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z hlediska zdrojů nebezpečných látek, uvádí možnosti vedení zásahu. Řešeno využití jednotek 

SDH obcí při zásazích na nebezpečné látky na území okresu Svitavy. Na závěr je provedeno 

zhodnocení současného stavu, z hlediska akceschopnosti jednotek PO zasahovat na 

nebezpečné látky a uveden návrh na zlepšení současného stavu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ÚO Územní odbor 

PO Požární ochrana 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

PČR Policie České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

ORP Obec s rozšířenou působností 

NL Nebezpečné látky 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CO Civilní ochrana 

JPO Jednotka požární ochrany 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc 

RLP Rychlá lékařská pomoc 

ADR Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

IMZ Instrukčně metodické zaměstnání 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

PPLA Protiplynový automobil 

VZ Velitel zásahu 

CHS Chemická služba 

HNZ Hranice nebezpečné zóny 

HVZ Hranice vnější zóny 

NP Nástupní prostor 

DP Dekontaminační prostor 

DS Dekontaminační stanoviště 

TP Týlový prostor 

KB Kontrolní bod 

TPO Trojnásobná požární ochrana 

VDP Vzduchový dýchací přístroj 

DN Dopravní nehoda 

GPS Družicové navigační a polohové systémy 

MU Mimořádná událost 

PPP Požární poplachový plán 
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1   ÚVOD 

Při zásazích na nebezpečné látky jsou jednotky požární ochrany vystavovány opakovanému 

působení nebezpečných vlastností dané látky. Činnost jednotek požární ochrany musí 

směřovat k eliminaci mimořádné události, kdy se nebezpečná látka dostala mimo kontrolu 

zařízení a představuje značný problém pro zdraví a životy lidí, ale také pro životní prostředí. 

K úniku nebezpečných látek může docházet prakticky všude. Potenciální nebezpečí 

představují jednak zdroje stacionární, čímž myslím různé podniky, objekty, sklady či zařízení, 

kde se nebezpečná látka vyskytuje jako surovina, výrobek, či vedlejší produkt nebo zdroje 

mobilní, kterými jsou dopravní prostředky, přepravující nebezpečné látky po silnicích či 

železnici.  

Vzhledem k tomu, že při zásahu na nebezpečnou látku se vyskytuje velké množství rizik a 

to od rizik s okamžitým účinkem (výbuch, vývin silně toxických látek apod.) až po rizika, kde 

se účinky projeví až později (karcinogenní látky, radiace apod.) je třeba při zásahu plnit 

určené úkoly a dodržovat stanovený postup.  

Jednotky požární ochrany ve své územní působnosti musí mít zmapovány přehled možných 

zdrojů nebezpečných látek a mít dostatečné znalosti z problematiky zásahu na nebezpečné 

látky. 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat území okresu Svitavy z hlediska vzniku 

mimořádných událostí s únikem nebezpečné látky, stanovit možnosti vedení zásahu 

v podmínkách územního odboru Svitavy a řešit využití jednotek SDH obcí při zásahu na 

nebezpečnou látku. 

 

 V diplomové práci budu řešit v závislosti na organizačním složení a vybavenosti, 

akceschopnost jednotek HZS kraje ÚO Svitavy při zásazích na nebezpečné látky, včetně 

stanovení metodického postupu na základní početní stav příslušníků ve směně. Dále se budu 

zabývat vedením zásahu na zdroje nebezpečné látky, které se na území okresu Svitavy 

nacházejí a řešit zapojení jednotek SDH obcí při těchto zásazích. Na závěr práce provedu 

zhodnocení současného stavu a uvedu návrh na jeho zlepšení. 
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1.1 Rešerše 

 Při tvorbě diplomové práce jsem hledal vhodné zdroje informací, které se zabývají 

problematikou zásahů na nebezpečné látky a které by mi poskytly informace o současném 

stavu. Jelikož tato diplomová práce je zaměřena na územní odbor Svitavy rovněž budu hledat 

informace vztahující se k tomuto odboru. 

 

 Při sběru potřebných dat vztahujících se k dané problematice, jsem vycházel z následujících 

zdrojů informací: 

 

1) Zákon č. 371/2008, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23. září 2003 o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. 

 

2) Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

3) Vyhláška č. 247/2001 Sb., ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4) ŠENOVSKÝ, M., et. al. Nebezpečné látky II. 1. vyd. Ostrava: EDICE SPBI 

SPEKTRUM, 2004, 190 s. ISBN 80-86634-47-7. 

 

5)  KOLEKTIV AUTORŮ. Metodické listy. Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vyd. 

Ostrava: SPBI s přispěním MV-GŘ HZS ČR, 2007. ISBN 978-80-7385-026-5. 

 

6)  Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 30 ze dne 22. 12. 

2006, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České 

republiky. 

 

7) Nařízení č. 1/2008 Rady Pardubického kraje, ze dne 7. února 2008, kterým se vydává 

požární poplachový plán Pardubického kraje. 
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8) Nařízení č. 2/2008 Rady Pardubického kraje, ze dne 7. února 2008, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami 

požární ochrany. 

 

9) Pardubický kraj. Havarijní plán Pardubického kraje. 6. října 2007. Aktualizace 2008. 

 

10)  OSVALD, Michal. Zásahy jednotek HZS Jihomoravského kraje při výskytu 

nebezpečné látky. Brno, 2007. 66 s. Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB TU Ostrava na katedře Požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. 

Vedoucí diplomové práce doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák.  

 

 

 Tento výčet publikací nepředstavuje kompletní zdroje informací vztahující se k dané 

problematice, ale je plně dostačující ke zhodnocení současného stavu pro potřeby zpracování 

diplomové práce. 

 

Rešerší jsem získal informace, které byly použity takto: Literární zdroje [1, 2] jsem použil 

při charakteristice nebezpečných látek a jejich rozdělení. Literaturní prameny [3, 4, 5, 6] 

popisují obecný postup jednotek PO při zásazích na nebezpečné látky. Z literatury [3] byly 

čerpány informace ke stanovení požadovaných početních stavů a vybavení. Literatura [8] 

poskytla informace o přehledu jednotek PO na území okresu Svitavy. Literární zdroj [9] byl 

použit k charakteristice území okresu Svitavy z hlediska výskytu zdrojů nebezpečných látek. 

Literární zdroj [7] nebyl pro diplomovou práci podstatný a pouze se na něj odvolávám. 

Z literatury [10] jsem čerpal informace o obsahovém složení práce a to zejména v oblasti 

rešerše. 
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2   CHARAKTERISTIKA NEBEZPE ČNÝCH LÁTEK 

Ve smyslu zákona [20], vykazují nebezpečné látky vlastnosti jako výbušnost, hořlavost, 

oxidační schopnost, toxicitu, žíravost, mutagenitu a karcinogenitu. 

Zákon [21], definuje nebezpečnou látku jako vybranou nebezpečnou chemickou látku nebo 

chemický přípravek, uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1, tabulce I nebo 

splňující kritéria stanovená v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1, tabulce II (tj. vysoce 

toxické, toxické, oxidující, výbušné, hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé, nebezpečné 

pro životní prostředí a s dalšími nebezpečnými vlastnostmi, které nejsou uvedeny výše) a 

přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo mezi 

produkt, včetně látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě 

havárie [15]. 

 

2.1 Rozdělení nebezpečných látek 

Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podmínek 

stanovených zákonem [20], mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce 

toxické, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, karcinogenní, 

mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí.  

 

2.2 Třídy nebezpečných látek 

V souvislosti s přepravou nebezpečných látek a v souladu s Evropskou dohodou o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) a Řádem pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID) jsou nebezpečné látky a 

předměty rozděleny do tříd nebezpečnosti [16]. 
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Tabulka č. 1 Třídy nebezpečných látek  

Třída Název třídy Druh t řídy 
Třída 1 Výbušné látky a předměty Vyhrazená třída 
Třída 2 Plyny Volná třída 
Třída 3 Hořlavé kapaliny Volná třída 

Třída 4.1 Hořlavé pevné látky Volná třída 
Třída 4.2 Samozápalné látky Volná třída 
Třída 4.3 Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny Volná třída 
Třída 5.1 Látky podporující hoření Volná třída 
Třída 5.2 Organické peroxidy Volná třída 
Třída 6.1 Jedovaté látky Volná třída 
Třída 6.2 Infekční látky Volná třída 
Třída 7 Radioaktivní materiál Vyhrazená třída 
Třída 8 Žíravé látky Volná třída 
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty Volná třída 

 
 

2.3  Nejvyšší přípustné koncentrace 

Nejvyšší přípustné koncentrace jsou takové koncentrace v ovzduší, o nichž se podle 

současných znalostí předpokládá, že nepoškodí zdravotní stav osob jim vystavených. Limity 

jednotlivých látek jsou stanoveny v nařízení vlády [4]. 

 

PEL  

 Přípustný expoziční limit (PEL) chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený 

průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle 

současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní 

pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k 

ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti.  

 

NPK-P 

 Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK) je taková koncentrace chemické látky, které nesmí 

být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Při hodnocení pracovního ovzduší lze 

porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané chemické látky časově vážený průměr 

koncentrací této látky měřené po dobu nejvýše 15 minut.  
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3   ZÁSAH NA NEBEZPEČNOU LÁTKU – OBECNÝ POSTUP 

Při zásazích na nebezpečné látky se vyžaduje nasazení speciálních prostředků pro práci s 

nebezpečnými látkami a vyznačují se potřebou zapojení speciálních sil a dalších složek IZS 

ve spolupráci s institucemi a orgány veřejné správy, odborníky a původcem havárie. Tyto 

zásahy jsou charakterizovány zejména nebezpečím výbuchu, nebezpečím intoxikace, 

nebezpečím poleptání, nebezpečím ionizujícího záření a nebezpečím infekce. 

Jednotky PO při zásazích na nebezpečné látky postupují dle Bojového řádu jednotek 

požární ochrany, v souladu s vyhláškou [18,19], zákonem [23].  

Hlavním úkolem jednotek PO při havárii nebezpečných látek je snížit bezprostřední rizika a 

omezit rozsah havárie s cílem stabilizovat situaci. Jednotlivé úkoly a činnosti závisí na 

vybavenosti jednotky ochrannými prostředky a prostředky pro práci s nebezpečnými látkami. 

Činností jednotky nesmí být vyvolána neúnosná rizika pro okolí a samotný zásah musí být pro 

jednotku co nejvíce bezpečný [1]. 

 

Každá jednotka PO by měla provést tato opatření 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Obrázek č. 1 Činnosti jednotek PO při zásahu na nebezpečnou látku 

 
 
 
 

1. PRŮZKUM 
Zjistit, zda se skutečně jedná o havárii s nebezpečnou látkou 

2. OPATŘENÍ K ZÁCHRAN Ě OSOB A UZAVŘENÍ 
MÍSTA HAVÁRIE 

3. PŘIVOLÁNÍ POMOCI 
včetně tvz. předurčených jednotek požární ochrany pro 
zásahy na nebezpečné látky 
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Předurčená jednotka PO pro zásah na havárie nebezpečných látek dále provádí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Obrázek č. 2 Činnosti předurčené jednotky PO při zásahu [16] 

 

3.1 Organizace a členění místa zásahu 

     Při zásazích na nebezpečnou látku je nutné rozdělit místo zásahu na zóny 

s charakteristickým nebezpečím a zamezit tak kontaminaci okolního prostředí. Rozdělení 

místa zásahu do zón je jedním z hlavních principů ochrany životů a zdraví zasahujících 

jednotek PO, členů složek IZS a ohroženého obyvatelstva. 

 

Obrázek č. 3 Znázornění zón s charakteristickým nebezpečím[16] 

5. SNÍŽENÍ BEZPROSTŘEDNÍCH RIZIK 
včetně hašení požárů a záchrany osob, identifikace látky a 
zamezení šíření látky 

4. OMEZENÍ ROZSAHU HAVÁRIE 
podle vlastností nebezpečné látky, například odčerpání, sběr 
nebezpečné látky a podobně 
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Bezpečnostní uzávěra – místo řízeného vstupu a výstupu do a z vnější zóny. Zpravidla bývá 

umístěna na přístupové komunikaci tak, aby byla možnost provést odklon dopravy mimo 

vnější zónu. 

Zóna ohrožení – prostor předpokládaného šíření nebezpečné látky s důsledky na obyvatele 

nebo objekty. Směr šíření bývá zpravidla po směru větru. 

Vnější zóna – prostor vymezený pro vedení zásahu. V této zóně je omezen volný pohyb osob 

a dopravních prostředků. Prostor této zóny je vymezen hranicí vnější zóny. S ohledem na 

rozvoj havárie se v této zóně prvotně provádí opatření k ochraně obyvatel např. evakuace. Ve 

vnější zóně je umístěn nástupní a dekontaminační prostor jednotky PO. Minimální vzdálenost 

vnější zóny je dána poloměrem 60 až 100 m. 

Nebezpečná zóna – vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky 

mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny. Z hlediska 

ochrany životů a zdraví, platí v této zóně režimová opatření např. používání ochranných 

prostředků, stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny. Nebezpečná 

zóna vymezuje základní odstup od zdroje nebezpečné látky. Vymezení zóny se řídí druhem 

nebezpečné látky [16]. 

 
Tabulka č. 2 Minimální vzdálenost hranice nebezpečné zóny od zdroje NL[14] 
 

Nebezpečné látky Minimální vzdálenost hranice 
nebezpečné zóny od NL 

výbušniny, rozsáhlá oblaka par 100 m 

neznámá látka 100 m 

radioaktivní látky 50 m 

látky schopné výbuchu (páry, plyny, prachy) 30 m 

jedovaté, žíravé plyny a páry 15 m 

hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny 5 m 

B-agens 15 m * 

 
      *   Pokud neurčí hygienik, popř. veterinář jinak
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3.2 Rozdělení místa zásahu 

     V místě mezi hranicí vnější a nebezpečné zóny, kde se soustřeďují jednotky PO či složky 

IZS, probíhá vlastní příprava na zásah a také se zde nachází místo s jediným vstupem či 

výstupem z nebezpečné zóny. V tomto místě je nutné provést členění na jednotlivé prostory 

s charakteristickými úkoly. 

 

Obrázek č. 4 Rozdělení místa zásahu [16] 

 

Týlový prostor – je prostor pro provedení týlových činností (např. soustředění záložních 

jednotek PO a složek IZS, odpočinek a stravování), může být mimo místo zásahu nebo vnější 

zónu, přitom místo pro odpočinek a stravování jednotek PO a složek IZS nemá být společně 

s jinými prostory a stanovišti. 

Nástupní prostor – prostor pro soustředění sil a prostředků před jejich nasazením 

k záchranným a likvidačním pracím v nebezpečné zóně. 

Dekontaminační prostor – skládá se z několika dekontaminačních stanovišť na hranici 

nebezpečné zóny zřizovaných pro kontrolovaný výstup a pro dekontaminaci (viz obrázek č. 4) 

[16]. 
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4   JEDNOTKY PO PŘEDURČENÉ K  ZÁSAHŮM NA 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY NA ÚZEMÍ OKRESU SVITAVY 

  V této části bude uveden přehled JPO předurčených k zásahům na NL na území okresu 

Svitavy, jejichž rozmístění je stanoveno dle nařízení [3]. Dále budou uvedeny zásady 

nasazování jednotek PO a složek IZS při zásahu na NL, stanoven systém odborné přípravy 

jednotek PO se zaměřením na oblast řešené problematiky a bude popsán systém poskytování 

informační podpory jednotkám PO okresu Svitavy při zásazích na NL. 

 

4.1   Přehled jednotek PO předurčených k zásahům na NL na území 

okresu Svitavy 

 Uvedené jednotky PO  jsou předurčeny k zásahům na NL dle nařízení [3].  

 

Tabulka č. 3 Seznam jednotek PO předurčených k zásahům na NL na území okresu Svitavy  

Evidenční číslo 
JPO Typ 

před. 
Dislokace JPO Z řizovatel 

Území Jednotka  
533 013 C-Z Stanice Litomyšl HZS Pardubického kraje 
533 011 C-Z Stanice Moravská Třebová HZS Pardubického kraje 
533 012 C-Z Stanice Polička HZS Pardubického kraje 
533 010 C-E-S Stanice Svitavy HZS Pardubického kraje 
533 201 C-Z Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 
533 104 C-Z Bystré Město Bystré 
533 108 C-Z Jevíčko Město Jevíčko 
533 120 C-Z Polička Město Polička 

 

Kompletní přehled jednotek PO na území okresu Svitavy bude uveden v Příloze č. 10. 

 

4.2 Zásady nasazení jednotek PO a složek IZS při zásahu na NL 

  Jednotky PO vyjíždějí na základě nahlášení mimořádné události na Krajské operační a 

informační středisko (dále jen „KOPIS“), které následně vyrozumí další složky IZS. 

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru 

předpokládaných účinků mimořádné události a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel 

zásahu, který podle závažnosti mimořádné události vyhlásí odpovídající stupeň poplachu, 

podle příslušného poplachového plánu [23]. 
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 V souladu s pokynem [13], jako opěrný bod při mimořádné události s výskytem 

nebezpečné látky na území Pardubického kraje, okresu Svitavy, slouží jednotka z HZS 

Královéhradeckého kraje, která je dislokována na stanici Hradec Králové. Tato jednotka je 

povolávána v případě mimořádné události, která vyžaduje použití speciálních technických 

prostředků, kterými jednotky PO na území okresu Svitavy či celého kraje nedisponují.  

Při mimořádných událostech velkého rozsahu je možno povolat Záchranný útvar HZS ČR v 

Hlučíně či chemickou laboratoř v IOO Lázně Bohdaneč, která zajišťuje detekci chemických a 

radioaktivních látek. 

 Velitelem zásahu je zpravidla velitel jednotky PO (mimo výbušnin a výbušných systémů), 

který je stanoven podle práva přednostního velení [18]. Při soustředění většího množství sil a 

prostředků a při organizačně složitém nebo rozsáhlém zásahu může velitel zásahu zřídit štáb 

velitele zásahu, rozdělit místo zásahu na jednotlivé úseky a určit velitele těchto úseků.  

 

4.3 Systém odborné přípravy jednotek PO okresu Svitavy 

 Obecně jednotky PO postupují v souladu s § 72 zákona [22], dále v souladu s § 32 až 40 

vyhlášky [18]. Pravidelnou odbornou přípravu řeší § 36 až 39 uvedené vyhlášky. Základní 

zaměření pravidelné odborné přípravy stanoví ministerstvo [18]. Podle tohoto zaměření se 

v jednotce zpracuje plán odborné přípravy, v němž se zohlední předurčenost jednotek 

k záchranným pracím. 

 Podle § 36 odst. 2 vyhlášky [18] a podle pokynu [12], je každoročně vydáváno pokynem 

ředitele HZS Pardubického kraje základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek 

požární ochrany a příslušníků HZS Pardubického kraje a vypracovány roční plány pravidelné 

odborné přípravy. V těchto plánech je odborná příprava z hlediska činností JPO při zásazích 

na NL pravidelně zahrnuta. V souladu s pokynem [9], jsou pořádána taktická a prověřovací 

cvičení JPO a instrukčně metodické zaměstnání IMZ techniků chemické služby na Seči, 

kterého se účastní technici chemické služby územních odborů HZS Pardubického kraje. 

 Dále v souladu s pokynem [8] je na úseku IZS a OPŘ povinnost min 1x ročně pořádat 

odbornou přípravu velitelů a strojníků JSDHO, což představuje organizaci a provádění 

cyklické a základní odborné přípravy jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III v souladu 

s pokynem [11] a provádění velitelských dnů jednotek SDH obcí kategorie JPO V v rámci 

pravidelné odborné přípravy velitelů v rámci hasebních obvodů stanic HZS kraje. 
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4.4  Systém poskytování informační podpory jednotkám PO okresu 

Svitavy při zásazích na NL 

 V souladu s právními předpisy [23,19] a pokynem [7], je jednotkám PO a složkám IZS při 

zásazích na NL poskytována informační podpora. Velitel jednotky PO na základě 

provedeného průzkumu, nahlásí na KOPIS, v případě, že víme o jakou látku se jedná - druh 

látky a v případě, že neznáme druh látky - identifikátor dané látky (UN kód, registrační číslo 

CAS, číslo EC, indexové číslo EEC, atd.) a KOPIS sdělí informace o dané látce (identifikace, 

vlastnosti, způsoby postupu, úroveň ochrany, hašení, první pomoc a zdravotní ošetření atd.).  

 Dále mají jednotky HZS kraje ÚO Svitavy na výjezdových vozidlech předurčených 

k zásahům na NL  k dispozici následují tabulky: 

 

1) Tabulka – Kemler kód (identifikační číslo nebezpečnosti, UN kód (identifikační číslo 

látky), 

2) Tabulka -  Bezpečnostních značek podle ADR a RID, 

3) Tabulka – Hazchem kód (návod na vhodné hasivo, ochranu zasahujících a opatření ke 

snížení nebezpečí při úniku látky), Diamant (systém rychlého posouzení nebezpečí při 

nehodách s nebezpečnými látkami, který slouží pro rychlou a jednotnou orientaci o 

jejich vlastnostech), 

4) Tabulka – Grafické a písemné symboly nebezpečnosti 

5) Tabulka – R-vět, S-vět  

6) Tabulka – Činnosti při zásahu na radioaktivní látku 

7) Tabulka – Stanovení doby pobytu při zásahu u radioaktivních látek 

  
  
 Dále mohou zasahující jednotky čerpat informace z bezpečnostního listu NL, dokumentace 

zdolávání požáru, u stacionárních zdrojů NL z operativních karet Havarijního plánu 

Pardubického kraje, u mobilních zdrojů NL z nákladního listu a v písemných pokynech pro 

případ nehody.  
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5   ZÁSAH NA NEBEZPEČNOU LÁTKU – UZEMNÍ ODBOR 

SVITAVY 

 V této části diplomové práce bude provedena charakteristika územního odboru Svitavy 

z hlediska organizačního složení, vybavenosti stanic ÚO Svitavy, vybavenosti požární 

techniky jednotek HZS kraje, které jsou předurčeny k zásahům na NL. Dále jsou stanoveny 

taktické možnosti jednotek HZS kraje ÚO Svitavy při zásahu na nebezpečnou látku, včetně 

konkrétního taktického postupu. Dále budou uvedeny možnosti dekontaminace obyvatelstva 

v podmínkách ÚO Svitavy.  

 

5.1 Organizační složení územního odboru Svitavy 

 Územní odbor Svitavy je součástí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

Organizační složení ÚO Svitavy určuje pokyn [10]. Dle uvedeného pokynu je ÚO Svitavy 

složen ze stanice Svitavy, stanice Moravská Třebová, stanice Polička, stanice Litomyšl. Na 

stanicích jsou dislokovány jednotky HZS kraje. Jednotky HZS kraje plní úkoly dle § 70 

zákona o požární ochraně [22], její vnitřní organizaci stanoví vyhláška [18].  

 K 1. 3. 2009 má ÚO Svitavy celkem 84 příslušníků a 4 občanské zaměstnance, z toho 67 

příslušníků s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby, tj. určených na výjezd a 17 příslušníků 

s rovnoměrně rozloženou dobou služby.   

 

Tabulka č. 4 Přehled příslušníků s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby ÚO Svitavy 
 

Název stanice 

Základní 
početní stav 
v jedné sm ěně 
dle vyhl. č. 
247/2001 Sb. 

Minimální 
početní stav 
v jedné 
směně dle 
vyhl. č. 
247/2001 Sb. 

Skutečný 
základní po četní 
stav v jedné 
směně 

Minimální 
skute čný 
početní stav 
v jedné sm ěně 

Svitavy 13 8 A-10, B-11, C-10 7 
 Litomyšl 5 4 A-4, B-4, C-4 3 
 Polička 5 4 A-4, B-4, C-4 3 

Moravská Třebová 5 4 A-4, B-4, C-4 3 

 

 Dle vyhlášky [18], příloha 3, která stanovuje základní a minimální početní stav příslušníků 

směny stanic HZS kraje, stanice nedosahují základního početního stavu a tedy ani minimální 

početní stav neodpovídá výše uvedené vyhlášce. 
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 Stanice ve Svitavách je typu C1 – tj. stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 

tisíc, kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev [18]. Dle nařízení [3] je 

stanicí, kde je dislokovaná JPO s typem předurčenosti C-E-S (tj. „C“  - jednotka kategorie 

JPO I předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích určená Ministerstvem vnitra – 

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na návrh HZS kraje 

nebo jednotka kategorie JPO II, výjimečně JPO III, předurčená pro záchranné práce na 

vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a 

silnic pro dálkovou a mezistátní dopravu určená tímto nařízením. „E“ – opěrná jednotka 

kategorie JPO I předurčená pro zdvihání těžkých břemen při provádění záchranných prací 

nebo i při jiných haváriích vybavená automobilovým jeřábem s nosností do 20 tun. „S“ – 

vybraná jednotka kategorie JPO I určená Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru České republiky na návrh HZS kraje dislokovaná v místech 

hlavních přepravních tras nebezpečných látek. Maximální doba dojezdu jednotky typu „S“ 

z místa dislokace této jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 40 minut). 

 Stanice Litomyšl, Polička, Moravská Třebová jsou typu P1 – tj. stanice umístěné v obci s 

počtem obyvatel do 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd 

družstva o zmenšeném početním stavu [18]. Dle nařízení [3] jsou stanicemi, kde jsou 

dislokované JPO s typem předurčenosti C-Z. (tj. „C“  - jednotka kategorie JPO I předurčená 

pro záchranné práce na všech komunikacích, určená Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na návrh HZS kraje nebo 

jednotka kategorie JPO II, výjimečně JPO III, předurčená pro záchranné práce na vybraných 

úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic pro 

dálkovou a mezistátní dopravu. „Z“  každá jednotka HZS kraje kategorie JPO I nezařazená do 

typu „S“ nebo „O“ nebo vybraná jednotka kategorie JPO II). 
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5.2 Vybavenost stanic ÚO Svitavy 

 V této části bude uvedena požární technika a věcné prostředky požární ochrany stanic ÚO 

Svitavy určené k zásahům na nebezpečné látky. Stav k 1. 4. 2009. Minimální vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany udává vyhláška [18]. 

 

 Tabulka č. 5 Přehled požární techniky a věcných prostředků PO – stanice Svitavy 

Stanice Svitavy – typ C1 

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – obecn ě  

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – Svitavy 

Počet 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24/2500/400 – S3T 1 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/3500/200 – S2T 1 

Protiplynový automobil PPLA-L1 s přívěsem 1 

Protichemický ochranný oblek rovnotlaký SOO CO, Sunit 8 

Protichemický ochranný oblek přetlakový TYCHEM TK, Respirex  Dual systém, RESPIREX, 
MSA Auer Chempions 

14 

Oblek proti sálavému teplu OL2, Tempex 6 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr 
GasAlertMICRO 5 PID, GasAlertMicro Clip,  

GasAletr Max XT 
3 

Prostředky pro detekci nebezpečných látek - toximetry GasAlert Extreme Cl, GasAlert Extreme NH3 

 
2 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek CHP-71 1 

Indikátor ionizujícího záření gama GI-3H 2 

Osobní operativní dozimetr EPD Mk2, SOR/R osobní 2 

Skupinový dozimetr SOR/R skupinový 2 

Radiometr DC-3E-98 2 

Zásahový dozimetr U-rad 115 1 

Dekontaminační souprava Dekontaminační sprcha Dekos, záchytná nádrž 1 

Izolační dýchací přístroj 15) Auer, Saturn 38 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  40 

Čerpadlo na nebezpečné látky Čerpadlo na nebezpečné látky Lutz - Niro 41 - R DL 1 

15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí [18]. 

 

 
 

 

 

 

 

 



17 

Tabulka č. 6 Přehled požární techniky a věcných prostředků PO – stanice Moravská Třebová 

15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí [18]. 

 

Tabulka č. 7 Přehled požární techniky a věcných prostředků PO – stanice Polička 

15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí [18]. 

Stanice Moravská T řebová – typ P1 

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – obecn ě  

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – Svitavy 

Počet 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15/2200/ 135 - M2T 1 

Protichemický ochranný oblek rovnotlaký SOO CO, Sunit 7 

Oblek proti sálavému teplu OL2, USC-4 6 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr  GasAlertMicro Clip 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek CHP-71 1 

Indikátor ionizujícího záření gama GI-3H 1 

Skupinový dozimetr SOR/R skupinový 1 

Radiometr DC-3E-98  1 

Zásahový dozimetr U-rad 115 1 

Izolační dýchací přístroj 15) Auer, Saturn, Drager 17 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  16 

Záchytná nádrž – zjednodušená dekontaminace  1 

Stanice Poli čka – typ P1 

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – obecn ě  

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – Svitavy 

Počet 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15/2000/ 120 - M2T 1 

Protichemický ochranný oblek přetlakový OCHOM 99 FIRE 4 

Oblek proti sálavému teplu OL2, USC-4 6 

Prostředek pro detekci nebezpečných plynů a par - 

explozimetr 
Draeger X-am 2000 1 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr  GasAlertMicro Clip 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek CHP-71 1 

Indikátor ionizujícího záření gama GI-3H 1 

Skupinový dozimetr SOR/R skupinový 1 

Radiometr DC-3E-98 1 

Zásahový dozimetr U-rad 115 1 

Izolační dýchací přístroj 15) Auer, Saturn, Drager 17 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  16 

Záchytná nádrž – zjednodušená dekontaminace  1 
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Tabulka č. 8 Přehled požární techniky a věcných prostředků PO – stanice Litomyšl 

15) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro použití v plynném prostředí [18]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanice Litomyšl – typ P1 

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – obecn ě  

Požární technika a v ěcné prost ředky 
požární ochrany – Svitavy 

Počet 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25/2500/400 – S3T 1 

Protichemický ochranný oblek přetlakový OPCH 90-PO 4 

Oblek proti sálavému teplu OL2 2 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr  GasAlertMicro Clip 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek CHP-71 1 

Indikátor ionizujícího záření gama GI-3H 1 

Skupinový dozimetr SOR/R skupinový 1 

Radiometr DC-3E-98 1 

Zásahový dozimetr U-rad 115 1 

Izolační dýchací přístroj 15) Auer, Saturn 15 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  17 

Záchytná nádrž – zjednodušená dekontaminace  1 
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5.3  Vybavenost požární techniky jednotek HZS kraje ÚO Svitavy 

předurčené pro zásah na NL 

 V této části bude stanoveno vybavení věcnými prostředky požární ochrany, které je určeno 

k zásahům na NL a je umístěné na požární technice dislokované na stanicích ÚO Svitavy, 

která je předurčena k zásahům na NL v souladu s nařízením [3]. 

 Uvedená požární technika je základní požární technikou, která bude v prvním sledu 

nasazena v případě MU s výskytem NL, v souladu s nařízením [2]. Vybavení požární 

techniky - stav k 1. 4. 2009. 

 

Tabulka č. 9 Vybavení požární techniky věcnými prostředky požární ochrany dislokované na 

stanici Svitavy 

CAS 24/2500/400 – S3T PPLA - L1   (p řívěs) 

Věcné prost ředky požární ochrany  Počet Věcné prost ředky požární ochrany  Počet 

Protichemický ochranný oblek rovnotlaký SOO CO 3 Protichemický ochranný oblek rovnotlaký Sunit 2 

Protichemický ochranný oblek přetlakový  Tychem 

TK  
4 

Protichemický ochranný oblek přetlakový Respirex, 

Respirex Dual systém 
6 

Multidetekční přístroj vč. explozimetr - GasAletr 

Max XT 
1 

Multidetekční přístroj vč. explozimetr 

GasAlertMICRO 5 PID 
1 

Indikátor ionizujícího záření gama – GI-3H 1 
Prostředky pro detekci nebezpečných látek -

toximetr - GasAlert Extreme Cl, GasAlert Extreme 

NH3 

2 

Osobní operativní dozimetr EPD Mk2 1 
Prostředek pro detekci bojových chemických látek 

– CHP 71 
1 

Radiometr DC-3E-98 1 Radiometr DC-3E-98 1 

Zásahový dozimetr U-rad 115 1 Izolační dýchací přístroj Auer 8 

Izolační dýchací přístroj Auer 4 Izolační dýchací přístroj Saturn 5 

Náhradní tlakové láhve 4 Náhradní tlakové láhve 21 

Náhlavní souprava Fire talk 2 Náhlavní souprava Fire talk 2 

Dalekohled 1 Meteo sada 1 

Dřevěné klíny a kolíky 1 Transportní obal na sud s NL 1 

Dezinfekční prostředky 1 Jednorázový oblek - Tyvec 5 

Detekční prostředky (Detehit, PH papírky, PH 

Tester, Hotspotter, harmonikový nasávač) 
1 Dekontaminační látky 1 

Sorpční prostředky (sorbenty, sorpční hady) 1 Vytyčovací praporky a cedule 1 

  Souprava na odběr vzorků 1 

  Detekční prostředky (Detehit, indikační papírky) 2 

  Dekontaminační souprava vč. příslušenství 1 

  Čerpadlo na nebezpečné látky Lutz - Niro 41-R DL 1 

  Ochranná maska CM4+filtr 4 
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CAS 20/3500/200 – S2T 

Věcné prost ředky požární ochrany  Počet 

Protichemický ochranný oblek rovnotlaký SOO CO 3 

Protichemický ochranný oblek přetlakový MSA Auer Chempions 4 

Oblek proti sálavému teplu  - Tempex 3 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr - GasAlertMicro Clip 1 

Indikátor ionizujícího záření gama – GI-3H  1 

Izolační dýchací přístroj  - Auer 6 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  6 

Dezinfekční prostředky 1 

Sorpční prostředky (sorbenty, sorpční hady) 1 

 

Tabulka č. 10 Vybavení požární techniky věcnými prostředky požární ochrany dislokované 

na stanici Moravská Třebová 

CAS 15/2200/135 - M2T 

Věcné prost ředky požární ochrany  Počet 

Protichemický ochranný oblek rovnotlaký Sunit, SOO CO 4 

Oblek proti sálavému teplu  - USC-4 3 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr - GasAlertMicro Clip 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek – CHP 71 1 

Indikátor ionizujícího záření gama – GI-3H  1 

Radiometr – DC-3E-98 1 

Zásahový dozimetr U – rad 115 1 

Izolační dýchací přístroj  - Auer 4 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  4 

Dalekohled 1 

Dezinfekční prostředky 1 

Detekční prostředky (Detehit, PH papírky, harmonikový nasávač) 1 

Sorpční prostředky (sorbenty, sorpční hady) 1 
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Tabulka č. 11 Vybavení požární techniky věcnými prostředky požární ochrany dislokované 

na stanici Polička 

CAS 15/2000/120 - M2T 

Věcné prost ředky požární ochrany  Počet 

Protichemický ochranný oblek přetlakový – OCHOM 99 FIRE 4 

Oblek proti sálavému teplu  - USC-4 3 

Prostředek pro detekci nebezpečných plynů a par – explozimetr - Draeger X-am 2000 1 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr - GasAlertMicro Clip 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek – CHP 71 1 

Indikátor ionizujícího záření gama – GI-3H  1 

Radiometr – DC-3E-98 1 

Zásahový dozimetr  U – rad 115 1 

Izolační dýchací přístroj  - Auer 4 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  4 

Dalekohled 1 

Dezinfekční prostředky 1 

Detekční prostředky (Detehit, PH papírky, harmonikový nasávač) 1 

Sorpční prostředky (sorbenty, sorpční hady) 1 

 

Tabulka č. 12 Vybavení požární techniky věcnými prostředky požární ochrany dislokované 

na stanici Litomyšl 

CAS 25/2500/400 – S2T 
Věcné prost ředky požární ochrany  Počet 

Protichemický ochranný oblek přetlakový – OPCH 90 PO 4 

Multifunkční detekční přístroj vč. explozimetr - GasAlertMicro Clip 1 

Prostředek pro detekci bojových chemických látek – CHP 71 1 

Radiometr – DC-3E-98 1 

Zásahový dozimetr U-rad 115 1 

Izolační dýchací přístroj  - Auer 4 

Náhradní tlakové láhve k dýchacím přístrojům  4 

Dalekohled 1 

Dezinfekční prostředky 1 

Detekční prostředky (Detehit, PH papírky, harmonikový nasávač) 1 

Sorpční prostředky (sorbenty, sorpční hady) 1 
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5.4 Taktické možnosti jednotek HZS kraje ÚO Svitavy při zásazích na 

nebezpečné látky   

 V souladu s Metodickými listy Bojového řádu jednotek PO a Konspekty odborné přípravy 

jednotek PO, kterými se stanovuje činnost jednotek PO při zásahu s přítomností 

nebezpečných látek je stanoven minimální početní stav v případě složitějšího zásahu na 10 

osob. Tomu odpovídá výjezd dvou družstev centrální stanice Svitavy, která je předurčena 

k zásahům na nebezpečné látky a výjezd pobočné stanice, v jejímž hasebním obvodu se 

mimořádná událost s výskytem nebezpečných látek stala, či která je místu mimořádné 

události nejblíže. V případě mimořádné události většího rozsahu je možno povolat další dvě 

stanice. Při stanovování taktických možností ÚO Svitavy se vychází z minimálních 

skutečných početních stavů. V této fázi diplomové práce bude pracováno pouze s jednotkami 

HZS kraje ÚO Svitavy. Možnosti využití jednotek SDH obcí při zásazích na nebezpečné látky 

bude rozvedeno v další kapitole. 

 

5.4.1 Stanovení taktického postupu jednotek HZS kraje ÚO Svitavy při zásazích 

na nebezpečné látky  

 Při příjezdu na místo zásahu je počítáno s minimálním početním stavem 10 osob. V případě 

většího počtu osob budou osoby bez přidělené číselné pozice v prvé fázi zásahu pomáhat 

osobám s přidělenou číselnou pozicí. Dále budou tvořit další zásahové, jistící a 

dekontaminační skupiny. Uvedený postup je nutné chápat jako postup jednotek HZS kraje 

v první fázi, kdy není nutno s ohledem na rozsah mimořádné události povolávat další 

jednotky. V každém případě u méně složitých zásahů může sloužit jako efektivní pomůcka 

veliteli zásahu. 

 
Tabulka č. 13 Obsazení požární techniky 

Požární t echnika  Obsazení požární techniky  Pozice  
CAS 24/2500/400 – S3T 1 + 3 1 + 2 + 5 + 6 
CAS 25/2500/400 – S2T 
 CAS 15/2000/120 - M2T 
CAS 15/2200/135 - M2T 
CAS 20/3500/200 – S2T 

1 + 2 3 + 7 + 10 

PPLA - L1   (přívěs) 1 + 2 4 + 9 + 8 

 
Číselné pozice příslušníků s přidělenou činností 

1 - Velitel zásahu, 2 – Strojník, 3 - Velitel družstva, 4 -  Strojník,  5 - Hasič, 6 - Hasič,                                                                                                             

7 – Strojník, 8 – Hasič, 9 - Technik CHS, 1O - Hasič - strojník                                                     
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Příjezd na místo zásahu 

Pozice Činnost 

1 

Stanovuje všechny úkoly, komunikuje s KOPIS během zásahu, na základě 
provedeného průzkumu stanovuje opatření, žádá od KOPIS poskytnutí 
informační podpory, pokud mu nebyla poskytnuta již při cestě na místo 
zásahu (KOPIS získá informace od ohlašovatele MU), má rozhodovací 
pravomoc, může povolat další jednotky v případě, že zásah bude 
vyžadovat větší množství zasahujících hasičů z důvodu rozsahu MU nebo 
nedostatku zasahujících hasičů prvého zásahu. Rozhodne o rozložení 
jednotlivých pracovišť. 

2 Vytyčovacími prostředky vyznačí HNZ, HVZ, NP, DP, TP. 

4 
Uzavře příjezdový prostor ve spolupráci s PČR, vyznačení uzavírky 
prostoru. 

Po vytyčení zón 
Pozice Činnost 

9 

Příprava zjednodušené dekontaminace (záchytná vana, kbelík 
s dekontaminačním činidlem a proudnice napojená k cisterně), 
(Zjednodušené dekontaminační stanoviště se staví v případě, že hrozí 
nebezpečí z  prodlení, kdy výstavba základního dekontaminačního 
stanoviště by mohla časově ohrozit záchranu lidského života).  

2+7  Rozloží folii na převlékání.  

4 
Připraví trojnásobnou požární ochranu, přívod vody k dekontaminaci od 
CAS – oblékne si VDP do pohotovostní polohy a kapalinotěsný 
protichemický oblek rovnotlaký. 

2+3+7   Provedou výstavbu dekontaminačního stanoviště (DS), 3 – velitel DS. 

5+6+8+10 
Zásahová skupina 5+6 první zásah, 8+10 jistící skupina + druhotný zásah, 
potom jistí 2+7, provádějí vystrojení (vzájemná pomoc), potom pomáhá 4, 
stupeň ochrany dle NL. 

9 
Ve spolupráci s 2+3+7 připravuje roztoky, vystaví meteo-soupravu, 
tabulky pro zapsání času vstupu do nebezpečné zóny a další prostředky 
pro kontrolu hasičů, připravuje potřebné detekční přístroje.   
Po vystrojení a postavení dekontaminačního stanoviště 

Pozice Činnost 

9 
Provádí v nástupním prostoru kontrolu hasičů 5+6+8+10, zápis do 
tabulek. 

4 Přináší na hranici nebezpečné zóny potřebné prostředky. 

2+3+7 
Nasadí si věcné prostředky protichemické ochrany (dle NL) 2 + 7 VDP  – 
dvojnásobná zásoba vzduchu, 3 menší stupeň ochrany než 2+7. 

V průběhu zásahu 
Pozice Činnost 

5+6 

Provedou průzkum, záchranu osob, nahlásí veliteli zásahu rozsah úniku 
NL, koncentrace, příp. odeberou vzorky a následně provedou zabezpečení 
prostoru - provedení zásahu na NL (únik NL atd.), dekontaminaci 
prostoru, (pozn. záleží na času).  

8+10 

Sledují činnost 5+6, jistí 5+6, případně následně střídají zásahovou 
skupinu 5+6 a dokončují činnost předcházející skupiny, potom jistí 2+7, 
odnášejí prostředky do prostoru vyhrazenému na použité prostředky, 
společně se 7 provádějí dekontaminaci prostředků. 
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9 
Kontroluje časy a stav zasahujících hasičů, poskytuje veliteli zásahu 
informační podporu v oblasti NL. 

2+7 
Vizuálně sledují zásah, provádějí dekontaminaci hasičů vystupujících 
z nebezpečné zóny. 

4 
Obsluha vody pro DS, zabezpečuje zásahovou skupinu prostředky pro 
činnost v NZ, musí být vybaven VDP v pohotovostní poloze.  

3 
Podílí se na činnosti DS, rozhoduje o činnosti DS, příp. obsluha 
čerpadla CAS. 

Dekontaminace 
Pozice Činnost 

7 

Pracuje v nečisté části dekontaminačního prostoru (rozšířená část 
nebezpečného prostoru) – nanášení dekontaminačních roztoků na osoby 
a ve spolupráci s 8+10 na prostředky, předávají prostředky k oplachu, 
do vlastní dekontaminace, nevchází do sprchy, provádí dekontaminaci 
sprchy při její případné kontaminaci.    

2 
Pomáhá při sprchování a oplachování osob a prostředků uvnitř sprchy, 
v případě nutnosti využít k práci při nanášení dekontaminačních 
roztoků. 

3 

Nevstupuje do sprchy, pracuje pouze v kontrolní části 
dekontaminačního prostoru, ve spolupráci s 9 provádí případné měření 
koncentrace NL, pomáhá při vysvlékání z prostředků protichemické 
ochrany, použité prostředky a obleky vkládá do připravených pytlů, 
kontroluje kvalitu provedené dekontaminace, rozhoduje o případném 
vrácení zpět k nanesení dalšího dekontaminačního činidla. 

9 
Pomáhá při kontrole kvality provedené dekontaminace a podává 3 
(veliteli DS) zprávy.  

2+7 

Zabezpečí odpadní vodu po dekontaminaci. V průběhu zásahu mohou 
tvořit jistící skupinu, která by však nepřebírala činnost 8+10, ale pouze 
tyto osoby vynesla ze zamořeného prostoru. V té době by zde již měla 
být případně přivolaná další jednotka a připravená k zásahu. Provedou 
vzájemnou dekontaminaci a dekontaminaci věcných prostředků.  

Ukončení zásahu a odjezd 
Pozice Činnost 

2+3+7 
Odloží prostředky protichemické ochrany a převléknou se do čistého 
oblečení. 

4+5+6 
Po převlečení si navléknou rukavice a nakládají prostředky do vozidel, 
spolupracují s likvidací dekontaminačního prostoru. 

1+9 
Rozhodují o uložení prostředků – dbají, aby nebyly společně uloženy 
prostředky, které budou dále ošetřovány na stanici, a které lze dále 
používat. 

2+3+7+8+10 Po převlečení pomáhají s ukládáním prostředků. 

1 

Ve spolupráci s PČR zabezpečí střežení místa MU. Pokud zůstanou na 
místě zabezpečené sudy a pytle s nebezpečnou látkou až do doby 
příjezdu specializovaných firem, zabezpečit přítomnost jednotky PO 
z důvodu případného poškození obalů.   
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Obrázek č. 5. Schéma prostoru                                                     
                                                                      Uzávěra prostoru 
                                                       
                                                       Týlový prostor                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                Hranice vn ější zóny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   voda 
 
 Vnější zóna 
 
 Dekontamina ční  
                                  prostor  
 
 
 Doprava vody  
 
 
 
 
 Nástupní prostor  
 
 
 
 
  
                           Hranice nebezpe čné zóny 
 
 
 
 Nebezpečná zóna  
 
 Směr větru Nebezpečná 

látka 

lavi čka 

Dekonta  
-minační 
stan  
 
sprcha  

bazén 

Použité  

obleky  

Odp. 
voda  

Použité  
věcné 
prost ředk
y 

Odložení  
dýchací 
techniky  

Vystrojení  
hasi čů 

KB    

TPO 

Věcné  
prost ředky  

CAS 
24/2500/400 

– S3T 
 
 
       

1+ 3 

PPLA- L1   
(přívěs) 

 
 
    
       

1 + 2 

Požární 
technika dle 

stanice ÚO SY  
 
      

1 + 2 

KB 

IIB 



26 

                                                  Hranice nebezpečné zóny (HNZ) 
 
                                                  Hranice dekontaminačního prostoru 
 
 Hranice vnější zóny 
 
  Uzávěra prostoru  
 
 Doprava vody 
 
 Cesty zasahujících hasičů v NZ (povolený pohyb) 
 
KB - kontrolní bod, TPO -  trojnásobná požární ochrana 

 

5.5 Možnosti dekontaminace v podmínkách ÚO Svitavy 

 Dekontaminační souprava je umístěná na stanici Svitavy. Na této stanici je dislokovaná 

JPO, která je v souladu s nařízením [3], jednotkou s předurčeností C-E-S a plní úkoly dané 

pokynem [14]. V souladu s tímto pokynem provádí dekontaminaci zasahujících hasičů a 

ochranných prostředků při výstupu z nebezpečné zóny. Dále v případě dekontaminace 

obyvatelstva provádí dekontaminaci omezeného počtu osob, které opustily nebezpečnou 

zónu. Dekontaminační souprava se skládá 

z dekontaminační sprchy Dekos 3.2 včetně 

příslušenství, záchytné nádrže, čerpadla na 

kontaminovanou vodu a samonosné nádrže. 

Dekontaminační sprcha umožňuje dekontaminaci 

osob ležících na nosítkách. Dekontaminační sprcha 

a záchytná nádrž jsou opatřeny rošty, aby se 

obsluha a osoby určené k dekontaminaci 

nepohybovaly v kontaminované vodě. 

 

 

Obrázek č. 6 Dekontaminační souprava  

 

 V případě zásahu na NL v zimním období při mrazivém počasí není dekontaminační sprcha 

vybavena ohřívačem vody, což může způsobit značné komplikace a způsobit nefunkčnost 

sprchy.  
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6   STATISTICKÝ P ŘEHLED UDÁLOSTÍ NA ÚZEMÍ 

OKRESU SVITAVY 

 

 

Tabulka č. 14 Přehled mimořádných událostí - okres Svitavy 2002 - 2008 

  

Požáry Dopravní 
nehody 

Živelné 
pohromy 

Únik 
nebezpečných 

látek 

Technické 
havárie Ostatní  

2002 120 365 72 50 308 68 

2003 200 342 10 47 370 61 

2004 119 310 0 40 440 76 

2005 149 341 0 44 533 57 

2006 125 332 40 58 535 66 

2007 132 365 66 52 462 93 

2008 144 327 69 38 454 76 

 

* Hodnoty převzaty ze Statistického sledování událostí (program SSU) 

 

 Uvedený přehled mimořádných událostí představuje kompletní výčet událostí na území 

okresu Svitavy v posledních 7 letech. Události, které představují úniky nebezpečných látek 

v sobě zahrnují úniky plynů/aerosolů, úniky kapalin (mimo ropných produktů), úniky ropných 

produktů, úniky pevných látek, úniky ostatní (včetně jiné než chemické látky).  Největší podíl 

zásahů na NL představují úniky ropných produktů. 
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Tabulka č. 15 Únik nebezpečných látek - okres Svitavy 2002 - 2008 
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2002 2 3 44 0 1 

2003 1 1 45 0 0 

2004 6 0 34 0 0 

2005 4 1 39 0 0 

2006 0 2 55 0 1 

2007 5 1 43 0 3 

2008 2 0 35 0 1 
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7   CHARAKTERISTIKA OKRESU SVITAVY Z HLEDISKA 

VZNIKU MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ S ÚNIKEM 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY – STACIONÁRNÍ ZDROJE 

 Charakteristika území okresu Svitavy z hlediska možného vzniku mimořádných událostí 

s výskytem nebezpečných látek bude provedena na základě jednotlivých obcí s rozšířenou 

působností (dále jen „ORP“), ve kterých se stacionární zdroje nebezpečných látek vyskytují. 

Na území okresu Svitavy je celkem 24 významných stacionárních zdrojů nebezpečných látek. 

Nejvýznamnější co do počtu jsou zásobníky čpavku, kterých je celkem 9 a nacházejí se 

zejména v prostorách zimních stadionů a jatek. Druhým nejvýznamnějším zdrojem NL jsou 

zásobníky chlóru, které jsou celkem 4 a vyskytují se na koupalištích a vodárnách. Mezi další 

významné zdroje patří TNT v prostorách Poličských strojíren, silany a velké zásobníky 

s polyakrylonitrilem, jehož nebezpečí spočívá především při požárech, kdy vznikají vysoce 

toxické sloučeniny. Neméně významné jsou i zásobníky pohonných hmot či LPG. Zejména se 

jedná o objekty, které představují značné riziko pro okolní obyvatelstvo. Informace o 

objektech budou uvedeny v základní formě, podrobnější informace v seznamu příloh na konci 

práce. 

 

7.1 ORP Svitavy 

 
  Obrázek č. 7 Možná rizika vzniku mimořádné události – Svitavy 
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Tabulka č. 16 Stacionární zdroje nebezpečných látek ORP Svitavy 

 

 
 

 

 

 

  

Zdroj ohrožení Ohrožující faktor Množství 
Rozsah ohrožení 

Zaměstn an
ci Obyvatelstvo Zóna ohr.  

SVITAP J.H.J. s.r.o.,  
Dimitrovova 6, 
568 02 Svitavy 

polyakrylonitril 18,0 t 200 560 200 m 

WESTVACO, s. r. o.,   
Pražská 48 
568 02 Svitavy 

tiskové barvy, 
ředidla, alkohol 

76 t 138 210 400 m 

Jatka  spol. s.r.o.,  
Olomoucká 36 
568 02 Svitavy 

amoniak 1,8 t 50 100 400 m 

Zimní stadion ,  
U Stadionu 15 
568 02 Svitavy 

amoniak 0,22 t 2 380 200 m 

Koupališt ě,  
Riegrova 9,  
568 02 Svitavy 

chlór 0,5 t 3 500 400 m 

Krytý plavecký 
bazén,   
Riegrova 9 
568 02 Svitavy 

chlór 0,3 t 10 2100 400 m 

Brn ěnské vodárny a 
kanalizace,   
Dlouhá 92, 569 02 
Březová nad Svitavou 

chlór 1,3 t 16 270 800 m 

Vitka Textiles a.s.,  
Brněnec 17 
569 04 Brněnec 

polyakrylonitril 87,5 t 140 80 400 m 

Čerpací stanice 
OMV,  
Kpt. Jaroše 64 
Svitavy 

ropné látky 145 t 3 400 200 m 

Čerpací stanice LPG , 
Zámecká 2, 
568 02 Svitavy 

propan-butan 2,5 t 3 400 400 m 
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7.2 ORP Moravská Třebová 

 

Obrázek č. 8 Možná rizika vniku mimořádné události  - Moravská Třebová 
 
 
Tabulka č. 17 Stacionární zdroje nebezpečných látek ORP Moravská Třebová 

Zdroj ohrožení Ohrožující faktor Množství 
Rozsah ohrožení 

Zaměstnan
ci Obyvatelstvo Zóna ohr.  

Zimní stadion, 
Tyršova 41  
57101  
Moravská Třebová 

amoniak  0,3 t 4 1400 200 m  

AQUAPARK, Tyršova 
41, 57101  
Moravská Třebová 

chlór  0,18 t 10 1000 400 m  

Mlékárna  MILTRA B 
s.r.o., Městečko 
Trnávka 292, 569 41 

amoniak 2,5 t 97 100 400 m  

Čerpací stanice OMV 
ČR s. r. o.,  
Dvorní 20 57101 
Moravská Třebová    

ropné látky 100 t 9 250 200 m  

Čerpací stanice LPG, 
Dvorní 18, 57101 
Moravská Třebová   

propan-butan 2,5 t 3 250 400 m  



32 

7.3 ORP Polička 

 

Obrázek č. 9 Možná rizika vzniku mimořádné události – Polička 
 
 
 

Tabulka č. 18 Stacionární zdroje nebezpečných látek ORP Polička 

 
 

Zdroj ohrožení Ohrožující faktor Množství 
Rozsah ohrožení 

Zaměstnan
ci Obyvatelstvo Zóna ohr.  

AGRICOL  s. r. o.,  
Terezy Novákové 521 
572 01 Polička 

amoniak 1,1 t 220 350 400 m 

Měšťanský pivovar 
a.s., Pivovarská 151 
572 01 Polička 

amoniak 0,4 t 17 500 200 m 

Zimní stadion,  
Revoluční 
572 01 Polička 

amoniak 0,3 t 
2 – léto 

10 - zima 
440 200 m 

Poličské strojírny 
a.s., Polička – Bořiny 
572 01 Polička 

trinitrotoluen 1362 t 530 80 1000 m 

THT s.r.o.,   
Starohradská 316 
572 01 Polička 

PHM, LPG 
PHM 96 t 
LPG 2,5 t 

250 370 400 m 
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7.4 ORP Litomyšl 

 
Obrázek č. 10 Možná rizika vzniku mimořádné události – Litomyšl 

 
 
Tabulka č. 19 Stacionární zdroje nebezpečných látek ORP Litomyšl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj ohrožení Ohrožující faktor Množství 
Rozsah ohrožení 

Zaměstnan
ci Obyvatelstvo Zóna ohr.  

SAINT-GOBAIN  
VERTEX, s. r. o.,  
Sokolovská 106 
570 01 Litomyšl 

silany 
amoniak 

10,9 t 
2,5 t 

600 200 800 m  

ZIMNÍ STADION,  
U Plovárny 1130 
570 01 Litomyšl 

amoniak 0,3 t 2 1550 200 m  

KOUPALIŠTĚ, 
Prokešova 300 
570 01 Litomyšl   

chlór 0,18 t 17 1500 400 m  

Čerpací stanice 
AGIP spol. s.r.o.,  
Sokolovská 122  
570 01 Litomyšl 

PHM, 
LPG 

72,5 t 
2,5 t 

17 750 400 m  
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8   CHARAKTERISTIKA OKRESU SVITAVY Z HLEDISKA 

VZNIKU MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ S ÚNIKEM 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY – MOBILNÍ ZDROJE 

 V charakteristice okresu Svitavy z hlediska mobilních zdrojů nebezpečných látek bude 

poukázáno na místa, kde je omezena či vyloučena přeprava nebezpečných látek a dále místa 

zvýšeného počtu dopravních nehod či kritická místa u železniční sítě. 

 

8.1 ORP Svitavy 

 Silniční síť 

 Ve správním obvodu obce Svitavy je celkem 215,837 km silnic zařazených do silniční sítě. 

Nejdůležitější dopravní tepnou je silnice I/35 propojující města Litomyšl, Svitavy a 

Moravskou Třebovou. Další důležitou komunikací je silnice I/43 ve směru ze Svitav na Brno 

a Českou Třebovou.  Tyto komunikace také patří k nejzatíženějším komunikacím na správním 

území města Svitavy. 

Omezení přepravy nebezpečných látek – obce Sklené, Pohledy, Hradec nad Svitavou, 

Banín. 

Vyloučení přepravy nebezpečných látek – trasa Březová nad Svitavou - Dlouhá (Brněnské 

vodárny a kanalizace). 

Úseky zvýšeného výskytu nehod – na silnici I/43 se nachází nebezpečný viadukt a 

Březovský kopec. Na silnici I/34 je nebezpečný úsek na železničním přejezdu a následně na 

Vendolském kopci.  

 

 Železniční síť 

 Celková délka tratí na správním území města Svitavy činí 40 km. Hustota železniční sítě je 

114 m/km2.  

Kritická místa - nádraží Svitavy, tunel mezi železničními zastávkami Hradec nad Svitavou a 

Březová nad Svitavou, silnice č. 363 v železniční zastávce Moravská Chrastová, úseky 

v těsném kontaktu se zdroji pitné vody Březová nad Svitavou – Dlouhá (MUZLOV). 

Trať mezinárodního a celostátního významu - Česká Třebová – Svitavy - Brno. Koridor je 

součástí I. modernizovaného železničního koridoru Berlín – Praha – Brno - Vídeň. 
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8.2 ORP Moravská Třebová 

 Silniční síť 

 Ve správním obvodu obce Moravská Třebová je celkem 260,905 km silnic zařazených do 

silniční sítě. Nejdůležitější dopravní tepnou je silnice I/35 propojující města Litomyšl, 

Svitavy, Moravskou Třebovou. Tato komunikace také patří k nejzatíženějším komunikacím 

na správním území města Moravská Třebová. 

Omezení přepravy nebezpečných látek - na správním území města Moravská Třebová není 

omezena přeprava nebezpečných látek. 

Úseky zvýšeného výskytu počtu dopravních nehod - silnice I/35 Hřebečský tunel, výjezd 

ze Svitav na silnici  I/35 spojující Litomyšl a Moravskou Třebovou. 

  

 Železniční síť 

 Celková délka tratí na správním území města Moravská Třebová činí 38 km. Hustota 

železniční sítě 91 m/km2.  

Kritická místa  - trať u obce Kunčina je v těsném kontaktu se zdroji pitné vody, křížení tratě 

se silnicí I/35 z Moravské Třebové na Linhartice. 

 

8.3 ORP Polička 

 Silniční síť 

 Ve správním obvodu obce Polička je celkem 191,629 km silnic zařazených do silniční sítě. 

Nejdůležitější dopravní tepnou je silnice I/34 propojující města Svitavy, Poličku, Hlinsko, 

Havlíčkův Brod. Tato komunikace také patří k nejzatíženějším komunikacím na správním 

území města Poličky. 

Omezení přepravy nebezpečných látek - silnice II/362 za městem Bystré od křižovatky na 

Trpín po hranice okresu.  

Vyloučení přepravy nebezpečných látek – kolem vodárenské přehrady Vír.  

Úseky zvýšeného počtu dopravních nehod  - silnice I/34 za Poličkou a za obcí Borová ve 

směru na Hlinsko, kde vzniká námraza. 
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 Železniční síť 

 Celková délka tratí na správním území města Poličky činí 25 km. Hustota železniční sítě 92 

m/km2.  

Kritická místa - železniční přejezdy: 

� křížení silnice I/34 s tratí č. 261 před Poličkou - přehledný, za Poličkou směrem na 

Oldřiš, 

� křížení silnice I/34 s tratí č. 261 za Borovou směr Pustá Kamenice, 

� křížení silnice II/360 s tratí č. 261 - Polička - Lezník. 

 

8.4 ORP Litomyšl 

 Silniční síť 

 Ve správním obvodu obce Litomyšl je celkem 246,468 km silnic zařazených do silniční 

sítě. Nejdůležitější dopravní tepnou je silnice I/35 propojující města Svitavy, Litomyšl, 

Vysoké Mýto. Tato komunikace také patří k nejzatíženějším komunikacím na správním území 

města Litomyšl. 

Omezení přepravy nebezpečných látek - v úseku Pekla - Cerekvice nad Loučnou na silnici 

III/317.     

Vyloučení přepravy nebezpečných látek – kolem trasy vodovodu Cerekvice – Pekla. 

Úseky zvýšeného počtu dopravních nehod – trasa Cerekvice nad Loučnou – Litomyšl a 

Litomyšl – Gajer komunikace I/35.  

  

 Železniční síť 

 Celková délka tratí na správním území města Litomyšl činí 8 km. Hustota železniční sítě 

24 m/km2. Železniční trať č. 018 – Litomyšl - Cerekvice nad Loučnou – 8 km. Trať 

v Litomyšli končí.  

Kritická místa -  mezi obcemi Cerekvice nad Loučnou a Hrušová - zdroj pitné vody. 

 

 U přepravy nebezpečných látek po silnicích může prakticky kdykoliv dojít k dopravní 

nehodě a následnému vzniku mimořádné události. Výše uvedená charakteristika mapuje 

místa, kde je omezena či vyloučena přeprava NL, nicméně ani zde nelze vyloučit, že nedojde 

k porušení dopravních předpisů, následné havárii a úniku NL do okolí. Dopravní automobily 

přepravující NL na pozemních komunikacích musí být provozovány v souladu s Evropskou 

dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) a zákonem [24]. Značné 
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nebezpečí pro obyvatelstvo představují zejména komunikace I. třídy procházející středy měst 

a obcí.  

 

 Přeprava nebezpečných látek po železnici musí být provozována v souladu s Řádem pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a zákonem [25]. Přeprava NL ve 

smyslu zákona [20], bývá uskutečňována převážně na trati Česká Třebová – Svitavy – Brno. 

Nicméně nelze vyloučit přepravu NL i v ostatních ORP, když bude provozována v souladu 

s řádem RID. Jednotky PO územního odboru Svitavy bývají o takovéto přepravě dopředu 

informováni a mají informace o druhu přepravované látky. Při případném zásahu na železnici 

vždy spolupracují s podnikovou jednotkou HZS SŽDC Česká Třebová s. o. 

 
 
Mapy komunikací a železniční sítě jednotlivých ORP jsou uvedeny v seznamu příloh. 
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9   VEDENÍ ZÁSAHU 

 Při zásazích jednotek PO na území okresu Svitavy se bude vycházet z toho, že na území 

okresu se nacházejí stacionární a mobilní zdroje nebezpečných látek.  

 

  Zásadní rozdíl mezi stacionárními a mobilními zdroji nebezpečných látek je v tom, že u 

stacionárních zdrojů NL  je předem známo nebezpečí, tj. typ NL, její množství, účinky 

apod., a současně jsou na tento typ NL již vypracovány konkrétní postupy jak uvedenou látku 

likvidovat a jak postupovat v případě jejího úniku, nebo havárie. Současně jsou předem 

známy geografické i demografické údaje pro oblast, ve které se vyskytuje stacionární zdroj 

NL. Při zásazích na stacionární zdroje se kromě výše uvedených faktorů musí brát dále 

v úvahu doba vzniku MU (pracovní den, víkend, den, noc), množství uniklé látky, klimatické 

a povětrnostní podmínky, přímý počet ohrožených osob, případně specifické události vzniklé 

MU (požár, zřícení budov, průnik NL k dalším látkám – možnosti prudkých reakcí apod.). 

Rozsah (plošný) mimořádné události potom bude záviset na množství uniklé NL, na 

klimatických podmínkách (toto může mít velký vliv u těkavých látek) a na meteorologických 

podmínkách (vítr, vznik aerosolů, mlh apod.) a zároveň i na době zpozorování úniku od 

vzniku mimořádné události.  

 Specifickým faktorem u mobilních zdrojů NL , důležitým pro vedení zásahu, může být 

neznalost druhu nebezpečné látky a ani její množství. Z důvodů že nejsou známy 

charakteristiky neznámé NL, může tato nebezpečná látka představovat značné nebezpečí pro 

okolí (komunikace uprostřed měst, silně osídlená místa, blízkost vodních toků či vodních 

zdrojů apod.). Z těchto důvodů je nutno počítat s větší zónou ohrožení. U těchto zásahů potom 

bude jistě zapotřebí větší množství sil a prostředků než při události mimo město ve volném 

prostoru a taktika vedení zásahu se bude muset více zaměřovat na bezpečnost obyvatelstva. 

Velmi důležitou úlohu bude plnit KOPIS, které v tomto směru musí získat maximální 

množství informací z různých zdrojů. 

 Z hlediska taktiky vedení zásahu nelze postupovat podle předem stanovených pravidel (na 

takovéto případy nejsou a ani nelze vypracovat konkrétní postupy), ale podle obecných 

pravidel a postupů upravených na konkrétní situaci vycházející z průzkumu a stávajícího 

konkrétního stavu. Proto u těchto typů zásahů musí být brán daleko větší důraz na průzkum 

před vlastním zásahem, který bude daleko více závislý na vlastním pozorování a 

zkušenostech. 
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9.1  Postup vedení zásahu  

  V této části diplomové práce není cílem stanovení kompletního postupu zásahu na 

nebezpečnou látku, který nalezneme v bojovém řádu či další odborné literatuře, ale spíše 

zmínění poznatku ze zásahů a taktických cvičení.     

Zásah na NL je jednotkami PO vždy veden podle obecného schématu: 

1) Příjezd na místo události – již při jízdě na místo události se pokusit od KOPIS získat 

informace o směru pohybu par či oblaku nebezpečné látky a velitel JPO zvolí cestu 

takovým způsobem, aby JPO přijela z návětrné strany. V době jízdy získat od KOPIS 

maximální množství informací o situaci v místě mimořádné události, včetně 

poskytnutí informační podpory, pokud je známý druh NL. Řidiči požární techniky 

musí najíždět v takovém pořadí a zastavují v takovém postavení, aby nedocházelo k 

následnému zbytečnému křížení používaných hadic a bylo docíleno toho, aby 

používané věcné prostředky požární ochrany se dopravovaly po nejkratších trasách na 

hranici nebezpečné zóny. 

2) Uzávěra prostoru  – mohou provádět jednotky SDH obcí ve spolupráci s PČR či 

Městskou Policií. Dále se podílejí na regulaci dopravy. V tomto směru využívat 

jednotky SDH obcí zejména s místní působností, které dobře znají okolí obce, kde se 

mimořádná událost stala. 

3) Vytýčení nebezpečných zón – vždy provádějí jednotky HZS kraje dle rozhodnutí 

velitele zásahu v závislosti na druhu uniklé látky, množství a povětrnostních 

podmínkách. Vyznačí se hranice nebezpečné zóny, dekontaminační prostor, nástupní 

prostor, kontrolní stanoviště a místa odložení věcných prostředků před použitím a po 

použití. Dekontaminační prostor se vystaví ve vnější zóně na rozhraní nebezpečné a 

vnější zóny a po vystavení se o nečistou část dekontaminačního prostoru rozšíří 

nebezpečná zóna. (Rozdělení činností, tj. kdo bude provádět průzkum, vyproštění, 

zasahovat, jistit, provádět dekontaminaci a obslužné práce by mělo být známo ještě 

před dojezdem – případné korekce je možné provést až na místě). Hranici 

nebezpečné zóny nemá smysl vyznačovat na základě koncentrace škodlivé látky - 

tato se stále mění a je závislá na směru a intenzitě větru!!! 

4) Průzkum – zjistit maximální množství informací - zjištění přítomnosti zraněné osoby, 

stanovení meze výbušnosti, zjištění informací k určení totožnosti (identifikaci) 

nebezpečné látky (určení pH, oxidační reakce, barva, konzistence, písemné materiály, 
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značení ADR, výstražné tabulky apod.), zjištění rozsahu poškození, zjištění množství 

uniklé nebezpečné látky, stanovení profilu terénu, zjištění směru odtoku nebezpečné 

látky, sledovat projevy látek na zemi, vzájemné reakce mezi dvěma nebezpečnými 

látkami, odběr vzorku neznámé nebezpečné látky (vzduch, voda, pevná látka), měření 

koncentrací nebezpečných látek (měření koncentrací nebezpečné látky má smysl pro 

účely případné evakuace osob a stanovení koncentrace nebo zbytkové koncentrace pro 

účely rozhodnutí o nasazení, či odložení ochranných prostředků), vytyčení 

bezpečnostních a nebezpečných zón u radioaktivních látek. 

      Zjištěné skutečnosti okamžitě předat veliteli zásahu a na základě těchto informací 

velitel zásahu může rozhodnout o způsobu dekontaminace resp. dekontaminačním 

činidle. Odebrané vzorky vložit do předem připravených nádob a odeslat po 

dekontaminaci k rozboru případně provést analýzu na místě (zajistí opěrný bod, 

chemická laboratoř či chemik KŘ).   

      Průzkum může plynule přejít ve vyproštění osob, případně pokud stačí ochranná doba 

dýchacího přístroje i zamezení úniku nebezpečné látky. Vždy musí být zabezpečeno 

odpovídající jištění zásahové skupiny.   

5) Záchrana osob – při záchraně osob z nebezpečné zóny zohlednit případná zranění a 

postupovat s maximální opatrností. V případě  vyprošťování více zraněných osob 

z bezprostřední blízkosti NL, využívat terénních nerovností a staveb, kde zraněné 

osoby umístíme před transportem k dekontaminaci (záleží na vlastnostech NL). 

6) Evakuace osob z přilehlých objektů (zvážit zda evakuovat) – v případě vzniku 

mimořádné události u stacionárních zdrojů NL  musí osoby před příjezdem jednotek 

PO nacházející se na místě daného provozu, maximálně spolupracovat 

s provozovatelem objektu, řídit se předpisy pro případ evakuace. V době příjezdu 

první jednotky PO by v místě zásahu neměla být žádná osoba. Ohrožené obyvatelstvo 

nacházející se v blízkosti zdroje nebezpečné látky, uvedené v kapitole 7., je nutné 

bezprostředně informovat o vzniku mimořádné události a seznámit je s postupem 

evakuace (bude-li ještě bezpečná) nebo setrvání objektu při dodržení bezpečnostních 

opatření (dle druhu nebezpečné látky). Poněkud složitější bude situace v případě 

vzniku MU u mobilních zdrojů NL . Je samozřejmé, že zásah mimo město bude 

jednodušší než ve městě. Ve městech bude daleko náročnější spolupráce s  

obyvatelstvem, u něhož informovanost a mnohdy i ochota spolupracovat je malá. 

Vedení zásahu musí být daleko více spjaté se složkami IZS, především s PČR 
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z důvodu nutných uzávěr komunikací a odklánění dopravy, vytyčování a uvolňování 

tras v případě evakuace apod. 

Při evakuaci okolního obyvatelstva vyhlásit vyšší stupeň poplachu dle požárního 

poplachového plánu, na místo zásahu shromáždit jednotky PO, které ve spolupráci 

s PČR a Městkou policií budou provádět evakuaci. Na evakuaci by se měly podílet 

především jednotky SDH obcí. Jednotky HZS kraje ÚO Svitavy se budou podílet na 

záchranných a likvidačních pracích přímo v místě události. V případě zřízení 

evakuačního střediska velitelem zásahu, využívat místních objektů bezpečně 

situovaných, které jsou vhodné k tomuto využití (voda, elektřina, topení). Zabezpečit 

JSDHO provoz evakuačního střediska, v případě potřeby použít „Soupravy 

okamžitého použití (SOP 2O)“, které jsou umístěné za územní odbory na stanici 

Svitavy. V případě, že nebude možné použít vhodný objekt ke zřízení evakuačního 

střediska, povolat kontejner nouzového přežití ze stanice Pardubice, případně 

zabezpečit provoz „Soupravou následného použití (SNP 50)“ nacházející se na stanici 

Ústí na Orlicí. 

7)  Zamezení úniku nebezpečných látek -  zamezit úniku nebezpečné látky uzavřením 

ventilů, armatur, těsnící ucpávky, klíny, natočení obalu, sorbenty, sorpčními hady atd.,  

Dále zamezit úniku do kanalizační sítě, vodních toků atd. 

8)  Dekontaminace osob a techniky – bude záviset na druhu NL, rozsahu MU a počtu 

dekontaminovaných osob. V případě potřeby dekontaminace zasaženého obyvatelstva 

povolat opěrný bod ze stanice Hradec Králové či improvizovat v místě zásahu. Postup 

dekontaminace dle platných postupů a zásad. V případě zraněných osob 

dekontaminaci provádět v souladu s pokyny lékařů přítomných u zásahu. 

9)  Likvidace NL   - zabezpečují specializované firmy. 

10)   Provést závěrečný průzkum – závěrečné měření koncentrace z důvodu návratu 

evakuovaných osob. 

 

 Do příjezdu specializované firmy, z důvodu bezpečnosti a případného dalšího zabezpečení 

místa MU zůstává v místě jednotka HZS kraje a místní jednotka SDH obce, která ve 

spolupráci s PČR či Městkou Policií zajišťuje uzávěru prostoru, regulaci dopravy či pomáhá 

jednotce HZS kraje s úkoly, které stanoví velitel jednotky HZS kraje. 
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9.2 Příklad vedení zásahu – TC IZS „TRANSPORT NL 2007 – OSÍK“ 

 Taktické cvičení složek IZS bylo provedeno dne 18. září 2007 od 10.00 – 12.00 hod. v obci 

Osík na hlavním silničním tahu obce.  

 

9.2.1 Popis mimořádné události 

 Při cvičení byla simulována dopravní nehoda nákladního automobilu převážejícího chlór 

v 200 litrových sudech. Plynná fáze unikajícího chlóru zamořila území o poloměru 200 m a 

současně došlo k úniku kapalné fáze do kanalizace. V bezprostřední blízkosti místa 

nebezpečné látky se nacházely 3 zraněné osoby a dále 10 zasažených osob u Základní školy.  

 

9.2.2 Situace místa zásahu 
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9.2.3 Jednotky PO a složky IZS 

Jednotky PO z  I. stupn ě požárního poplachového plánu   
Jednotka  PO Požární t echnika  
JPO I -  Litomyšl CAS 25/2500/400 - S2T 
JPO III -  Dolní Újezd CAS 25/2500/400 - S2R 
JPO III - Vidlatá Seč CAS 25/3500/200 - M2R 
JPO V - Osík DA 12 – L1Z 

Jednotky  PO z II. stupn ě požárního poplachového plánu   
Jednotka  PO Požární t echnika  

JPO I - Svitavy 
CAS 24/3500/400 – S3T 
PPLA – L1 (přívěs) 

JPO III - Budislav CAS 32/6000/600 – S3R 
 JPO III - Čistá CAS 32/8000/800 – S3R 

JPO III - Cerekvice nad Loučnou CAS 25/3500/200 – M2R 
 JPO III - Sebranice CAS 25/3500/200 – M2R 
 JPO III - Lubná CAS 16/3500/200 – M1R 

Jednotky  PO z III. stupn ě požárního poplachového plánu  
Jednotk a PO Požární t echnika  
JPO I - Polička CAS 25/2500/400 – S2T 

Složky IZS  

ZZS 

RZP Litomyšl 
RLP Litomyšl 
RZP Polička 
RZP Vysoké Mýto 

Policie ČR  
Záchranný pluk CO Olomouc Hromadná dekontaminace osob 

 

9.2.4 Vedení zásahu 

 Po příjezdu první jednotky na místo zásahu a zmapování situace, velitel zásahu vyhlásil II. 

stupeň PPP, dal požadavek na zřízení štábu velitele zásahu a informování jeho členů. Dále 

byly informovány orgány obce Osík a ORP Litomyšl, Česká inspekce životního prostředí, 

Krajský úřad, Vodohospodářský podnik, Český rybářský svaz. Byla vytyčena hranice 

nebezpečné zóny 200 m. Starosta obce Osík místním rozhlasem vyhlásil evakuaci obyvatel 

v nebezpečné zóně místní rozhlasem.  

 Místo zásahu bylo rozděleno na 3 sektory – 1. sektor - MÍSTO DN, 2. sektor -  

SEŘADIŠTĚ RANĚNÝCH, 3. sektor – EVAKUAČNÍ STŘEDISKO „CIHELNA“.  Dále byl 

sektor „MÍSTO DN“ rozdělen na 2. bojové úseky.   

 Byla evakuována Mateřská škola a Základní škola. Evakuované osoby byly směřovány do 

evakuačního střediska „CIHELNA“. V místě dopravní nehody se nacházely 3 zraněné osoby, 

dále bylo zasaženo 10 osob v blízkosti místa havárie. Osoby zasažené plynnou fází 

nebezpečné látky byly přemístěny na „SEŘADIŠTĚ RANĚNÝCH“ za Základní školou a 

následně převezeny vozidly ZZS do zdravotnických zařízení.  
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Postup jednotek PO a složek IZS 

 

� příjezd jednotek I. stupně PPP na místo události, 

� uzávěra prostoru ve spolupráci s Policií ČR, 

� určení meteorologické situace (směr a síla větru, apod.), 

� vytyčení nebezpečných zón a rozdělení místa zásahu na jednotlivé prostory (nástupní, 

týlový, dekontaminační), 

� zřízení provizorního dekontaminačního stanoviště, úplná ochrana zasahujících hasičů, 

� provedení průzkumu a záchrana osob v místě DN, 

� příjezd jednotek z II. stupně PPP a zřízení štábu velitele zásahu, 

� zřízení dekontaminačního stanoviště, 

� rozvinutí hadicového vedení ze dvou stran, ke skrápění MU vodou a ustanovení 

proudnice, 

� informace o provedené evakuaci osob do evakuačního střediska „CIHELNA“, 

� utěsnění vstupů do kanálů, ohraničení místa DN sorbentem a sorpčními hady, 

�  pokrytí místa DN těžkou pěnou k  zamezení odpařování kapalné fáze, 

� dekontaminace osob a techniky, 

� provedení kontrolní činnosti při ukončení zásahu (měření koncentrace). 

 

9.2.5 Vyhodnocení taktického cvičení 

 Cílem taktického cvičení bylo procvičení vyrozumění složek IZS a orgánů krizového řízení, 

varování obyvatelstva, provedení zásahu složek IZS, procvičení činnosti KOPIS, prověření 

funkčnosti zpracovaného poplachového plánu IZS, procvičení činnosti velitele zásahu a štábu 

velitele zásahu. 

 

 Složky IZS byly vyrozuměny v souladu s poplachovým plánem IZS. Všechny jednotky PO 

byly vyslány podle požárního poplachového plánu. Na místo se dostavily všechny složky IZS 

podle požadavku VZ, dle poplachového plánu IZS. 

 

 Varování obyvatelstva proběhlo správně pomocí obecního rozhlasu a informace byly dobře 

slyšitelné a obsahově správné. 

 

KOPIS všechny zadané úkoly splnilo. 
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 Nedostatky byly shledány při činnosti zásahové skupiny v nebezpečné zóně, kde při 

vyproštění osob zásahová skupina nevyužívala terénních nerovností před transportem do 

dekontaminačního stanoviště. Jinak v postupu jednotek PO nebyly shledány závažné 

nedostatky.  

 

 Stabilní proudnice, které byly použity ke skrápění plynné fáze z unikajícího kapalného 

chlóru, nejsou schopny vytvořit dostatečnou vodní clonu (mlhu), která je základním 

předpokladem dostatečné ochrany osob a techniky při úniku plynné fáze NL. 

 

9.2.6 Navržená opatření 

� Pro případné velké mimořádné události kdy se zřizuje štáb velitele zásahu, by bylo 

vhodné pořídit štábní automobil nebo kontejner pro tento účel. 

� Zařadit do odborné přípravy poznatky z tohoto cvičení pro zásahy na nebezpečné 

látky. 

� Pravidelně provádět taktická cvičení se složkami IZS. 

� Pořídit do výbavy jednotek HZS kraje ÚO Svitavy deflektory. 
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10 VYUŽITÍ JEDNOTEK SDH OBCÍ NA ÚZEMÍ OKRESU 

SVITAVY PŘI ZÁSAZÍCH NA NEBEZPE ČNÉ LÁTKY 

 Dle nařízení [3] se nacházejí na území okresu Svitavy 4 jednotky SDH obce, kategorie JPO 

II s předurčeností C-Z. Jsou to Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička. V souladu 

s pokynem [14] jsou na tyto jednotky stanoveny určité požadavky na řešení úkolů při 

mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek a musí se podrobovat pravidelnému 

výcviku. V současné době, tedy k 1. 4. 2009, nejsou tyto jednotky v plném rozsahu vybaveny 

a vycvičeny. 

 Dále se na území okresu Svitavy nacházejí jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III, 

které nejsou předurčeny k zásahům na NL, mohou však vykonávat činnosti, které v početních 

stavech jednotek HZS kraje ÚO Svitavy jsou obtížně zvládnutelné. Využití jednotek SDH 

obcí bude směřováno zejména na jednotky kategorie JPO II a JPO III, které mají územní 

působnost, disponují akceschopnou požární technikou se zásobou vody a ve většině případů 

dýchacími přístroji.  
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10.1 Požární technika a věcné prostředky jednotek SDH obcí na území 

okresu Svitavy 

 Uvedený přehled požární techniky a věcných prostředků PO představuje základní techniku, 

která bude nasazena v prvním sledu. Stav k 1. 3. 2009. 

 
Tabulka č. 20 Přehled vybavenosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 
 

Název obce Požární technika 
Izolační 
dýchací 
přístroje 

Protichemické 
ochranné 

obleky 

Prost ředek pro 
detekci - 

explozimetr 
Brn ěnec CAS 32/6000/600 – S3R 4xSaturn NE NE 

Radim ěř CAS 16/3500/200 – M1R 4xSaturn NE NE 

Březová nad Svitavou CAS 24/3500/200 – S2Z 4xSaturn 1x Sunit NE 

Rohozná  CAS 8/7000 – S2R 4xSaturn NE NE 

Svitavy CAS 25/3500/200 – M2R 4xSaturn NE NE 

Chornice CAS 16/3500/200 – M1R 4xSaturn NE NE 

Jevíčko  CAS 20/3000/200 – S2Z 4xAuer 

 
3x TYCHEM F NE 

Městečko Trnávka CAS 25/2500/400 – S2R 4xSaturn NE NE 

Staré Město CAS 32/1500/100 – M1R 4xSaturn NE NE 

Mladějov na Morav ě CAS 16/3500/200 – M1R NE NE NE 

Dlouhá Lou čka CAS 8/7000 – S2R NE NE NE 

Křenov CAS 16/3500/200 – M1R NE NE NE 

Vranová Lhota CAS 32/6000/600 – S3R 4xSaturn NE NE 

Lubná CAS 16/3500/200 – M1R 4xSaturn NE NE 

Oldřiš CAS 25/3500 – M2R 4xSaturn NE NE 

Pomezí CAS 25/3500 – M2R 4xSaturn NE NE 

Sebranice  CAS 16/3500/200 – M1R NE NE NE 

Bystré CAS 25/2500/400 – S2Z 4xSaturn 2xSunit NE 

Telecí CAS 16/3500/200 – M1R NE NE NE 

Poli čka CAS 24/3500/400 – S2Z 6xAuer NE 1xGas Alert-Ex 

Korouhev CAS 16/3500/200 – M1R NE NE NE 

Jedlová CAS 32/6000/600 – S3R 5xSaturn NE NE 

Svojanov CAS 25/3500 – M2R 4xSaturn NE NE 

Cerekvice nad Lou čnou CAS 25/3500 – M2R NE NE NE 

Dolní Újezd CAS 25/2500/400 – S2R 4xSaturn NE NE 

Čistá CAS 32/800/800 – S3R 4xSaturn NE NE 

Budislav CAS 25/3500 – M2R 4xSaturn NE NE 

Trstěnice CAS 24/6000 – S3R NE NE NE 

Vidlatá Se č CAS 8/7000 – S2R 4xSaturn NE NE 

Sloupnice CAS 25/3500 – M2R 4xSaturn NE NE 
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10.2 Možnosti nasazení jednotek SDH okresu Svitavy 

 V této části diplomové práce jsou uvedeny možné příklady nasazení jednotek SDH obcí, při 

zásazích na nebezpečné látky. Uvedené příklady spolupráce jednotek SDH obcí byly 

vyzkoušeny při taktických cvičeních. 

 

� Podílí se na uzávěře prostoru a zamezení vjezdu vozidel do nebezpečné zóny. Tuto 

činnost vykonávají do příjezdu Policie ČR či Městské Policie a následně s ní mohou 

spolupracovat na řízení dopravy či při zřizování objezdních tras. 

� Podílí se na informování obyvatelstva při vzniku mimořádné události v obci, informují 

obyvatelstvo o hrozícím nebezpečí a následném postupu. Informace poskytují místním 

rozhlasem, mobilním rozhlasovým zařízením či osobním kontaktem. 

� Podílí se na evakuaci obyvatelstva, poskytují informace a pomoc evakuovaných 

osobám. 

� Při zřízení evakuačního střediska zajišťují jeho provoz. 

� Na seřadišti raněných pomáhají ZZS s nakládáním raněných do sanitek. 

� Spolupráce s jednotkami HZS kraje v týlovém prostoru a nástupním prostoru (donášet 

věcné prostředky potřebné k zásahu, pomáhat jednotkám HZS kraje s vystrojením, 

zabezpečení místa k odpočinku atd.). 

� Podílet se na dodávkách vody na zkrápění nebezpečné látky u zásahu či dodávkách do 

dekontaminačního stanoviště. 

� Při dekontaminaci zasahujících hasičů zabezpečovat činnost v čistém prostoru 

dekontaminačního stanoviště (výdej náhradního oblečení, pomoc se svlékáním 

obleků). 

� Při hromadné dekontaminaci osob se podílet na zabezpečování dekontaminačního 

stanoviště (pomáhat s výstavbou dekontaminace, péče o dekontaminované osoby, 

zajištění nápojů, stravy, přikrývek). 

�  Disponuje-li jednotka SDH obce dýchacími přístroji může zajišťovat vodní clony ke 

skrápění plynné fáze nebezpečné látky na hranici nebezpečné zóny, přičemž 

nebezpečná zóna se stanoví s dostatečnou rezervou dle druhu nebezpečné látky a na 

hranici nebezpečné zóny se umístí detektor nebezpečných látek, který bude 

proměřovat koncentraci v daném místě. 
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10.3 Návrh na změnu předurčenosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II 

na území okresu Svitavy  

 Dle nařízení [3] jsou předurčeny k zásahům na NL na území okresu Svitavy tyto JPO 

kategorie JPO II - Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička. Na základě provedené 

charakteristiky okresu Svitavy z hlediska vzniku MU s únikem NL (pozn. kapitola 8), 

představují značné nebezpečí pro obyvatelstvo komunikace I. třídy procházející středy měst. 

Města, jimiž tyto komunikace procházejí, jsou vystaveny vyššímu potenciálnímu riziku 

vzniku MU s výskytem nebezpečné látky, která bude představovat značné ohrožení 

obyvatelstva.  

 Současný stav rozmístění JPO II s předurčeností C-Z, vyjadřují zelené body. Návrh na 

změnu předurčenosti JPO II představují žluté body, které jsou zřízeny, ale nemají dle nařízení 

[3] požadovanou předurčenost na NL. Stávající JPO II s předurčeností C-Z by zůstaly 

zachovány, jelikož vyhovují systému plošného pokrytí území okresu Svitavy jednotkami PO a 

nově by byly předurčeny JPO II  -Litomyšl, JPO II – Svitavy – Lány a JPO II – Staré Město, 

která v souladu s § 69a odst. 3 zákona [22], zajišťuje první zásah na území města Moravská 

Třebová. 

 

 

Obrázek č. 11 Rozmístění JPO II předurčených k zásahům na NL na území okresu Svitavy 
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11   ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

 Z hlediska vybavenosti  

 Z hlediska vybavenosti požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany určenými 

k zásahům na NL stanice Moravská Třebová, Polička, Litomyšl splňují požadavky vyhlášky 

[18]. Stanice Svitavy nedisponuje počtem rovnotlakých protichemických ochranných obleků, 

které udává vyhláška [18]. Přičemž je nutné zmínit, že stanice Svitavy je vybavena 

protichemickými přetlakovými obleky nad rámec uvedené vyhlášky, k zajištění dostatečné 

bezpečnosti. 

 Z hlediska umístění věcných prostředků požární ochrany určených k zásahům na NL, na 

požární technice spatřen nedostatek u stanic Moravská Třebová, Polička, Litomyšl, kde 

záchytná nádrž, která je nad rámec vyhlášky [17], k provedení zjednodušené dekontaminace 

zasahujících hasičů je umístěna v přívěsech. V případě, že bude událost s výskytem 

nebezpečných látek nahlášena jako dopravní nehoda, která přejde v zásah na NL, jednotka 

HZS kraje vyjede pouze s CAS a přívěs nebude mít k dispozici.  

 Dekontaminační souprava dislokovaná na stanici Svitavy není vybavena pro případ 

dekontaminace v zimním období ohřívačem vody, což může způsobit značné komplikace a 

způsobit nefunkčnost sprchy.  

 Jednotky  SDH obcí kategorie JPO II, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička, které 

jsou předurčené k zásahům na NL, nejsou dle tabulky č. 20 dostatečně vybaveny a také 

vycvičeny.  

 Jednotky SDH obcí kategorie JPO III, Mladějov na Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, 

Sebranice, Telecí, Korouhev, Cerekvice nad Loučnou, Trstěnice, nedisponují dle tabulky č. 

20 dýchacími přístroji, které udává příloha č. 4 vyhlášky [18].  

 

 Z hlediska odborné přípravy 

 Při provádění pravidelné odborné přípravy jednotky HZS kraje ÚO Svitavy postupují 

v souladu s ročním plánem odborné přípravy [9], ve kterém je oblast nebezpečných látek 

zahrnuta. Každý velitel družstva nebo čety má za povinnost provést dvě taktická cvičení za 

rok, která však nemusí být na tuto oblast zaměřena. Právě činnost jednotek HZS kraje při 

seznamování a zaměřování taktických cvičení na stacionární zdroje nebezpečných ve svém 

hasebním obvodu se jeví jako nedostačující.   
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 Z hlediska zvýšení odborných kvalit techniků chemické služby pořádá HZS Pardubického 

kraje ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje každoročně Instrukčně metodické 

zaměstnání techniků chemické služby. 

 Jednotky SDH obcí postupují při provádění odborné přípravy souladu s vyhláškou [18], dle 

ročního plánu pravidelné odborné přípravy [9]. U jednotek SDH obcí kategorie JPO II, 

Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička, které jsou předurčené k zásahům na NL, je 

provádění pravidelné odborné přípravy nedostatečné. 

 Rovněž u jednotek SDH obcí, které nejsou předurčeny k zásahům na NL, je provádění 

pravidelné odborné přípravy v oblasti NL zcela minimalizováno a odborné kvality velitelů 

JSDHO nejsou na takové úrovni, aby mohli školení vést. Jednotky jsou s danou 

problematikou seznamovány na základních a cyklických kurzech odborné přípravy 

pořádanými HZS Pardubického kraje [11]. Při využití jednotek SDH obcí při zásazích na 

nebezpečné látky je odborná příprava nedostatečná. 

 

Z hlediska poskytování informační podpory 

 Poskytování informační podpory při zásazích na nebezpečné látky zajišťuje KOPIS. 

Nicméně způsob, kdy operační důstojník sdělí veliteli zásahu ústně maximální množství 

informací o dané látce (identifikace, vlastnosti, způsoby postupu, úroveň ochrany, hašení, 

první pomoc a zdravotní ošetření atd.), je při zohlednění dalších činností náročné a těžko 

zapamatovatelné. Dále systém, kdy velitel má k dispozici v zásahovém automobilu množství 

pomocných tabulek a metodických postupů v listinné podobě je velmi nepraktické a 

zdlouhavé na vyhledávání. 
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12   NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Z hlediska vybavenosti 

 Stanici Svitavy dovybavit rovnotlakými protichemickými ochrannými obleky do počtu 

stanoveného vyhláškou [18] a na základě provedené vizuální kontroly postupně začít s jejich 

obměnou. U stanic Moravská Třebová, Polička, Litomyšl záchytnou nádrž k provedení 

zjednodušené dekontaminace umístit na CAS předurčenou k zásahům na NL. Dále CAS 

15/2200/135 - M2T, která je dislokovaná na stanici Moravská Třebová dovybavit 4 ks 

protichemických přetlakových obleků, v souladu s vyhláškou [17]. 

 Dekontaminační soupravu dovybavit ohřívačem vody pro případ provádění dekontaminace 

v zimním období při mrazivém počasí. 

 Na základě poznatků z taktického cvičení uvedeného v diplomové práci dovybavit jednotky 

HZS kraje ÚO Svitavy deflektory.  

 Jednotky  SDH obcí kategorie JPO II, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička, které 

jsou předurčené k zásahům na NL, dovybavit do počtu 4 ks protichemických rovnotlakých 

ochranných obleků a 1 ks detektoru nebezpečných plynů a par – explozimetr. Dýchacími 

přístroji uvedené jednotky disponují v dostatečném počtu v souladu s vyhláškou [18]. 

 Jednotky SDH obcí, Mladějov na Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, Sebranice, Telecí, 

Korouhev, Cerekvice nad Loučnou, Trstěnice, které nejsou předurčeny k zásahům na NL, 

dovybavit dýchacími přístroji do počtu udávaného vyhláškou [18]. 

 

Z hlediska odborné přípravy 

 Jednotky HZS kraje ÚO Svitavy by se měly každoročně seznámit se všemi stacionárními 

zdroji nebezpečných látek ve svém hasebním obvodu a častěji na tyto zdroje směřovat 

taktická cvičení. Seznamování se stacionárními zdroji NL by mělo být prováděno v rámci 

odborné přípravy v místě objektu. Při seznamování se stacionárními zdroji NL v místě 

objektu řešit možnosti vzniku havárie a následného postupu ve spolupráci s provozovatelem 

objektu. 

 U jednotek SDH obcí kategorie JPO II, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička, 

které jsou předurčené k zásahům na NL, je zapotřebí pravidelnou odbornou přípravu v rámci 

40 hodin dle vyhlášky [18] rozšířit, mají-li být využíváni při zásazích na NL, přičemž by bylo 

vhodné mít v jednotce technika, který by plnil úkoly na úseku chemické služby. Provádění 
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rozšířené odborné přípravy má smysl, až uvedené jednotky budou disponovat potřebnými 

věcnými prostředky PO a budou moci s těmito prostředky provádět výcvik. 

 Dále pro všechny jednotky SDH obcí na území okresu Svitavy pořádat 2x ročně školení 

zaměřené na nebezpečné látky, které bude vedeno na stanicích ÚO Svitavy veliteli či techniky 

chemické služby. Náplň školení musí být směřována na požadavky, které budou kladené na 

jednotky SDH obcí při zásahu na NL. Rozsah školení by představoval hodinu teorie a hodinu 

praktického výcviku, což by znamenalo 4 hodiny ročně.  

 Dále je nutné dovybavit JSDHO, zejména u mobilních zdrojů nebezpečných látek 

tabulkami viz příloha č. 5. 

 

Z hlediska poskytování informační podpory 

 Poskytování informační podpory ústně přes KOPIS je pro velitele zásahu těžko 

zapamatovatelné. Z těchto důvodů navrhuji vybavit výjezdové automobily zasahující na 

nebezpečné látky notebooky, které mohou být umístěny na palubní desce a napájeny ze 

zásuvky automobilu. Notebooky by obsahovaly databázi nebezpečných látek např. Medis-

Alarm, ze které by velitelé mohli čerpat informace rychleji a vždy se na ně zpětně podívat. 

Dále mohou mít v elektronické podobě metodické postupy, typové plány, pomocné tabulky, 

programy na přepočty koncentrací nebezpečných látek či přípravu dekontaminačního činidla a 

to vždy v místě zásahu. K zamyšlení rovněž stojí aplikace systému GPS k navigaci či 

elektronických map s vyznačením stacionárních zdrojů nebezpečných látek, které nám 

poskytnou informace o druhu, množství a vlastnostech nebezpečné látky a dále o zónách 

ohrožení a počtu obyvatel nacházejících se v těchto zónách. 
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13   ZÁVĚR 

 Cílem této diplomové práce bylo charakterizovat území okresu Svitavy z hlediska vzniku 

mimořádných událostí s únikem nebezpečné látky, stanovit možnosti vedení zásahu 

v podmínkách územního odboru Svitavy a řešit využití jednotek SDH obcí na území okresu 

Svitavy při zásazích na nebezpečné látky. 

 

 Úvodní část diplomové práce obsahuje charakteristiku nebezpečných látek, jejich rozdělení, 

včetně uvedení obecného postupu jednotek PO. Dále jsem uvedl JPO předurčené k zásahům 

na NL na území okresu Svitavy, zabýval jsem se systémem odborné přípravy a systémem 

poskytování informační podpory JPO při zásazích na NL. Řešil jsem v závislosti na 

organizačním složení a vybavenosti akceschopnost jednotek HZS kraje ÚO Svitavy při 

zásazích na nebezpečné látky, včetně stanovení metodického postupu na základní početní 

stav. Charakteristiku okresu Svitavy z hlediska vzniku mimořádných událostí s únikem 

nebezpečných látek jsem provedl na základě jednotlivých ORP, přičemž jsem zohlednil 

stacionární a mobilní zdroje nebezpečných látek. Možnosti vedení zásahu rovněž poukazují 

na tyto zdroje, přičemž jsou uvedena specifika, které je představují. Dále je řešeno využití 

jednotek SDH obcí při zásahu na nebezpečnou látku na území okresu Svitavy. Na závěr práce 

je provedeno zhodnocení současného stavu a uveden návrh na jeho zlepšení. 

 

 Z diplomové práce vyplývá následující: 

 

• V případě zásahu na nebezpečnou látku by měly jednotky HZS kraje ÚO Svitavy vždy 

disponovat minimálním skutečným stavem, což představuje 10 osob a odpovídá 

výjezdu stanice, kde se mimořádná událost stala (nebo která je místu MU nejblíže) a 

dvou výjezdů stanice Svitavy. Na tento početní stav je zpracován taktický postup, 

který může být účinnou pomůckou veliteli zásahu.  

• Na základě provedené charakteristiky okresu Svitavy z hlediska zdrojů nebezpečných 

látek vyplývá, že na území okresu Svitavy se nachází 24 významných stacionárních 

zdrojů NL a dále mobilní zdroje, které se mohou vyskytovat všude, kde není 

vyloučena či omezena přeprava nebezpečných látek, přičemž nelze vyloučit, že 

nedojde k porušení dopravních přepisů, následné havárii a vzniku mimořádné události 

i v těchto místech. 
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• Při vedení zásahu zohlednit specifika stacionárních a mobilních zdrojů NL. Zásah bude 

vždy probíhat v obecné rovině na základě konkrétní mimořádné události, přičemž je 

důležité využívat a zohlednit poznatky z předešlých zásahů a taktických cvičení. 

• Jednotky HZS kraje ÚO Svitavy dovybavit a postupovat v souladu s návrhem 

uvedeným v kapitole 12.  

• Jednotky SDH obcí kategorie JPO II a JPO III, které nejsou předurčeny k zásahům na 

NL využívat k činnostem, uvedeným v diplomové práci a na toto téma zaměřit a 

zintenzivnit odbornou přípravu. Dále dovybavit jednotky SDH obcí, Mladějov na 

Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, Sebranice, Telecí, Korouhev, Cerekvice nad 

Loučnou, Trstěnice, v souladu s vyhláškou [18] a poskytnout jim ze strany HZS kraje 

tabulky viz příloha 5. 

• Jednotky  SDH obcí kategorie JPO II, Březová nad Svitavou, Bystré, Jevíčko, Polička, 

které jsou předurčené k zásahům na NL, dovybavit v souladu s návrhem uvedeným 

v kapitole 12. Jakmile budou jednotky vybaveny, rozšířit odbornou přípravu v rámci 

40 hod. zaměřenou na činnosti při zásazích na NL a provádět výcvik. Do doby než 

budou tyto jednotky vybaveny využívat je k činnostem, uvedeným v diplomové práci 

a na toto téma zaměřit a zintenzivnit odbornou přípravu, poskytnout jim tabulky viz 

příloha 5. 

• Na základě potenciálního nebezpečí, které představují mobilní zdroje NL, procházející 

středy měst, které jsou velkým rizikem pro obyvatelstvo, zvážit návrh na změnu 

předurčenosti JPO kategorie JPO II, který je uveden v kapitole 10. 

 

 Zhodnotím-li komplexně problematiku zásahů na nebezpečné látky v okrese Svitavy, mohu 

konstatovat, že jednotky PO na území okresu Svitavy jsou až na nějaké nedostatky dobře 

vybaveny a schopny plnit úkoly při těchto zásazích.  

 Ze statistického přehledu MU vyplývá, že zásahy s únikem NL, představují ve srovnání 

s jinými typy MU poměrně malý podíl. Na území okresu Svitavy se nenachází velké 

chemické provozy, ale pouze standardní zdroje nebezpečných látek, které jsou součástí 

většiny měst v České republice. Na druhou stranu mobilní zdroje NL pohybující se na 

komunikacích, které procházejí středy měst, představují velké riziko pro obyvatelstvo a 

životní prostředí. Jednotky PO na území okresu Svitavy musí být na podobné scénáře událostí 

připraveny a mít v této oblasti dostatečné znalosti.  
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požární ochrany a příslušníků HZS Pardubického kraje na  rok 2009. 
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[10] Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje č. 53/2008 ze dne 23. 

12. 2008, kterým se vydává organizační řád Hasičského záchranného sboru Pardubického 

kraje. 

 

[11] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 36/2003 ze dne 7. srpna 2003 k provádění odborné způsobilosti členů jednotek SDH 

obcí a jednotek SDH podniků. 

 

[12] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

č. 47/2005 ze dne 28. prosince 2005, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné 

odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru 

ČR. 

 

[13] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 14/2007 ze dne 30. 

března 2007, kterým se mění Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR a náměstka ministra vnitra č. 27/2006, kterým se stanoví opěrné body Hasičského 

záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro 

záchranné práce. 

 

[14] Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 30 ze dne 22. prosince 

2006, kterým se vydává Řád chemické služby Hasičského záchranného sboru České 

republiky. 

 

[15] STŘEDA, L., BRÁDKA, S., BLÁHOVÁ, M. Nebezpečné chemické látky a ochrana 

proti nim. 1. vyd. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2006. s 8-9. ISBN 80-86640-63-9. 

 

[16] ŠENOVSKÝ, M., et. al. Nebezpečné látky II. 1. vyd. Ostrava: EDICE SPBI 

SPEKTRUM, 2004, 190 s. ISBN 80-86634-47-7. 

 

[17] Vyhláška č. 35/2007 Sb., ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární 

techniky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

[18] Vyhláška č. 247/2001 Sb., ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 
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[19] Vyhláška č. 328/2001 Sb., ze dne 5. září 2001 o některých podrobnostech k zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

 
[20] Zákon č. 371/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb. ze dne 23. září 2003 o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů. 

 

[21] Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

[22] Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

[23] Zákon č. 239/2000 Sb., ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů. 

 

[24] Zákon č. 150/2000 Sb., ze dne 16. května 2000, kterým se mění zákon č.  111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

[25] Zákon č. 266/1994 Sb., ze dne 14. prosince 1994 o dráhách a o změně některých zákonů. 

 

[26] Zabezpečení plnění úkolů CO a ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany. 

Ministerstvo vnitra. Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. MV–

23694-1/PO-2008. 
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Příloha č. 1  

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 

Zdroje nebezpečných látek ORP Svitavy 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Dimitrovova 6 
568 02 Svitavy 

SVITAP J. H. J spol. s r. 
o., Kyjevská 6-8, Svitavy SVITAP J.H.J spol. s. r.o.  

 

Ohrožující faktor Množství Účinek  
 
 
Další údaje: hoří při 498°C – uvol ňuje jed 
kyanovodík 

Polyakrylonitril 
 

 
18,0 t 

 
 

hořením se 
uvolňuje jed 
kyanovodík 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

200 560 poloměr 
100 m 

ochranná 
opatř. 
0,4ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet 
osob 

ve 
špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

kotelna kotelna Dimitrovova 2 24 

budova soudu Okresní soud Dimitrovova 33 25 7 –17 

2 panelové domy  Dimitrovova 230  

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Pražská 48 
568 02 Svitavy 

Mead - Westvaco 
corporation USA WESTVACO spol. s. r. o.  

 

Ohrožující faktor Množství Účinek  
 
 
Další údaje: uzavření silnice  II/366 tiskové barvy, ředidla, 

alkohol, olej, PHM, motor 
oleje, žíraviny 

 
76 t 

 

hořením se 
uvolňují 

nebezpečné 
zplodiny 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

138 210 poloměr 
200 m 

ochranná 
opatř. 
0,6 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet 
osob 

ve 
špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

Doprava silnice II/366    

textilní výroba Fibertex, a.s. Pražská 42 
Svitavy 64 6 – 14hod. 

výrobní družstvo Dřevojas 
Pražská 50, 

Svitavy 70 6 - 22hod 

pila Forest a.s. Pražská  69, 
Svitavy 50  

výrobní družstvo 
Orlík – 

kompresory Pražská 2061, Svitavy 25  
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Jatka Olomoucká 36 
568 02 Svitavy 

Jatka 
spol. s r. o. Jatka  spol. s.r.o.  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek Další údaje:  uniklý amoniak se okamžitě začne odpařovat a vytvoří oblak. 

Zbylý amoniak se bude odpařovat podstatně pomaleji v závislosti na 
přenosu tepla z podkladu do vytvořené louže. Oblak se bude šířit do okolí 
v závislosti na atmosférických podmínkách. Na rozptyl oblaku působí 
nepříznivě inverze, slabý vítr nebo bezvětří, případně nízká teplota ovzduší. 

Amoniak 1,8 t 
Poleptání 
dýchacích cest, 
očí a pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

50 100 poloměr 
200 m 

ochranná opatř. 
0,6 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

silnice I/35, 
ulice 

Olomoucká, 
Průmyslová 

    

úřad Zemědělská 
agentura Olomoucká 26 22  

podnikat. 
subjekty  Průmyslová 40  

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

U Stadionu 15 
568 02 Svitavy Voda a sport spol. s. r. o. Zimní stadion  

 

Ohrožující 
faktor Množství  Účinek  

 
Další údaje:  Těžší než vzduch  - vytěsnění kyslíku – 
nebezpečí udušení, výbušný, omrzliny.                                    Amoniak 0,22 t Poleptání dýchacích cest, očí a 

pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

2 380 poloměr 
100 m 

ochranná 
opatř. 
0,4 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

Svitap J.H.J. Svitap J.H.J. U Stadionu 13 200 600-1430 hod. 

rodinné 
domky 

 U Stadionu 80  

rodinné 
domky  Na Vějíři 80  

Učiliště SOU a U U Stadionu 20  
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Riegrova 9 
568 02 Svitavy Voda a sport spol. s. r. o. Krytý plavecký bazén  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: Těžší než vzduch  - edém plic, chladit 
nádrže vodou.   chlor  0,3 t Poleptání dýchacích cest, poleptání očí 

a pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

10 2100 poloměr 
200 m 

ochranná opatř.  
1 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

Základní škola ZDŠ Riegrova 4, Svitavy 377 8 –17 hod 

Penzion Penzion 
Sport Riegrova 44 celodenně 

obytné domy  
Riegrova, Neumanova, 

M. Horákové 40  

Mateřská škola MŠ Milady Horákové 
Svitavy 100 7 –17 

Koupaliště Koupaliště Riegrova 9, Svitavy 1500 8-19 

 
 
 

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Riegrova 9 
568 02 Svitavy 

Voda a sport spol. s. r. o. Koupališt ě 
 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: Těžší než vzduch  - edém plic, chladit 
nádrže vodou.   chlor  0,5 t 

Poleptání dýchacích cest, poleptání očí 
a pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

3 500 poloměr 
200 m 

ochranná opatř. 
1 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

Základní škola ZDŠ Riegrova 4, Svitavy 377 8 –17 hod 

Penzion Sport 
Penzion 

Sport Riegrova, Svitavy 44 celodenně 

obytné domy  Riegrova, Sokolovská 80  

Bazén 
Krytý 

plavecký 
bazén 

Riegrova 9, Svitavy 130 7-17 
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 
Dlouhá 92 

569 02 Březová nad 
Svit. 

Brno - město 
Dominikánské nám. 

196/1 
Brno 

Brn ěnské vodárny a kanalizace  
 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: Těžší než vzduch  - edém plic.   
Omezení provozu na silnici I/43 a na místních 
komunikacích 

chlor  1,3 t 
Poleptání dýchacích cest, poleptání očí 
a pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

16 270 poloměr 
400 m ochranná opatř. 1000 m 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

Mateřská škola MŠ Sluneční 98 
Březová nad Svit. 

57 7 –14 hod. 

Základní škola ZŠ 
Moravské nám. 15 
Březová nad Svit. 187 7-14 hod. 

Penzion pro 
důchodce 

Penzion pro 
důchodce 

Zahradní 307 
Březová nad Svit. 

22 celodenně 

bydlení obytné domy 
 
   

 

Zdroj ohrožení Adresa 
objektu Vlastník 

 

Brněnec 17 
569 04 Brněnec 

VITKA TEXTILES a.s. 
Na Folimance 2122/13, Praha 2, PSČ 

120 00 
VITKA a.s.  

 

Ohrožující faktor  Množství  Účinek  
 
Další údaje: hoří při 498 °C – uvol ňuje se jed kyanovodík 
 Polyakrylonitril 87,5 t 

hořením se uvolňuje jed 
kyanovodík  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

140 80 
poloměr 
200 m 

ochranná opatř. 
0,4 ha  

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

kotelna kotelna VITKA    

železniční 
zastávka 

 

železniční zastávka 
Mor. Chrastová  30 530-6 hod 

1430- 15 hod 

obytné domy   30  
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Kpt. Jaroše 64 
Svitavy  

OMV ČR s.r.o.  
Budějovická 778/3 

Praha 4  
  Čerpací stanice OMV  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: omezení hromadné dopravy osob na 
silnici č. I/43  

ropné látky 145 t 
Rozsáhlý požár provázející exploze, 

destrukce zařízení 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

3 400 100 m ochranná opatř. 
0,4 ha  

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

silnice I/43     

Mateřská škola  Úvoz 1, Svitavy  55 
Čerpací stanice 

LPG  Zámecká 2, Svitavy  6 

LIDL – obchod    120 

panelové domy  sídliště Lány  200 

 

Zdroj ohrožení Adresa 
objektu Vlastník 

 

Zámecká 2, 
568 02 Svitavy Leo Siekiera Čerpací stanice LPG 

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: omezení hromadné dopravy 
osob na silnici č. I/43  

propan -butan  2,5 t Rozsáhlý požár provázející exploze, destrukce 
zařízení 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

3 400 200 m ochranná opatř. 
0,6 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

silnice I/43     

Mateřská škola  Úvoz 1, Svitavy 55  
Čerpací stanice 

PHM  Kpt. Jaroše 64 Svitavy 18  

LIDL – obchod  Kpt. Jaroše, Svitavy 120  

bytové domy  ulice kpt. Jaroše 200  
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Příloha č. 2   

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 

Zdroje nebezpečných látek ORP Moravská Třebová 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 
Tyršova 41  

57101 Moravská 
Třebová  

město 
 Moravská Třebová   Zimní stadion  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje:  Těžší než vzduch  - vytěsnění kyslíku – 
nebezpečí udušení, výbušný, omrzliny. Amoniak 0,3 t 

Poleptání dýchacích cest, očí a 
pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

4 1400 
poloměr 
100 m 

ochranná opat. 
0,4 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

VHOS a.s. VHOS a. s. Nádražní 6 94 630-15 hod. 

Finanční úřad Finanční úřad Nádražní 8 60 7-1530 hod. 

Koupaliště Aquapark Tyršova 41 1200 léto 

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 
Tyršova 41  

57101 Moravská 
Třebová  

město 
 Moravská Třebová   AQUAPARK  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje:  Těžší než vzduch  - edém plic, chladit 
nádrže vodou chlor 0,18 t Poleptání dýchacích cest, očí a 

pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

10 1000 poloměr 
200 m 

ochranná opatř. 
1 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

VHOS a.s. VHOS a. s. Nádražní 6 94 630-15 hod. 

Finanční úřad Finanční úřad Nádražní 8 60 7-1530 hod. 

Zimní stadion Zimní stadion  Tyršova  800 zima  
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 
Městečko Trnávka 

č. 292 
569 41 

Miltra B s.r.o. 
Městečko Trnávka Mlékárna  MILTRA B s. r.o.  

 

Ohrožující faktor  Množství Účinek  
 
Další údaje:  Těžší než vzduch - vytěsnění kyslíku 
– nebezpečí udušení. Výbušný, při odpařování 
mrzne – nebezpečí omrzlin. 

Amoniak 2,5 t Poleptání dýchacích cest, očí a pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

97 100 
poloměr 
200 m 

ochranná opatř. 
1,5 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

ČS PHM  čerpací 
stanice Městečko Trnávka   10 6 - 18 

silnice II/371     

železnice  železniční 
zastávka  Městečko Trnávka    

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 
Dvorní 20 
 Moravská 
Třebová    

OMV ČR s.r.o.  
Budějovická 778/3 

Praha 4 
Čerpací stanice OMV ČR s. r. o.  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: omezení hromadné dopravy 
 na silnici č. I/35 ropné látky 100 t 

Rozsáhlý požár provázející exploze, destrukce 
zařízení 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci  Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

9 250 100 m 
ochranná opatř. 

0,4 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

LÍDL  Brněnská 65/1587 200 8 - 20 

ČS LPG  areál fy. MT- INVEST 5  

Kösso König, 
velkoobchod a 

obchod 
 Brněnská 1505/63 30  

silnice I/35     
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Zdroj ohrožení Adresa objektu  Vlastník 

 
MT- INVEST 

Dvorní  
Moravská 
Třebová   

MT- INVEST 
Biskupova 1792/17  

130 00 Praha 3  
Čerpací stanice LPG  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

 
Další údaje: omezení hromadné 
dopravy na silnici č. I/35  

propan -butan  2,5 t 
Rozsáhlý požár provázející exploze, 

destrukce zařízení 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

3 250 200 m ochranná opatř. 
1 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

LÍDL  Brněnská 65/1587 200 8-20 

ČS  OMV  Dvorní 20 15  

Kösso König, 
velkoobchod a 

obchod 
 Brněnská 1505/63 30  

silnice I/35     
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Příloha č. 3  

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 

Zdroje nebezpečných látek ORP Polička 

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Terezy Novákové 521 

572 01 Polička 
AGRICOL  s. 

r.o. AGRICOL  s. r. o.  
 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

Další údaje: uniklý amoniak se okamžitě 
začne odpařovat a vytvoří oblak. Oblak se 
bude šířit do okolí v závislosti na 
atmosférických podmínkách. Na rozptyl 
oblaku působí nepříznivě inverze, slabý vítr 
nebo bezvětří, případně nízká teplota 
ovzduší. 

Amoniak 1,1 t Poleptání dýchacích cest, očí a 
pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

220 350 
poloměr 
 200 m 

ochranná opatř. 
0,6 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

Dřevozávod 
Pražan  T. Novákové 315 100  

Nádraží ČD  Smetanova 100 
6-8 

14-16 

obytné domy   T. Novákové 100  

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu  Vlastník 

 

Pivovarská 151 
572 14 Polička  

Měšťanský pivovar v Poličce a. 
s.  Měšťanský pivovar a. s. 

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

Další údaje: uniklý amoniak se okamžitě začne 
odpařovat a vytvoří oblak. Oblak se bude šířit do 
okolí v závislosti na atmosférických podmínkách. 
Na rozptyl oblaku působí nepříznivě inverze, slabý 
vítr nebo bezvětří, případně nízká teplota ovzduší. 

Amoniak 0,4 t Poleptání dýchacích cest, očí a 
pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

17 500 poloměr 
100 m 

ochranná opatř. 
0,4ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

Sport Sportovní stadion U Liboháje 500 14-16 
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Revoluční 
572 01 Polička  

Město  
Polička  Zimní stadion  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

Další údaje: uniklý amoniak se okamžitě začne 
odpařovat a vytvoří oblak. Oblak se bude šířit do 
okolí v závislosti na atmosférických podmínkách. 
Na rozptyl oblaku působí nepříznivě inverze, 
slabý vítr nebo bezvětří, případně nízká teplota 
ovzduší. 

Amoniak 0,3 t Poleptání dýchacích cest, očí a 
pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

2 - léto 
10 - zima  440 poloměr 

100 m 
ochranná opatř. 

0,4 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

Obchodní dům Plus Diskont spol. 
s.r.o. 

Tyršova 1001 
 

200 14-16 

Zdravotní 
středisko Poliklinika, Smetanova 55 100 7-15 

Tenisové kurty  Tyršova 20  

Sokolovna  Tyršova 60 250  

Obytné domy  ulice: Jungmanova, 
Husova, Tyršova 

100  

 

Zdroj ohrožení Adresa objektu  Vlastník 

 

Polička – Bořiny  
572 01 Polička   OMNIPOL a.s.    Poličské strojírny a. s.  

 

Ohrožující faktor  Množství Účinek  
Další údaje: výbuch, požár  
                    nutná evakuace osob. 

 
Trinitrotoluen 1362 t požár, výbuch 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

530 80 poloměr 
500 m 

ochranná opatř.  
4 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

bytovky  Polička – Bořiny 80  
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Starohradská 316 
572 01 Polička   

Továrna hasící 
techniky s. r. o.  THT s.r.o.  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

Další údaje: požár, výbuch 
                      

PHM 
LPG 

96 t 
2,5 t 

požár, výbuch  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

250 370 
 

200 
 

ochran. opatření  
0,6 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 

interval špi čky 

THT, s.r.o.  Starohradská 316 225  
ČSAD  Střítežská 271, 20  

Uhelné sklady  Střítežská 364,   

Čerpací stanice  Starohradská  409 10  
Hřbitov- obřadní 

síň  Starohradská 30  

Obytné domy, 
firmy 

 ul. Střítežská, Starohradská 200  
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Příloha č. 4  

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 

Zdroje nebezpečných látek ORP Litomyšl 

Zdroj ohrožení Adresa 
objektu Vlastník 

 
Sokolovská 

106 
570 01 

Litomyšl  

SAINT- 
GOBAIN 
Vertex, 
s.r.o. 

SAINT-GOBAIN  VERTEX, s. r. o. Litomyšl  
 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

Další údaje: látka velmi 
reaktivní, výbušná. Dýchací 
přístroj a úplný ochranný 
oblek nutný, nebezpečí 
omrzlin a výbuchu 
                      

Silany 
amoniak 

10,9 t 
0,62 t  

Podráždění očí, dýchacích cest a plic, zánět zasažených 
orgánů, omrzliny, popáleniny   

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

600 200 poloměr 
400 m 

ochranná 
opatř. 
1 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název 

objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

železniční trať 
018   100  

Prodejna  Auto Litomyšl 
s.r.o.  Nedošín  20  

VMJ 
Autocentrum  

čerpací 
stanice PHM, 

PB 
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl  50 14-16 

silnice I/35     

Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

U Plovárny 1130 
570 01 Litomyšl  

město Litomyšl  ZIMNÍ STADION 
 

Ohrožující faktor  Množství Účinek  
Další údaje:  Těžší než vzduch - 
vytěsnění kyslíku – nebezpečí 
udušení. Výbušný, při odpařování 
mrzne – nebezpečí omrzlin.                     

Amoniak 0,3 t Poleptání dýchacích cest, očí a pokožky  

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

2 1550 poloměr 
100 m 

ochranná 
opatř. 
0,4 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

Mateřská škola Mateřská škola Lidická 1056 115 730-16 hod. 

bydlení Domov 
důchodců Zámecká 500 85 24 hod. 

Internát Internát SPGŠ Strakovská 1071 104 24 hod. 

Koupaliště koupaliště Prokešova 300 1200 24 hod. 
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Zdroj ohrožení Adresa objektu Vlastník 

 

Prokešova 300 
570 01 Litomyšl   město Litomyšl  KOUPALIŠTĚ 

 

Ohrožující faktor  Množství Účinek  
Další údaje:    Těžší než vzduch – 
edém plic, chladit nádrže vodou. 

Chlór 0,18 t Poleptání dýchacích cest, očí a pokožky 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

17 1500 
poloměr 
200 m 

ochranná 
opatř. 
 1,5 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

 
Mateřská škola  

 
Mateřská škola  

Lidická 1056 
 

115 7-16 hod.  

Domov důchodců  Domov 
důchodců  

Zámecká 500 
 85 24 hod.  

Internát  Internát SPGŠ Strakovská 1071 
 

104 24 hod.  

sport  zimní stadion  U Plovárny 1130   

doprava  silnice I/35    

 
Zdroj ohrožení Adresa objektu  Vlastník 

 
 Sokolovská 

122  
570 01 Litomyšl 

AGIP spol. 
s.r.o. Čerpací stanice AGIP spol. s.r.o.  

 

Ohrožující 
faktor Množství Účinek  

Další údaje: uzavření 
komunikace I/35                 

PHM 
LPG 

72,5 t 
2,5 t 

Rozsáhlý požár, provázející exploze a destrukce 
zařízení 

Rozsah 
ohrožení  

Zaměstnanci Obyvatelstvo 
 

Zóna ohrožení 
 

17 750 
poloměr 
200 m 

ochranná 
opatř. 
0,6 ha 

 
Ohrožené 
subjekty  

 
Název objektu  

 
Adresa  

 
Počet osob 
ve špi čce 

 
Časový 
interval 
špi čky  

doprava silnice č.  I/35    

doprava 
železniční trať 

018  100  

výrobní podnik 
Saint -Gobain  
Vertex,  s.r.o. 

Litomyšl 
Sokolovská 106 600  

 
 
 
 



14 

Příloha č. 5 

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 

Tabulky pro posouzení a identifikaci nebezpečné látky 
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Příloha č. 6 

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 
Mapa ORP Svitavy 
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Příloha č. 7   

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 
Mapa ORP Moravská Třebová 
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Příloha č. 8 

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 
Mapa ORP Polička 
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Příloha č. 9 

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 
Mapa ORP Litomyšl 
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Příloha č. 10 

Bc. Lukáš Faltys, Zásahy na nebezpečné látky v podmínkách Územního odboru Svitavy 

 

Přehled JPO na území okresu Svitavy 

Evidenční číslo 
JPO Kat 

JPO 
Dislokace JPO Zřizovatel 

Území Jednotka 
533 013 I Stanice Litomyšl HZS Pardubického kraje 
533 011 I Stanice Moravská Třebová HZS Pardubického kraje 
533 012 I Stanice Polička HZS Pardubického kraje 
533 010 I Stanice Svitavy HZS Pardubického kraje 
533 201 II/1 Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 
533 104 II/1 Bystré Město Bystré 
533 108 II/1 Jevíčko Město Jevíčko 
533 242 II/1 Svitavy Město Svitavy 
533 121 II/1 Litomyšl Město Litomyšl 
533 119 II/1 Moravská Třebová Město Moravská Třebová 
533 120 II/1 Polička Město Polička 
533 103 III/1 Brněnec Obec Brněnec 
533 202 III/1 Budislav Obec Budislav 
533 105 III/1 Cerekvice nad Loučnou Obec Cerekvice nad Loučnou 
533 116 III/1 Čistá Obec Čistá 
533 204 III/1 Dlouhá Loučka Obec Dlouhá Loučka 
533 106 III/1 Dolní Újezd Obec Dolní Újezd 
534 109 III/1 Horní Sloupnice - Sloupnice Obec Sloupnice 
533 107 III/1 Chornice Obec Chornice 
533 114 III/1 Jedlová Obec Jedlová 
533 211 III/1 Korouhev Obec Korouhev 
533 212 III/1 Křenov Obec Křenov 
533 215 III/1 Lubná Obec Lubná 
533 109 III/1 Městečko Trnávka Obec Městečko Trnávka 
533 117 III/1 Mladějov na Moravě Obec Mladějov na Moravě 
533 218 III/1 Oldříš Obec Oldříš 
533 112 III/1 Opatov Obec Opatov 
533 115 III/1 Pomezí Obec Pomezí 
533 118 III/1 Radiměř Obec Radiměř 
533 225 III/1 Rohozná Obec Rohozná 
533 229 III/1 Sádek Obec Sádek 
533 113 III/1 Sebranice Obec Sebranice 
533 111 III/1 Staré Město Obec Staré Město 
533 232 III/1 Svojanov Městys Svojanov 
533 233 III/1 Telecí Obec Telecí 
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Evidenční číslo 
JPO Kat 

JPO 
Dislokace JPO Zřizovatel 

Území Jednotka 
533 234 III/1 Trpín Obec Trpín 
533 235 III/1 Trstěnice Obec Trstenice 
533 238 III/1 Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč 
533 240 III/1 Vranová Lhota Obec Vranová Lhota 
533 601 IV POLIČSKÉ STROJÍRNY Poličské strojírny a.s. 
533 214 V Banín Obec Banín 
533 304 V Bělá nad Svitavou Obec Bělá nad Svitavou 
533 303 V Bělá u Jevíčka Obec Bělá u Jevíčka 
533 301 V Benátky Obec Benátky 
533 302 V Bezděčí u Trnávky Obec Bezděčí u Trnávky 
533 305 V Biskupice Obec Biskupice 
533 307 V Bohuňov Obec Bohuňov 
533 508 V Bohuňovice Obec Bohuňovice 
533 102 V Borová Obec Borová 
533 310 V Borušov Obec Borušov 
533 309 V Boršov - Moravská Třebová Město Moravská Třebová 
533 312 V Březina Obec Březina 
533 313 V Březinky Obec Březinky 
533 314 V Březiny Obec Březiny 
533 315 V Desná Obec Desná 
533 316 V Dětřichov u Mor. Třebové Obec Dětřichov u Mor. Třebové 
533 317 V Dětřichov Obec Dětřichov 
534 324 V Dolní Sloupnice - Sloupnice Obec Sloupnice 
533 318 V Gruna Obec Gruna 
533 320 V Hartinkov Obec Hartinkov 
533 397 V Hartmanice Obec Hartmanice 
533 522 V Horky Obec Horky 
533 324 V Horní Újezd Obec Horní Újezd 
533 325 V Hradec nad Svitavou Obec Hradec nad Svitavou 
533 326 V Chmelík Obec Chmelík 
533 327 V Chotěnov Obec Chotěnov 
533 328 V Chotovice Obec Chotovice 
533 329 V Chrastavec Obec Chrastavec 
533 206 V Janov Obec Janov 
533 207 V Jaroměřice Obec Jaroměřice 
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Evidenční číslo 
JPO Kat 

JPO 
Dislokace JPO Zřizovatel 

Území Jednotka 
533 332 V Jarošov Obec Jarošov 
533 333 V Javorník Obec Javorník 
533 209 V Kamenec u Poličky Obec Kamenec u Poličky 
533 337 V Karle Obec Karle 
533 210 V Koclířov Obec Koclířov 
533 338 V Kornice - Litomyšl Město Litomyšl 
533 213 V Kunčina Obec Kunčina 
533 339 V Květná Obec Květná 
533 241 V Lány - Litomyšl Město Litomyšl 
533 343 V Lavičné Obec Lavičné 
533 341 V Lezník - Polička Město Polička 
533 342 V Linhartice Obec Linhartice 
533 216 V Makov Obec Makov 
533 344 V Malíkov Obec Malíkov 
533 345 V Mikuleč Obec Mikuleč 
533 346 V Modřec - Polička Město Polička 
533 110 V Morašice Obec Morašice 
533 348 V Nedošín - Litomyšl Město Litomyšl 
533 347 V Nedvězí Obec Nedvězí 
534 420 V Němčice Obec Němčice 
533 349 V Nová Sídla Obec Nová Sídla 
533 351 V Nová Ves u Jarošova Obec Nová Ves u Jarošova 
533 350 V Nová Ves u Litomyšle - Litomyšl Město Litomyšl 
533 352 V Nová Ves u M. T. - Kunčina Obec Kunčina 
533 354 V Opatovec Obec Opatovec 
533 220 V Osík Obec Osík 
533 221 V Pazucha - Litomyšl Město Litomyšl 
533 360 V Pohledy Obec Pohledy 
533 361 V Pohodlí - Litomyšl Město Litomyšl 
533 362 V Poříčí u Litomyšle Obec Poříčí u Litomyšle 
533 223 V Příluka Obec Příluka 
533 365 V Pustá Kamenice Obec Pustá Kamenice 
533 366 V Pustá Rybná Obec Pustá Rybná 
533 369 V Radkov Obec Radkov 
533 370 V Rozhraní Obec Rozhraní 
533 398 V Rozstání Obec Rozstání 
533 228 V Rychnov na Moravě Obec Rychnov na Moravě 
533 373 V Sedliště Obec Sedliště 
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Evidenční číslo 
JPO Kat 

JPO 
Dislokace JPO Zřizovatel 

Území Jednotka 
533 386 V Široký Důl Obec Široký Důl 
533 374 V Sklené Obec Sklené 
533 375 V Slatina Obec Slatina 
533 379 V Stašov Obec Stašov 
533 380 V Strakov Obec Strakov 
533 399 V Střítež - Polička Město Polička 
533 383 V Sušice - Moravská Třebová Město Moravská Třebová 
533 353 V Študlov Obec Študlov 
533 387 V Tržek Obec Tržek 
533 236 V Třebařov Obec Třebařov 
533 388 V Udánky - Moravská Třebová Město Moravská Třebová 
533 390 V Útěchov Obec Útěchov 
533 237 V Vendolí Obec Vendolí 
533 391 V Víska u Jevíčka Obec Víska u Jevíčka 
533 239 V Vítějeves Obec Vítějeves 
534 400 V Vlčkov Obec Vlčkov 
533 393 V Vrážné Obec Vrážné 
533 394 V Vysoká Obec Vysoká 
533 396 V Želivsko Obec Želivsko 
533 818 VI  SVITAP Svitavy SVITAP J.H.J., spol. s r.o. 

     
     

Seznam jednotek p ředurčených pro dopravní nehody a havárie 
     

Evidenční číslo 
JPO Typ 

před. 
Dislokace JPO Zřizovatel 

Území Jednotka 
533 013 C-Z Stanice Litomyšl HZS Pardubického kraje 
533 011 C-Z Stanice Moravská Třebová HZS Pardubického kraje 
533 012 C-Z Stanice Polička HZS Pardubického kraje 

533 010 
C-E-

S Stanice Svitavy HZS Pardubického kraje 
533 201 C-Z Březová nad Svitavou Město Březová nad Svitavou 
533 104 C-Z Bystré Město Bystré 
533 108 C-Z Jevíčko Město Jevíčko 
533 121 D Litomyšl Město Litomyšl 
533 119 D Moravská Třebová Město Moravská Třebová 
533 120 C-Z Polička Město Polička 

 


