ( km/h ) 

Klášterec n. Ohří Vejprty  24      30       48 

Chomutov Hora Sv. Šebestiána  18      22       49 

Litvínov Mníšek        13      16              49 

Teplice Moldava        21      28              45 

Teplice Cínovec        14      18              46 

Ústí nad Labem Petrovice        25      30              50 

Děčín Hřensko        17      20              50 

Varnsdorf Dolní Poustevna        32      40              48 

Varnsdorf Rožany        22      28              47 

Varnsdorf Rumburk        11      12              55 

Varnsdorf Varnsdorf          3       4              45 
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Obrázek č. 15.  Stávající a nová dislokace vozidel. [6] 
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10. Závěr  

 

    Výsledky mé práce lze uceleně shrnout v závěr, který vypovídá o podmínkách, 

možnostech řešení a aktuálním stavu přeshraniční spolupráce Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje se Spolkovou republikou Německo při společném řešení 

vzniklých mimořádných událostí a krizových situacích přeshraničního rozsahu. 

Diplomová práce přináší zejména ucelený komplex shromážděných informací 

podložených osobními poznatky z profesního života, které je dále možno aplikovat ke 

zpracování Metodických listů a Požárně poplachových plánů pro společné řešení 

mimořádných událostí v příhraničních oblastech Ústeckého kraje.   

 Dále pak práce statisticky vyhodnocuje společnou zásahovou činnost 

v příhraničních oblastech, charakterizuje technické, legislativní a jiné podmínky 

přeshraniční spolupráce.  

Výstupy z mé práce apelují zejména na potřebu neustálého prohlubování jazykové 

vybavenosti obou příhraničních států, neboť stále existující jazyková bariéra je nejvíce 

stěžující faktor příhraniční spolupráce. Také je třeba důsledně využívat finanční 

podporu z Evropské unie k obnově zastaralé mobilní techniky, v neposlední řadě pak 

přehodnotit dislokaci zásahových vozidel určených pro přeshraniční výpomoc 

z hlediska dojezdových časů k hraničním přechodům. 

Nutno však zdůraznit, že dobře fungující a provázaná vzájemná přeshraniční 

spolupráce vede k záchraně životů, zdraví, majetků občanů a ochraně životního 

prostředí.  Právě taková přeshraniční spolupráce je prioritním přínosem pro společnost a 

je nutné v ní nejen pokračovat, nýbrž ji stále zdokonalovat, aby byla zajištěna 

bezprostřední akceschopnost, která v konečném důsledků prověří připravenost na 

takovou situaci a pomůže minimalizovat vzniklé škody. 
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