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Anotace 
 
 
Svoboda, J.: Součinnost jednotek PO ve Středočeském kraji - územní odbor Mělník: 
Bakalářská práce, Ostrava: VŠB –TU, 2009. 42s 
 
 

Tato práce hodnotí součinnost jednotek PO HZS ČR, JSDH obcí a jednotek 

HZSP ve středočeském kraji se zaměřením na územní odbor Mělník. V jednotlivých 

kapitolách jsou uvedeny údaje o hodnocených jednotkách PO nacházejících se v daném 

regionu. Jedná se o statistické údaje, organizaci sil a prostředků, popis a hodnocení 

provedených cvičeních a skutečných zásahů. Jako příklad součinnosti a spolupráce mezi 

jednotkami PO je pak uvedena stav mezi jednotkami PO nacházejících se ve městě 

Neratovice. V závěru práce je vyhodnocení získaných poznatků a návrh možného 

řešení, které se zejména týká JSDH obcí.   
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Svoboda, J.: Cooperation of fire brigades in The Central Bohemian region -  Melnik 

territorial department, Ostrava: VSB – TU,2009. 42 p  

 

This bachelor´s thesis appreciates cooperation between fire brigades HZS CR, JSDH 

villages and HZS plants at The Centrál Bohemian region  especially for  territorial 

department Melnik. In individual chapters are presented statistical data, organization of 

forces and devices those fire brigades including practises and real interventions of fire 

brigades. As example is presented state cooperation between different fire brigades in 

town Neratovice. On the end of  bachelor´s thesis is evaluation of the done 

informationes and recomendation of solution how to increase and improve the situation 

in action-ability especially in fire brigades of  JSDH villages.   
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1. Úvod 
 Součinnost jednotek PO je předpokladem ke kvalitnímu zvládnutí mimořádných 

událostí, kde jak ze statistik vyplývá, je nutné většinou soustředit na místě zásahu 

alespoň tři jednotky PO o síle minimálně družstva o sníženém početním stavu 

(1+3). S takovýchto a dalších údajů vychází zákon o požární ochraně, příslušné 

vyhlášky ministerstva vnitra a směrnice generálního ředitelství HZS ČR, které 

určují rozmístění jednotek PO v systému plošného pokrytí a tvorbu poplachového 

plánu pro daný region. Takové soustřeďování jednotek odstraňuje možné zdržení v 

nasazení jednotek u zásahu, zajišťuje jejich vyšší využitelnost a efektivnější 

nasazení speciální techniky.  

 Výše zmíněnými předpisy je také dáno potřebné technické vybavení jednotek a 

požadavky na odbornou způsobilost, ať již jde o příslušníky HZS kraje, členy JSDH 

obce nebo o zaměstnance HZSP, případně členy JSDHP.   

 Plnění těchto výše zmíněných zákonných požadavků je však bezproblémové 

pouze u jednotek HZS krajů. U jednotek HZSP se však mohou objevovat výrazné 

rozdíly zejména ve vybavení mobilní technikou a věcnými prostředky PO, jež je 

závislé na finanční situaci podniku.  

 K výrazným odlišnostem dochází i u JSDH obce, kde sehrává roli nejen možnost 

obce po finanční stránce zabezpečit jednotku PO věcnými prostředky PO, údržbu a 

modernizaci mobilní techniky, ale rovněž ochota a  schopnost členů jednotky 

naplňovat požadavky na odbornou způsobilost. Řada obcí byla tak nucena ukončit 

činnost svých jednotek a ke splnění požadavků na zajištění požární ochrany využila 

možnost danou zákonem o požární ochraně a vytvořila smluvně společné jednotky s 

jinou obcí, které pak naplnily předepsaný požadavek zajištění PO.  

 Přitom důležitou roli JSDH obcí prokázaly povodně v roce 1997 na Moravě a 

zvláště pak v roce 2002 v Čechách, kde se tyto jednotky výrazným způsobem 

podílely na odstraňování jejich následků.  

 Tyto události prověřily nejen účinnost IZS, ale rovněž i součinnost mezi 

jednotlivými druhy jednotek PO, která byla v následujících letech prohlubována 
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účastí na společných zásazích a taktických, součinnostních i prověřovacích 

cvičeních.   

 Významná je také vzájemná komunikace a spolupráce mezi jednotkami PO nejen 

při likvidaci mimořádných událostí, ale také během odborné přípravy, kdy se 

vzájemnou výměnou zkušeností, znalostí a dovedností prohlubuje vzájemná 

sounáležitost mezi hasiči jednotlivých jednotek. Cílem této práce je proto posouzení 

současného stavu při součinnosti jednotek PO a z těchto výsledků vyvození 

případných návrhů na opatření pro zlepšení nejen této součinnosti, ale také 

spolupráce mezi jednotkami PO a tím i zvýšení jejich akceschopnosti.  

     Jako vyhodnocované objekty byly vybrány jednotky PO v regionu bývalé 

okresní stanice HZS, dnes územního odboru Mělník HZS Středočeského kraje. 

Jedná se o zde nacházející stanice HZS kraje, jednotky HZSP zařazených do IZS a 

vybrané JSDH obcí níže popisovaných a vyhodnocení statistických údajů z cvičení 

a skutečných zásahů v období let 2006-2008.  

 

2.   Použité zkratky a názvy  - výklad pojmů 
 

Použité zkratky  a názvy viz. příloha č. 5. 
 

2.1. Výklad pojmů 

Jednotky požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí 

organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární 

technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, 

agregáty, apod.).  

 
Jednotkami PO podle [1] jsou :  

 Jednotka  HZS  kraje je složena z příslušníků   hasičského  záchranného  sboru 

určených  k  výkonu  služby  na  stanicích hasičského záchranného sboru kraje, 

  Jednotka  HZS podniku je složena ze zaměstnanců  právnické  osoby  nebo  

podnikající fyzické  osoby, kteří  vykonávají  činnost  v  této  jednotce  jako  své  

zaměstnání. 
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 Jednotka  SDH  obce je  složena  z fyzických  osob - členů,  které  nevykonávají  

činnost  v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 

 Jednotka  SDH  podniku je složena ze zaměstnanců  právnické  osoby  nebo  

podnikající  fyzické  osoby, kteří nevykonávají   činnost   v  této  jednotce  požární  

ochrany  jako  své zaměstnání. 

Událost 

 Za událost se považují veškeré požáry a další mimořádné události jako dopravní 

nehody, živelní pohromy, úniky nebezpečných látek, technické havárie atd. spojené 

se zásahem jednotky PO  a složek IZS. 

Zásah 

 Zásah je činnost jednotky PO  a složky IZS u události včetně prověřovacího 

cvičení nezávisle na finanční náhradě. Za zásah se považuje také předem dohodnutá 

pomoc jiným složkám IZS. 

Požár 

    Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat  

a nebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy. 

Dopravní nehoda 

    Zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, který má charakter 

vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. Pokud by v činnosti jednotky PO 

převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního 

prostředí, klasifikuje se tento zásah podle převažujícího charakteru. Dopravní 

nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za dopravní nehodu je 

považován i případ, kdy jednotky PO pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z 

prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), 

odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění 

úniků látek - provozních náplní vozidel apod.). 
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Práce na vodě 

    Zásah na povrchových vodách (záchrana osob a zvířat, vyhledávání  

pohřešovaných osob, práce vzniklé v souvislosti s povodněmi apod.). 

Únik látek 

    Zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých,  

výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných 

nebezpečných látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, 

čpavek apod.) mimo ropných produktů. 

Technická pomoc 

   Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů mimo  

technologický provoz podniků. Jedná se o pomoc technikou jednotek PO. 

Jiný technický zásah 

Činnost jednotky PO, kterou nelze klasifikovat předchozími druhy událostí.  

Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či lékaře (přímo i nepřímo poskytnutá 

pomoc). 

Akceschopnost 

  Zajištění organizační, technické a odborné připravenosti k plnění základních 

úkolů podle zákona [1] a k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany 

obyvatelstva.  

Organizační připravenost  

 Základní početní stav příslušníků, zaměstnanců nebo  členů v příslušné jednotce 

a její funkční složení, stanovené zvláštním právním předpisem s přihlédnutím ke 

kategorii jednotky v plošném pokrytí a zajištění výjezdu družstva nebo alespoň 

družstva o zmenšeném početním stavu po vyhlášení požárního poplachu v 

požadovaném čase.  
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Odborná připravenost  

 Odborná způsobilost velitelů a strojníků jednotky a jejich pravidelná odborná 

příprava.  

Technická připravenost   

 Vybavení jednotky odpovídající technikou podle zvláštního právního předpisu a 

věcnými prostředky PO a její použitelnost k provedení zásahu včetně 

odpovídajícího technického stavu splňujícím podmínky § 18 vyhlášky [2].  

Taktické cvičení 

 Cvičení, které je určeno k ověření schopnosti velitelů jednotek a štábu řídit 

jednotky a k ověření znalostí území, pro které byla jednotce s územní působností 

stanovena územní působnost. 

Prověřovací cvičení  

 Cvičení určené k prověrce akceschopnosti jednotek, k prověření dokumentace 

zdolávání požárů, havarijních plánů nebo k ověření součinnosti mezi jednotkami a 

složkami integrovaného záchranného systému.  

 

2.2. Operační hodnota jednotek PO podle kategorií a    
              jejich   definice 
 

Tabulka 2.1. operační hodnota jednotek PO rozdělených podle kategorií. 

Kategorie 
jednotek PO 

Doba výjezdu 
/min./ 

Územní působnost 
/min./ 

Druh jednotky 

JPO I 2 20 HZS ČR 
JPO II 5 10 JSDH obce 
JPO III 10 10 JSDH obce 
JPO IV 2 Není HZSP 
JPO V 10 Není JSDH obce 
JPO VI 10 Není JSDH podniku 
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JPO I je jednotka HZS ČR, která zajišťuje výjezd jednoho až tří družstev o 

zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci a 

poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou ve své území působnosti. Dále 

v místě  své dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených 

stanic zpravidla v součinnosti s místní JSDH obce. 

JPO II/1 je JSDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem nad 

1000obyvatel.  

 JPO II/2 je JSDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou 

družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 

počtem nad 1000 obyvatel.  

 JPO III/1 je JSDH obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o 

zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem nad 

1000 obyvatel.  

 JPO III/2 je JSDH  obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou 

družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 

počtem nad 1000 obyvatel. 

 JPO IV je HZSP zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; 

poskytuje speciální techniku na výzvu operačního střediska HZS ČR zpravidla na 

základě písemné dohody. 

 JPO V je JSDH obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o 

zmenšeném početním stavu. 

 JPO VI  je JSDH podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou podnikající 

osobou. Tato jednotka poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR 

zpravidla na základě písemné dohody. 

 

 

 

                                                                                                                                         8   



3.   Statistické údaje regionu Mělník 
 

 Ze statistického sledování událostí  výjezdů z let 2006 – 2008, viz. graf  

č. 3.1., připadá nejvíce zásahů, a to 50 %, na stanice HZS Středočeského kraje 

Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice. Poměrně velkou účast na zásazích a to 

více jak 30 % mají i jednotky HZSP, u kterých je sice zásah mimo podnik 

okrajovou záležitostí, ale jde o významný příspěvek k udržení akceschopnosti 

těchto jednotek. Naproti tomu je zde v poměrně malém rozsahu využito JSDH obcí. 

 

HZS
50%

JSDH
16%

HZSP
34%

 
Graf č. 3.1. Počet zásahů v uplynulých 3 letech 
  

 U HZSP mají nejvyšší počet zásahů v daném období HZS SŽDC a to 48%  

a HZSP Spolana a.s. se 40%. viz. graf č.3.2..   

HZSP 
Spolana

HZS SŽDC

HZSP 
Synthos

 
Graf č.3.2.  Počet zásahu v uplynulých 3 letech 
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 Zajímavý je i obsah jednotlivých zásahů připadajících na jednotlivé druhy 

jednotek PO, kde je zřejmý fakt, že JSDH obcí se začínají zapojovat i do 

technologicky složitějších zásahů, jakými jsou např. dopravní nehoda, únik 

nebezpečné látky atd.. 

 

Tabulka 3.1. Rozdělení událostí podle jednotlivých druhů. 

2006 2007 2008 Typ události 

HZS JSDH HZSP HZS JSDH HZSP HZS JSDH HZSP

požár 462 147 67 328 462 98 311 181 49 

dopravní 

nehody 239 10 27 277 239 39 249 21 23 

živelné 

pohromy 25 77 2 37 25 7 30 23 9 

únik NL 62 1 28 80 62 27 71 8 21 

technické 

zásahy 235 92 92 205 235 83 201 31 94 

ostatní 47 12 468 55 47 299 41 11 295 

 
 
 

4.   Organizace, síly a prostředky vybraných                 
     jednotek PO v územní působnosti územního    
     odboru Mělník 
 

 Organizace jednotek PO je stejná jako u všech ostatních jednotek PO v České 

republice a to v souladu s vyhláškou [2], která stanovuje vnitřní organizaci jednotek, 

minimální početní stav příslušníků ve směně HZS kraje a členů jednotky JSDH 

obce.  
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 Pro jednotky HZSP a JSDHP jsou tyto údaje doporučené a jsou dále konkrétně 

specifikovány podle „Posouzení požárního nebezpečí“ nebo podle „Dokumentace 

zdolávání požáru“.  

 V působnosti územního odboru Mělník se nacházejí tři stanice HZS 

Středočeského kraje, zařazené do kategorie JPO I . Stanice HZS se nacházejí v 

městech Mělník, Kralupy nad Vltavou a Neratovice. 

 Jednotky HZS podniku jsou v systému plošného pokrytí zařazeny v JPO IV. Mají 

výhradně místní působnost na území svého zřizovatele. Poskytování pomoci mimo 

svou působnost a rozsah zařazení HZSP do IZS závisí na vůli zřizovatele jednotky. 

Možnost takového zařazení do IZS je formulována v zákoně o IZS [3].  

 Zásah takto zařazených jednotek HZSP do IZS je vyžadován ve zvláštních 

případech při vyšších stupních požárního poplachového plánu nebo při potřebě 

speciální techniky.   

 Mezi významné jednotky HZSP, které jsou zařazeny do IZS a poplachového 

plánu kraje, patří HZSP Spolana a.s. Neratovice, HZSP Synthos Kralupy a.s. (do 

dubna 2008 HZSP Kaučuk a.s. Kralupy) a stanice HZS SŽDC. (do 1.6.2008 HZS 

ČD) stanice Kralupy nad Vltavou. 

 V působnosti územního odboru Mělník HZS Středočeského kraje je 43 JSDH 

obcí, z toho 18 zařazených do kategorie JPO III a 25 zařazených do kategorie  

JPO V.  

 

4.1. HZS  Středočeského kraje – stanice Mělník 
 

4.1.1. Stanice Mělník 

 Stanice Mělník byla do změny v organizačním systému HZS ČR centrální 

stanicí, čemuž odpovídá její velikost a množství techniky. Stanice zasahuje nejen ve 

svém vymezeném hasebním obvodu, ale také vyjíždí na výpomoc při rozsáhlejších 

událostech v rámci územního odboru i kraje, kam vyjíždí zejména  PPLA, RZA a 

výšková  technika. Stanice vyjíždí jako první posilová jednotka do sousedních 

hasebních obvodů Kralup nad Vltavou a Neratovic. 
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 Na stanici slouží mimo oddělení vedení územního odboru a prevence šest 

denních příslušníků a to velitel stanice, vedoucí oddělení IZS a služeb a 4 náčelníci 

služeb. Dále je zde plánovaný stav 42 příslušníků směnových, což jsou tři směny v 

počtech 1+13. 

 Stanice HZS Mělník je vybavena mobilní technikou v rozsahu uvedeném  

v příloze č. 1. 

 

4.1.2. HZS  Středočeského kraje – stanice Kralupy nad Vltavou 

 Stanice Kralupy nad  Vltavou se nachází v centru  města a na stanici slouží jeden 

denní příslušník – velitel stanice a ve směnovém režimu slouží 15 příslušníků, což 

jsou 3 směny v počtech 1+4. Stanice je vybavena mobilní technikou v rozsahu 

uvedeném v příloze č. 1. 

 
4.1.3. HZS  Středočeského kraje – stanice Neratovice 

 Na stanici Neratovice  slouží 1 denní příslušník – velitel stanice a ve směně 

slouží 15 příslušníků což je směna tvořená počtem 1+4. Stanice je vybavena 

mobilní technikou v rozsahu uvedeném v příloze č. 1. 

 

4.2. JSDH obce 

 Pro velký počet JSDH jsou zde uvedeny jen takové jednotky, jejichž průměrný 

počet zásahů ve sledované době dosahuje alespoň 3 zásahů měsíčně. Což vypovídá 

o operační hodnotě těchto vybraných jednotek a jejich aktivního zapojení 

do systému  požární ochrany v daném regionu.   

 Do této skupiny jsou tak zařazeny JSDH Mělník, JSDH Mšeno, JSDH Kostelec 

nad Labem, JSDH Kralupy nad Vltavou a JSDH Všetaty. 
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Tabulka č. 4.1. Průměrný počet zásahů JSDH obcí v jednom měsíci. 

JSDH obce 2006 2007 2008 

průměrný počet 
zásahů jednotky 
v jednom měsíci 

Mělník  47 47 39 11,1 
Kralupy nad Vltavou 8 9 21 3,2 
Neratovice 27 36 18 6,8 
Všetaty 52 49 51 12,7 
Mšeno 44 41 38 10,3 
Kostelec nad Labem 36 17 27 6,7 

 
 

4.2.1.  JSDH Mělník  

 Tato JSDH obce, jejíž zřizovatelem je město Mělník a spadá do působnosti 

stanice HZS Mělník, je tvořena třemi částmi, dá se říci zbrojnicemi, které vznikly 

v obcích na předměstí města Mělník a po jejich připojení k městu byly jednotky 

sloučeny v jednu jednotku. Jde o jednotky Mělník Blata – Chloumek zařazené do 

kategorie JPO III/2, Mělník – Mlazice zařazené do kategorie JPO III/1 a Mělník – 

Vehlovice zařazené rovněž do kategorie JPO III/1. 

 Početní stav členů JSDH v jednotlivých částech JSDH Mělník je definován 

v tabulce č. 5.2.. Mobilní techniku jednotky v souhrnu tvoří: CAS 25 Š 706, CAS 32 

T 148, 2x DA 12 A31, 2x CAS 32 T815 a DA FIAT DUCATO. 

 

Tabulka č.4.2. Počet členů jednotky JSDH Mělník - plán a skutečnost. 

Početní stav stanice 
Jednotka Zařazení Velitel 

jednotky
Velitelé 
družstva

Strojníci Hasiči 

Plán 1 5 6 12 JSDH Mělník 
Blata  - 
Chloumek Skutečnost 0 2 8 4 

Plán 1 2 4 5 JSDH Mělník 
Mlazice Skutečnost 0 1 4 3 

Plán 1 2 4 5 JSDH Mělník 
Vehlovice Skutečnost 1 2 4 4 
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4.2.2. JSDH Kralupy nad Vltavou 

 JSDH Kralupy nad Vltavou je zařazená do kategorie JPO III/2 a spadá pod 

působnost stanice HZS Kralupy nad Vltavou. Do 31.12.2008 k této jednotce patřila 

i  k jednotka obce Minice, náležející k městu Kralupy nad Vltavou. Od 1.1. 2009 je 

však jednotka Minice vyčleněna z JSDH Kralupy nad Vltavou a tvoří zcela 

samostatnou jednotku zařazenou do JPO V, ačkoli zřizovatelem obou jednotek je 

město Kralupy nad Vltavou. 

 JSDH Kralupy nad Vltavou má celkem 37 členů a JSDH Minice má celkem 20 

členů (viz. tab. č. 4.3.).  

 Mobilní techniku jednotky Kralupy nad Vltavou tvoří CAS 32 T148, CAS 32 T 

815, CAS 16 IFA W50/LA,  RZA Jeep Cherokee, DA A31 a VEA Jeep Cherokee.  

Mobilní technika JSDH Minice je tvořena CAS 32 T 148 a DA 12 A 31.  

 

Tabulka č.4.3. Počet členů jednotky JSDH Kralupy nad Vltavou 
                        - plán a skutečnost. 

Početní stav stanice 
Jednotka Zařazení Velitel 

jednotky
Velitelé 
družstva

Strojníci Hasiči 

Plán 1 5 6 12 JSDH Kralupy 
nad Vltavou Skutečnost 1 5 8 23 

Plán 1 2 2 4 JSDH Minice 

Skutečnost 1 1 6 2 

 
 

4.2.3. JSDH Mšeno 

 Jednotka zřízená městem Mšeno je zařazena do kategorie JPO III/2 a spadá do 

působnosti stanice HZS Mělník. Celkový počet členů v jednotce je 18 členů a 

jednotka je vybavena mobilní technikou: CAS 25 Š 706, CAS 32 T 148 a DA A31. 
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Tabulka č.4.4. Počet členů jednotky JSDH Mšeno  
                        - plán a skutečnost. 

Početní stav jednotky 

Zařazení Velitel 
jednotky 

Velitelé 
družstva 

Strojníci Hasiči 

Plán 1 5 6 12 

Skutečnost 1 2 4 11 
 
 

4.2.4. JSDH Neratovice  

 JSDH Neratovice zřízená městem Neratovice je zařazena v kategorii JPO III/2 a 

spadá do působnosti stanice HZS Neratovice. I tato jednotka vznikla  sloučením 

dříve samostatných jednotek v Mlékojedech a Lobkovicích, které zůstaly po 

sloučení okolních obcí s městem Neratovice.              

 Celkový počet členů v jednotce je 39 členů a jednotka je vybavena mobilní 

technikou: 2x CAS 25 Š 706, CAS 32 T 815 a DA A31. 

 

Tabulka č.4.5.  Počet členů jednotky JSDH Neratovice  
                         - plán a skutečnost. 

Početní stav jednotky 

Zařazení Velitel 
jednotky 

Velitelé 
družstva 

Strojníci Hasiči 

Plán 1 5 6 12 

Skutečnost 1 7 11 20 
 
 

4.2.5. JSDH Kostelec nad Labem 

 Jednotka zřízená městem Kostelec nad Labem je zařazena do kategorie JPO III/1 

a spadá do působnosti stanice HZS Neratovice. 

 Celkový počet členů v jednotce je 17 členů a.jednotka je vybavena mobilní 

technikou: CAS 25 Š 706, CAS 32 T 148 a DA A31. 
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Tabulka č.4.6. Počet členů jednotky JSDH Kostelec nad Labem  
                        - plán a skutečnost. 

Početní stav jednotky 

Zařazení Velitel 
jednotky 

Velitelé 
družstva 

Strojníci Hasiči 

Plán 1 2 4 5 

Skutečnost 1 2 4 10 
 
 

4.2.6. JSDH Všetaty 

 Jednotka zřízená obcí Všetaty spadá do působnosti stanice HZS Mělník a 

zaznamenává každoročně tak velký počet zásahů, že její operační hodnota je jedna 

z nejvyšších.. Tato jednotka jako jedna z mála zasahuje samostatně u dopravních 

nehod, čemuž také odpovídá její vybavenost věcnými prostředky PO pro tento  typ 

zásahů. Celkový počet členů v jednotce je 24 členů a.jednotka je vybavena mobilní 

technikou: CAS 25 Š 706, CAS K24 L101, RZA ISUZU. 

 

Tabulka č.4.7. Počet členů jednotky JSDH Všetaty  
                        - plán a skutečnost. 

Početní stav jednotky 

Zařazení Velitel 
jednotky 

Velitelé 
družstva 

Strojníci Hasiči 

Plán 1 5 6 12 

Skutečnost 1 5 6 12 

 
 

4.3. HZSP 
  

4.3.1. HZSP Spolana a.s  

 Podnik Spolana a.s.se nachází na levém břehu Labe v těsné blízkosti města 

Neratovice a obce Libiš.  

 V podniku je podle §3 odst. 3. zákona o požární ochraně [1] provozována činnost 

s vysokým požárním nebezpečím a  podle  § 67 odst. 1. výše zmiňovaného zákona 

je v podniku zřízena hasičská jednotka. 
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 Jednotku tvoří 3 denní zaměstnanci a 68 zaměstnanců směnových rozdělených 

do čtyř směn  A – D v počtu 1+16 pracovníků na směnu, kteří pracují ve  

čtyřiadvacetihodinovém provozu ve dvanáctihodinových směnách střídajících se 

v cyklu 2 - 2 - 3 pracovních dnů a dnů volna.  

 HZSP Spolana a.s. má zřízeno vlastní operační středisko sloučené s centrálním 

dispečinkem výroby.  

 Mobilní technika již HZSP disponuje, je uvedena v příloze č. 2.  

 Podnik Spolana má uzavřenou dohodu na dobu neurčitou s HZS Středočeského 

kraje o plánované pomoci na vyžádání, kde je HZSP zařazena jako základní složka 

IZS podle § 4 odst. zákona o IZS [3] .  

 Podnik je také zařazen do Transportního  a informačního systému (dále jen 

„TRINS“) podniků specializujících se na chemickou výrobu, které  poskytují  

nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou či 

skladováním nebezpečných látek na území České republiky, a to výhradně na žádost 

OPS HZS ČR (IZS). 

 

4.3.2. Některé specifikace dohody 

 V dohodě [5] je uvedeno, že HZS kraje poskytne HZSP Spolana a.s. v případě 

nutnosti pomoc na vyžádání operačního střediska HZSP, zejména v oblasti 

zamezení úniku nebezpečných látek a případné pomoci při odstraňování následku 

těchto úniků mimo objekty Spolana a.s. a s tím i související varování a ochranu 

obyvatelstva. 

Prostřednictvím KOIS poskytne informační podporu, nasazení sil 

a prostředků, povolávání sil a prostředků HZSP Spolana a.s.  

 HZSP Spolana a.s. poskytne HZS kraje v případě nutnosti pomoc na vyžádání 

KOIS při řešení mimořádných událostí na území středočeského kraje, zejména na 

území okresu Mělník.  
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 Operační středisko HZSP Spolana a.s. bude provádět pravidelnou kontrolu 

spojení a předávání informací o stavu směny a prostředků SOIS Mladá Boleslav 

HZS kraje v dohodnutém čase.  

 Obě strany se pak dohodly, že v  případě vymáhání nákladů na původci 

mimořádné události si vyhrazuje Spolana a.s. právo na připojení se k požadavku 

hrazení nákladů při zásahu, pokud je bude na původci vymáhat HZS kraje. 

 

4.3.3. HZSP – Synthos Kralupy a.s.  

 Podobně tak jako podnik Spolana a.s. má i podnik Synthos Kralupy a.s. 

provozující činnost s vysokým požárním nebezpečím v podniku zřízenu hasičskou 

jednotku. 

 Jednotku tvoří 6 denních zaměstnanců a 64 směnových zaměstnanců, kteří jsou 

rozděleni do čtyř směn  A - D  v počtu 1+15 pracovníků na směnu  pracujících 

ve čtyřiadvacetihodinovém provozu v dvanáctihodinových směnách střídajících se 

v cyklu 2 - 2 - 3 pracovních dnů.  

 Podnik Synthos Kralupy a.s. je rovněž zařazen jako základní složka IZS podle § 

4 odst. zákona o IZS [3]  a je členem systému TRINS 

 Mobilní technika, kterou HZSP Synthos Kralupy a.s. disponuje, je uvedena 

v příloze č. 2. 

 

4.3.4. HZS SŽDC - Kralupy nad Vltavou 

 Objekt stanice HZS SŽDC (do 1.6.2008 HZS ČD), je umístěna na levém břehu 

Vltavy na okraji města Kralupy nad Vltavou, poblíž železniční trasy Praha – Ústí 

nad Labem. Na této stanici je 21 směnových pracovníků pracujících ve 

čtyřiadvacetihodinovém režimu a to 16 hodin pracovní doby a 8 hodin pohotovosti 

mimo pracoviště se střídají ve třech směnách o počtu 1+6 pracovníků na směnu a to 

jeden velitel družstva, jeden operační důstojník, tři strojníci a dva hasiči. 

 Stanice je vybavena mobilní technikou CAS 24 MB, CAS 32 T 815 RZA Nissan, 

TA A31, AJ 20 T 815, PPLA A31 a VEA Audi A4.        
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5.   Součinnostní, taktická a prověřovací cvičení 
 

5.1. Prověřovací cvičení - evakuace klientů sociálního  
              zařízení RYBKA 
 

 Cvičení se uskutečnilo dne 10.6.2008  a podle jednalo se o objektovou evakuaci 

klientů zařízení Rybka, poskytovatele sociálních služeb osobám s vážným 

mentálním a tělesným postižením, se zajištěním nouzovým ubytováním ve 

Společenském domě Neratovice, včetně transportu a  evakuace osob. 

 

5.1.1. Plán a cíl cvičení  

 V prostoru vlakové vlečky podniku Spolana a.s., nacházející se v blízkosti výše  

zmíněného objektu (cca 20m) , došlo k mimořádné události na železniční cisterně 

převážející nebezpečnou látku.. Cisterna je stabilizovaná, ale při následné likvidaci 

mimořádné události, hrozí unik nebezpečné látky a je nutné ústav evakuovat. 

Evakuováno bylo celkem 18 osob. Pokoje klientů jsou umístěny v 1. a 2. 

nadzemním podlaží. Z 1. nadzemního podlaží bylo evakuováno 7 klientů a z 2. 

nadzemního podlaží 11 klientů. 

 Cílem cvičení mělo být provedení objektové evakuace, zřízení a zprovoznění 

evakuačního centra a transport evakuovaných osob do tohoto centra. Dále pak 

svolání krizového štábu města Neratovice a vyrozumění starostů okolních obcí, 

včetně varování obyvatel. 

 Účelem cvičení bylo stanovit dobu potřebnou k evakuaci, vhodný způsob 

evakuace postižených osob, prověřit součinnost složek IZS a vyzkoušet svolávání 

krizového štábu města Neratovice včetně vyrozumění starostů. 

 Dalším cílem cvičení bylo prověřit schopnost zajištění transportu evakuovaných 

osob a schopnost poskytnutí péče členy oblastního spolku Českého červeného kříže 

a využití psychosociální pomoci evakuovaným osobám ve zvláštní stresové situaci.     

 Cvičení bylo provedeno podle ustanovení § 17 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ve 

znění pozdějších předpisů, dle § 17 a § 28 odst. 2 vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o 
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některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších předpisů, jako 

prověřovací cvičení složek IZS okresu Mělník k prověření vnějšího havarijního 

plánu  zóny havarijního plánování Neratovice. 

 

5.1.2. Činnosti prováděné při cvičení  

   -   provedení průzkumu, posouzení situace, rozhodnutí VZ o evakuaci a provedení    

       evakuace klientů z objektu ve spolupráci s personálem zařízení Rybka a ZZS      

       s transportem sedících klientů do evakuačního centra 

             -   zřízení štábu VZ 

   -    jištění vybavení evakuačního centra dekami, provizorními lehátky a převezení  

         matrací ze zařízení Rybka do evakuačního centra 

   -    zajištění posttraumatické intervenční péče psychologem  

   -    vytvoření přeložiště klientů do transportních vozidel před budovou zařízení  

         Rybka  s rozdělením na sedící a ležící klienty; na rozdělení se bude podílet    

         lékař a  personál zařízení Rybka; jako evidenční prostředek budou použity    

         třídící karty 

             -   účast Policie ČR a Městské Policie na řízení dopravy a zajištění prostoru  před    

         Společenským domem Neratovice proti vstupu nepovolaných osob a zamezení       

         nevhodného parkování  civilních vozidel.  

- pracovníci ústavu Rybka zajistí organizaci evakuačního centra a péči o   

evakuované klienty. 
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   Tabulka č. 5.1., Účast složek IZS na prověřovacím cvičení evakuace klientů                
                             sociálního zařízení RYBKA 

Počet 
cvičících Složka IZS Technika Poznámka 

HZS PS Neratovice 
CAS-25 T-815 

OA Š Fabia 

1+4 

1 
 

HZS PS Mělník 

CAS-25 T-815 

PPLA Iveco 

mikrobus Iveco 

NA Fiat Ducato 

1+4 

1+1 

1 

1+1 

vozidlo pro štáb VZ 

voz. pro transport 

HZS PS Kralupy nad 
Vltavou 

CAS-25 LIAZ 

VEAŠ Fabia 

1+4 

1 

 

řídící důstojník 

JSDH Neratovice 
DA 12 Avia 

OA Š Favorit 

1+3 

1 

 

velitel JSDH 

ZZS Mělník sanitní vůz RLP  lékař, účast ve štábu 
VZ 

1 Asociace samaritánů 
ČR Kralupy nad 
Vltavou 

sanitní vůz 

sanitní vůz 
1+1 

1+1 

převozní 

RLP – lékař 

RZP 

Policie ČR, obvodní 
oddělení Neratovice 

OA 

OA 

1+1 

1+1 
 

Policie ČR,  okresní 
ředitelství Mělník OA 1 účast ve štábu VZ 

Městská Policie 
Neratovice OA 1+2  

Oblastní spolek 
Českého červeného 
kříže Mělník 

OA 4  

JSDH Všetaty 
CAS 25 K L101 

RZA  ISUZU  

1+3 

1+1 
záloha na stanici 
HZS Mělník 

JSDH Mělník CAS-25 1+3 záloha na stanici 
HZS Mělník 
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5.1.3. Vyhodnocení cvičení 

 Nácvik evakuace proběhl bez problému, jak při přípravě osob na evakuaci, 

vlastním převozu, tak i činnosti v evakuačním středisku.  

 Problémy by se však mohly vyskytnout se včasným zřízením evakuačního 

střediska, protože evakuační středisko ve Společenském domě, kde jsou zajištěny 

pouze zastřešené a temperované prostory se sociálním zařízením, stoly a židlemi, 

nemá k dispozici žádná lehátka a přikrývky (vše zajišťováno HZS). Matrace a 

potraviny byly zajištěny pracovníky RYBKA, poskytovatel sociálních služeb. 

Městský úřad zajistil dodávku balené vody.  

 Společenský dům je přístupný od 06,00 hodin do 22,00 hodin a to pouze 

v pracovní dny, jinou dobu může být zpřístupněn jen na základě pokynů vedení 

města prostřednictvím ředitele Společenského domu. 

 Velmi vhodnou se ukázala přítomnost členů Českého červeného kříže, majících 

k dispozici další prostředky vhodné ke zřízení evakuačního střediska – lehátka, 

deky, jídelní nádobí, evidenční karty osob a možnost poskytnutí psychosociální 

pomoci.  

 Ke zřízení evakuačního střediska je výhodné využít členů JSDH Neratovice, 

kteří mají místní a osobní znalosti a jsou rychle schopni zahájit pracovní činnost. 

 

5.2. Taktické cvičení  - požár haly firmy  
              Styrotrade s.r.o. 

 Toto cvičení bylo konáno 19.11.2008 ve výrobní areálu společnosti Styrotrade 

s.r.o. nacházející se v obci Čakovičky  a zabývající se výrobou pěnového 

polystyrenu.  

Námětem cvičení byl požár ve výrobní hale, kde po závadě dojde k požáru na 

technologii předpěňování, do jehož násypky se sype surovina Koplen – typ FR 

(polystyren s obsahem pentanové frakce a retardérem hoření), která se zpěňuje a 

pokračuje dále do 36ti skladovacích sil o objemu à 130 m3. V prostoru objektu je 
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uskladněno zmíněné „předpěňovadlo“ a bezprostředně na halu navazují místnosti 

s plynovými kotli pro výrobu páry.  

 

5.2.1. Činnosti cvičících 

 Operační důstojník SOIS Mladá Boleslav a velitel zásahu ze stanice HZS 

Neratovice rozhodli ihned po vzájemné  telefonické. domluvě o vyhlášení II.stupně 

požárního poplachu.  

 Výrobní ředitel podniku zajistí uzavření plynu do areálu a částečné vypnutí  

elektrického proudu. Požár se do příjezdu první jednotky rozšíří na jeden nejbližší 

zásobník s polystyrenem. Průzkum provede velitel zásahu s jedním hasičem 

v dýchací technice se zavodněným vysokotlakým proudem vody od CAS K 24 

stanice HZS Neratovice, dále od CAS 24 utvoří strojník + 1 dopravní vedení B 

s rozdělovačem a jeden útočný proud C. Po vytvoření útočného proudu C provede 

strojník propojení CAS 32 do CAS 24 k doplňování vody. Po příjezdu druhé 

jednotky provede tato jednotka natažení 2. útočného proudu C od rozdělovače a 

zajistí pomoc na útočných proudech. Třetí jednotka v pořadí utvoří další proud C od 

stroje pro případné šíření požáru a na ochranu suroviny skladované u vrat před 

objektem. Další jednotky budou využity na doplňování vody do zasahujících CAS, 

vyzkouší prakticky doplňování CAS z požární nádrže v areálu a zorganizují 

kyvadlovou dopravu vody od požární nádrže v obci Čakovičky. Po ukončení cvičení 

bude provedeno seznámení zúčastněných s výrobní a skladovací částí areálu. 

 

5.2.2. Účel a cíl cvičení 

 Účelem cvičení bylo procvičit rozhodovací schopnosti velitele zásahu ze stanice 

HZS Neratovice, procvičit akceschopnost jednotek PO včetně JSDHO, u kterých 

byly sledovány dojezdové časy.  

 Po ukončení cvičení byli všichni členové přítomných jednotek seznámeni 

s výrobním areálem firmy a možnými riziky při vzniku požáru. 

 Cvičení bylo provedeno podle ustanovení § 36 odst. 1 a § 39 vyhlášky [2], jako 

taktické cvičení JPO. 
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Tabulka č. 5.2., Účast jednotek na taktickém cvičení požáru haly firmy  
                           Styrotrade s.r.o. Čakovičky  

JPO Technika Počet cvičících Poznámka 

HZS PS Neratovice   
1xCAS 24 

1xCAS 32 

1+3 

     1 
 

1xCAS 32 

PPLA 

1+2 

1+1 
 HZS PS Mělník    

1xCAS 32 

2xCAS 25 

1+3 

1+4, 1+3 
 JSDH Neratovice 

1xCAS 32 

1xCAS 25 

1+2 

1+2 
 JSDH Kostelec nad Labem   

JSDH Líbezníce    1xCAS 25 1+5  

JSDH Veleň    1xCAS 25      1+5  

 
 
 

6.   Popis vybraných skutečných zásahů 
 

 Příklady zásahů, které jsou zde popsány, byly vybrány podle podílu většího 

počtu a typů zasahujících jednotek PO, ve sledovaném rozmezí let 2006 - 2008 a 

také dle mé osobní přítomnosti na některých z těchto zásahů.  

 

6.1. Požár skladových hal Vraňany 
 

 Skladový areál společnosti Vegatrans, s.r.o. ve Vraňanech u Mělníka tvoří 

celkem pět hal, využívaných pro skladování zboží společnosti Noell, a.s.  

 Skladové objekty jsou ocelové typové jednopodlažní haly o rozměrech 90 x 18 m 

a výšce 6 m. Nosné sloupy, vazníky a vaznice jsou ocelové, příhradové konstrukce. 

Krytinu střechy a pláště objektů tvoří hliníková plechová vlnovka. V obvodových 

stěnách jsou osazena okna s větracími křídly a ocelová vrata. Konstrukce je 
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položena na železobetonových patkách. Pod obvodovými stěnami je provedena 

podezdívka. 

 

6.1.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 

 Požár byl ohlášen 22.4. 2006 ve 13.17 hodin na SOIS Mladá Boleslav. Ve 13.18 

hod byl vyhlášen poplach stanici Mělník a jednotkám zařazeným do prvního stupně 

poplachového plánu kraje pro obec Vraňany. Po výjezdu jednotky stanice Mělník ze 

zastavěné části města byl vidět hustý černý dým ve směru obce Vraňany (vzdálené 

přibližně 10 km). Tuto informaci ohlásil velitel jednotky na SOIS a požádal o další 

jednotky zařazené do druhého stupně poplachového plánu. 

 Jako první se na místo dostavila jednotka SDH Spomyšl, která náhodně požár 

zpozorovala a krátce po ní jednotka HZS PS Mělník a jednotka HZSP ČD Kralupy 

nad Vltavou jedoucí stejným směrem na svou základnu od jiného zásahu. 

 

6.1.2. Průběh zásahu 

 Vzhledem ke složitým podmínkám na místě zásahu nebylo možné zpočátku určit 

přesný rozsah požáru (viz obrázek č.1).  

 Na počátku zásahu byl na místě akutní nedostatek sil a prostředků. Po jednání s 

majiteli firmy Noell, a.s. byl upřesněn uskladněný hořící materiál (velké množství 

hořlavé kapaliny III. třídy - lampový olej, tekutý podpalovač, dále pak pevný 

podpalovač, dřevo, plasty, zahradní nábytek, dřevěné uhlí, zahradní stroje). 

 Velitel čety HZS PS Mělník převzal velení zásahu od velitele zásahu z JSDH  

Spomyšl  a rozdělil místo na dva bojové úseky. Na prvním úseku bylo úkolem 

lokalizovat požár na ploše u vjezdových vrat do areálu, s cílem snížit intenzitu 

sálavého tepla na přijatelnou úroveň a umožnit tak vjezd požární techniky do areálu. 

Na druhém úseku bylo úkolem zamezit šíření požáru na první skladovou halu. Po 

dalším průzkumu velitel zásahu rozhodl o přesunu sil a prostředků prvního úseku k 

hale č. 3, s cílem zastavit šíření požáru uvnitř haly na ostatní materiál. Hasiči měli 

zabránit i rozšíření požáru do dalších prostor ve směru větru. Zaměstnanci firmy 

zatím z haly č. 3 vynášeli uskladněný materiál.  
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                 Obrázek č.1 Stav požáru skladových hal při příjezdu prvních jednotek PO 
 

 Na prvním úseku se nepodařilo zamezit šíření požáru vně první haly a tento 

postupně zachvátil celý prostor první a druhé haly. Po úplném seznámení se se 

situací na místě požáru vyhlásil VZ třetí stupeň poplachu dle poplachového plánu a 

žádal na místo požáru zvláště jednotky vybavené dýchacími přístroji a cisternová 

hasičská vozidla na kyvadlovou dopravu vody.  

 Vzhledem k hořícím látkám byly na místo povolány pěnové hasicí automobily 

HZSP Spolana Neratovice, a.s. a HZSP Kaučuk a.s. Kralupy nad Vltavou. Byla 

povolána Školící a chemická laboratoř Kamenice HZS Středočeského kraje na 

proměření koncentrací zplodin hoření v ovzduší. Dále byl povolán týlový kontejner 

ze HZS PS Rakovník, UNC 060 (čelní nakladač) ze HZS PS Kladno a kolový 

nakladač HL ze 154. pluku ZVZ CO Rakovník na rozhrnování vyhořelého materiálu 

v halách a mezi halami a na rozhrnutí hořících hromad dřevěného uhlí. Na místo byl 

také povolán statik, aby posoudil stav konstrukcí hal pro bezpečnost zasahujících 

hasičů.  

 Hasiči požár lokalizovali v 18,49 hod. V té době bylo nasazeno celkem jedenáct 

útočných proudů C 52 na dvou úsecích. Na místě zásahu se od 22. hod postupně 

snižoval počet nasazených sil a prostředků na nezbytně nutný stav. Do rána hasiči 

používali pět proudů C 52, rozhrnovali a hasili hořící hromady dřevěného uhlí a 

vyváželi poškozený materiál z hal. Druhý den ráno jednotky dohašovaly ohniska. 

Požár byl likvidován  23. dubna  v 12,38 hod a místo události bylo předáno 
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uživateli. Dohlídku nad místem zásahu po dobu 24 hodin předal velitel zásahu 

veliteli JSDH obce Horní Beřkovice.  

 

6.1.3. Specifika zásahu 

 V areálu v němž se nacházely skladové haly, ani v jejich  blízkosti, nebyla 

hydrantová síť. K první fázi zásahu proto bylo využito požární nádrže v protějším 

průmyslovém areálu  podniku Kovoslužba Praha, odkud byla voda doplňována do 

cisternových hasičských automobilů pomocí dvou plovoucích čerpadel. Voda v 

nádrži však vystačila jen na dobu přibližně 2,5 hodiny. Po dojezdu jednotek JSDH 

Mělník a JSDH Kralupy nad Vltavou bylo zřízeno čerpací stanoviště pro 

kyvadlovou dopravu vody na laterálním kanálu Vltavy, ve vzdálenosti asi 1,5 km od 

místa události.  

 Velitel zásahu  jen s obtížemi nasazoval dojíždějící jednotky JSDH s ohledem na 

jejich nedostatečné vybavení dýchacími přístroji a zásahovými oděvy. 

 

Tabulka č. 6.1., Účast JPO při požáru skladových hal společnosti Noell a.s.  
                          v obci Vraňany 

JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

HZS PS Mělník 

CAS 24 K T 815 

CAS 32 T 815 

CAS 32 T 815 

PPLA Iveco 

AP 27 T 815 

1+3 

1+1 

1+2 

1 

1 

 

HZS  PS Kralupy nad 
Vltavou CAS 32 T 815 1+1  

HZS PS Neratovice CAS 24 T815 1+2  

HZS PS Kladno 
PPLA MB 1 

1+1 
 

NK Man 

HZS PS Rakovník NK KA Mann 1+1  

HZSP ČD Kralupy nad 
Vltavou CAS 32 T 815 1+3  
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JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

HZSP Kaučuk a.s. 
Kralupy nad Vltavou 

CAS 32 T815 1+1 

1 
 

CAS 32 T815 

CAS 32 T 815 

PHA 32 T 815 

1+2 

1 
 HZSP Spolana a.s. 

Neratovice 

JSDH Všetaty CAS 24 Š 706 1+4  

JSDH Mělník  

CAS 25 Š 706 

CAS 32 T 138 

CAS 32 T 138 

CAS 32 T 138 

1+4 

1+2 

1+2 

1+1 

 

Záloha stanice 
Mělník 

 

JSDH Spomyšl CAS 24 Š 706 1+6  

JSDH Lužec nad 
Vltavou 

CAS 25 Š 706 1+3 

1+2 
 

DA A31 

JSDH Horní Beřkovice CAS 25 Š 706 1+3  

JSDH Velvary 
CAS 25 Š 706 1+3 

1+2 
 

CAS 32 T 815 

CAS 32 T148 

CAS 20 IFA 

CAS 32 T815 

1+1 

1+3 

1+1 

JSDH Kralupy nad 
Vltavou  

JSDH Kostelec nad 
Labem DA 12 A30 1+5  

JSDH Neratovice 

CAS 32 T 815 

DA 12 A31 

CAS 25 Š 706 

1+2 

1+6 

1+3 

 

záloha za HZS PS 
Neratovice 
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6.2. Železniční dopravní nehoda – srážka vlaku  
              s osobním  automobilem 

 Srážka osobního automobilu s vlakovou soupravou na železničním přejezdu 

příjezdu na trati č. 090, na kilometru 451 a silnici III třídy u obce Vraňany. 

 

6.2.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 

 V pondělí 19.3.2007 v 21,28 hod jednotka HZS PS Mělník byla požádána Policií 

ČR o vyproštění osobního vozidla ze železničního přejezdu před obcí Horní 

Beřkovice (místo nebylo dále specifikováno). Během jízdy k zásahu bylo Policií ČR 

nahlášeno, že do stojícího automobilu narazil osobní vlak a vykolejil. Událost byla 

nahlášena OPIS Mělník jednotce HZS PS Mělník jedoucí k místu události, ZZS 

Mělník a OS HZSP ČD. 

 Při příjezdu jednotky HZS PS Mělník bylo zjištěno prvotním průzkumem, že 

vykolejená lokomotiva se nachází 20 m v poli mimo kolejiště a v okolí jsou 3 

osobní vagóny. Dále bylo zjištěno, že nehoda si zřejmě nevyžádala žádné zranění a 

byla zahájena evakuace osob z vlakové soupravy.   

 

6.2.2. Průběh zásahu 

 V průběhu evakuace se na místo zásahu dostavila ZZS a HZSP ČD v čase  

21,56. hod.  

 Z důvodů předpokládaného velkého počtu zraněných osob se na místo  

dostavovaly předběžně povolané vozy RZA, LZS Praha a převozové vozy lékařské 

služby.  

 Z celkového počtu 130 přepravovaných osob došlo ke zranění  tří osob. A to u 

strojvedoucího a dvou cestujících, z nichž byl jeden transportován letecky 

s podezřením na krvácení do dutiny břišní a další byl ošetřen na místě.  

 Jednotky společně provedly osvětlení místa vykolejených vozidel a současně byl 

proveden závěrečný podrobný průzkum se souhlasem Policie ČR, s cílem vyhledání 

osob nacházejících se ve vagónech nebo v okolí události.   
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 Na místo byla povolána posilová jednotka HZSP ČD Praha, HZSP ČD Ústí nad 

Labem. Po předání místa zásahu velitelem z HZS PS Mělník veliteli zásahu HZSP 

ČD  Kralupy nad Vltavou se jednotka HZS PS Mělník 20.3. 2007 v čase 00,05 hod 

vrátila na základnu.  

 Po vyloučení zraněných osob byla jednotkám HZSP ČD Policií ČR zakázána 

veškerá činnost odstraňování následků události po dobu vyšetřování příčin nehody.  

Po vyšetření příčin nehody v 6,00 hod bylo započato s odklízením následku nehody. 

Po úklidu se jednotky HZSP ČD dne 23.3. 2007 v čase 19,12 hod vrátily zpět na 

základnu.  

 Celkem bylo evakuováno 130 osob, z toho 3 osoby zraněny lehce. K asanaci 

bylo použito 6000 l vody a 650 kg sorbentu. Celková škoda byla předběžně 

vyčíslena na 20 000 000,- Kč. 

 

       Tabulka č. 6.2. Účast JPO při železniční dopravní nehodě u obce Vraňany 

JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

HZS PS Mělník 

CAS 25K L 101 

RZA Nissan 

AJ 14T  T815 

1+2 

1+1 

1+1 

 

HZSP ČD Kralupy 
nad Vltavou 

CAS 24 MB  

CAS 32 T815 
AJ 20T  T815 

RZA 1 Nissan  

TA A31 

1+1 

1 

1+1 

1+1 

1 

 

HZSP ČD  

Ústí nad Labem 
TA A 31 1  

HZSP ČD Praha   CAS 24 MB 1+2  
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6.2.3. Specifika zásahu 
 
Zásah probíhal v nočních hodinách v místech nacházejících se mimo veřejné 

komunikace s přítomnosti velkého počtu evakuovaných osob. Nebezpečí pro 

zasahující představovaly zvláště jednotlivé části vlaku o velké hmotností a ostré 

předměty z jeho trosek..   

 

6.3. Výbuch a následný požár výrobního zařízení firmy  
              Sartomer Czech s.r.o. 

 Událost se stala 13.9.2007, nahlášena v čase 17,51 hod; k MU došlo na objektu 

2180 – polouzavřená výrobní technologie kapalného kaučuku (viz obrázek č.2.) 

firmy Sartomer Czech s.r.o. nacházející se v areálu podniku Kaučuk a.s. Kralupy 

nad Vltavou, nyní Synthos Kralupy a.s..  

 

6.3.1.   Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 

 Po nahlášení události na operační středisko HZSP Kaučuk a.s. Kralupy nad 

Vltavou vyjela jednotka na místo. Při příjezdu na místo bylo v okolí objektu 

rozmetáno zdivo a z objektu vystupoval kouř. Velitel zásahu prostřednictvím 

operačního střediska HZSP příslušného podniku kontaktoval SOIS Kladno s žádostí 

o svolání posil a zahájil průzkum. 

    Podle informace směnového mistra došlo k výbuchu kotle, hořící látka je 

butadien a v objektu se nenacházela žádná obsluha.  

 

6.3.2. Průběh zásahu 
 
 Byly vytvořeny vodní proudy pomocí monitorů, práškový proud a dopravní 

vedení k doplňování vozidel s postupným příjezdem hasičských vozidel jednotek 

HZS PS Kralupy nad Vltavou, , HZSP ČD Kralupy nad Vltavou, JSDH Kralupy nad 

Vltavou, HZS PS Mělník, HZSP Spolana a.s. Neratovice, JSDH Všetaty, HZS PS 

Kladno. Následně byly nasazeny další monitory a vytvořeno k nim další dopravní 

vedení od vzdálenějších hydrantů. Celkem bylo  v cca 19,00 hod nasazeno: 4x 

monitor Mercury, 4x monitor Caccialanza, 6x monitor z vozidlové techniky. Ostatní 

mobilní technika byla ponechána v záloze 

                                                                                                                                         31   



 
                  Obrázek č.2., Výbuch a požár výrobny kapalného kaučuku 

 Po příjezdu vedoucího provozu bylo konstatováno, že v technologii hoří ether, 

butadien a dále se v objektu v nadzemním podlaží 6m a 13m nacházejí  sudy 

s lithiem. 

 V 19,30 hod přijíždí Chemické laboratoře Kamenice a začíná s monitorováním 

ovzduší v okolí podniku. V 19,31 hod je zahájen opětovný průzkum z důvodu 

neúčinnosti hašení. Zjištěno utržené potrubí s etherem. V 19,42 hod je vidět hořící 

těsnění na sudu s lithiem, je zahájen ústup a během několika vteřin sud vybuchuje. 

Pokračuje se s ochlazováním technologie. 

 Ve 20,00 hod je ustaven štáb pro zdolávání požáru. Ve 20,30 hod je instalován a 

připraven k zásahu monitor Ambasador a vytvořeno jedno vedení A. Ve stejnou 

dobu je ustaven havarijní štáb podniku a rozhodnuto o povolávání dalších jednotek 

přes KOPIS Kladno. 

 Postupně dojíždějí JSDH, které pomocí agregátů osvětlily prostor zásahu a po 

domluvě některé zůstávají v  pohotovosti na místě zásahu pro případ náhlého 

zhoršení situace.    

 Likvidace požáru proběhla ve 22,42 hod a do 14.9.2007, 00,45 hod probíhalo 

chlazení technologie. Jednotky zůstávaly na požářišti a kontrolovaly hasební 

zařízení do ranních hodin.V 9,00 hod po poradě havarijního štábu se vracejí zbylé 

jednotky na své základny . Na místě zůstává jen místní jednotka HZSP Kaučuk a.s.. 
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 Zásah pokračoval i v následujících dnech až do 19.9.2007  9,40 hod. Hlavním 

úkolem bylo přemístit sudy s lithiem, u kterých mohlo došlo vlivem požáru 

k porušení těsnosti a po možném vniknutí vody by tyto sudy ohrožovaly osoby 

v jejich blízkosti výbuchem, jako se stalo již během hasebního zásahu. Před 

započetím manipulace s těmito sudy bylo z bezpečnostních ohledů na místo 

povoláno dostatek sil a prostředků z řad profesionálních jednotek PO k případnému 

zásahu. Po splnění tohoto úkolu byl zásah ukončen. 

 

6.3.3.  Specifika zásahu 

 Zásah výrazně komplikovala přítomnost sudů s lithiem, kdy některé explodovaly 

a dále ostatní hořlavé kapaliny nacházející se v technologii. 

 Na místě nacházel velký počet jednotek PO z celého Středočeského kraje,  

a došlo i ke značnému využití jednotek JDSH obcí. 

 

6.3.4. Nasazení jednotek 

Pro velký počet jednotek účastnících se zásahu v celé době jeho trvání a to od  

13.9. – 19.9. 2007, je zde uveden jen jejich stručný výčet. Jednalo se o jednotky 

HZSP Kaučuk a.s., HZS PS Mělník, HZS PS Kralupy nad Vltavou, HZS PS 

Kladno, HZS PS Rokycany, HZS PS Beroun, HZS PS Kolín, HZS PS Slaný, HZS 

hl.m. Prahy stanice 5 Strašnice, HZS ČD, HZSP Spolana a.s., HZSP Škoda auto a.s 

Mladá Bolesalv., HZSP Paramo a.s. Pardubice, HZSP Unipetrol a.s. Litvínov, JSDH 

Kralupy nad Vltavou, , JSDH Mělník, JSDH Neratovice, JSDH Všetaty, JSDH 

Kostelec nad Labem. 

 

6.4. Požár soukromého zooparku 

 Jednalo se o celodřevěný objekt  o rozměrech 30 x 10 m určený pro uskladnění 

slámy, sena a ustájení koní. Na delší stěnu objektu přiléhá ze západní strany ocelová 

klec, sloužící jako výběh pro dva tygry.    

 Objekt se nacházel v osadě tvořené dvěma rodinnými domy a hospodářskými 

objekty, na severním konci obce Bášť, obklopené polem a na východní straně 

lesem, přístupné pouze po nezpevněné komunikaci. 
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6.4.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 

 Dne 2.5. 2008 ve 21,39 hod byl na tísňovou linku telefonního centra tísňového 

volání 112 ohlášen požár v zooparku v obci Bášť okres Praha východ, kdy volající 

uvedl, že hoří stodola, ve které jsou umístěna zvířata.  

 Na místo požáru byla vyslána zásahová jednotka HZS Středočeského kraje 

stanice - Neratovice, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Dolínek, Líbeznice 

a Zdiby.  

 První na místo dorazila jednotka HZS ČR – Neratovice a velitel jednotky - velitel 

zásahu  ihned při příjezdu povolal další jednotky – HZS Středočeského kraje - 

stanice Stará Boleslav a stanice Mělník, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 

Neratovice, Kostelec nad Labem a Klecany a  provedl průzkum. 

 Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v objektu stáje se již žádné zvíře 

nenachází, jelikož dva poníci, kteří zde byli ustájeni, byli po zjištění požáru 

majitelem, vypuštěni do výběhu. Dále bylo zjištěno, že ve výbězích, přiléhajících 

k hořící budově se nacházejí dva tygři a následně povolána veterinární služba  

 

6.4.2. Průběh zásahu 

 Hořící objekt stájí již nebylo možno zachránit. Hasební zásah byl proto veden se 

zřetelem na přítomnost dvou tygrů uzavřených ve výběhu, blízkost odstavených 

vozidel sloužících k přepravě zvířat a dvou rodinných domů. 

 Velení u zásahu bylo rozděleno na  dva bojové úseky. První úsek se soustřeďoval 

na hašení hořícího objektu a druhý úsek na ochranu tygrů ve výběhu, kteří museli 

být chráněni vodní clonou proti sálavému teplu. Proto také byl požární útok veden 

přednostně na stěnu přiléhající k výběhu, tak aby bylo zabráněno jejímu prohoření a 

zřícení do výběhu. Po  příjezdu veterinární služby PET Medic,byla zvířata uspána a 

následně byli oba tygři v přepravních bednách odneseni do bezpečné vzdálenosti od 

požáru. 

 Doprava vody na požářiště probíhala kyvadlově hasičskými vozy, od místního 

rybníka, kde bylo vytvořeno čerpací stanoviště, tvořené dvěma plovoucími čerpadly 

a jednou PS 12, a z nadzemního hydrantu umístněného u benzínové čerpací stanice 
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v obci Líbeznice, vzdáleného cca 2km od místa události..     

 Lokalizaci požáru byla provedena ve 22,05 hod a ke konečné likvidaci došlo 

v 02,47 hod. Místo zásahu bylo předáno majiteli. 

 Požárem došlo k poškození celého objektu stáje včetně přistavěných výběhů pro 

tygry. Vlivem sálavého tepla, došlo také k poškození dvou nákladních vozidel 

Mercedes, sloužících k přepravě zvířat. Vzniklá škoda byla odhadnuta na 

1.000.000,- Kč. Spotřeba hasební vody byla přibližně 100 m3. 

 

6.4.3. Specifika zásahu 

 Zásah v jeho počátku stěžoval nedostatek hasební vody a dále úzká přístupová 

cesta po nezpevněné komunikaci o šířce přibližně jednoho jízdního pruhu, kde 

vozidla vracející se doplňovat vodu musela projíždět polem vzrostlé řepky.   

 Nebezpečí při zásahu zvyšovala možnost zranění od tygrů při případném 

zhroucení stěny výběhu před jejich uspáním.  

 
 

Tabulka č. 6.3. Účast JPO při požáru stáje soukromého zooparku v obci Bášť  

JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

HZS PS Neratovice CAS 24 K T 815 1+4  

HZS PS Mělník CAS 32 T 815 1+1  

Kralupy nad Vltavou CAS 32 T 815 1+1  

HZS PS Stará 
Boleslav CAS 32 T 815 1+1  

JSDH Dolínek CAS 25 Š 706 1+5  

JSDH Líbeznice CAS 25 Š 706 1+3  

JSDH Zdiby CAS 25 Š 706 1+4  

JSDH Kostelec nad 
Labem 

CAS 25 Š 706 

DAS A31 

1+4 

1+1 
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JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

CAS 32 T 815 

CAS 25 Š 706 

1+2 

1+5 
 JSDH Neratovice 

JSDH Klecany CAS 24 Š 706 1+5  

 

 

6.5. Technická pomoc – hledání utonulé osoby 

 Vyhledání utonulé osoby na jezeře bývalé pískovny v obci Ovčáry. 
  

6.5.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 

 V pátek 1.8.2008 ve 14,59 hod byly vyslány prostřednictvím SOIS Mladá 

Boleslav jednotky HZS PS Neratovice, HZS PS Mělník a JSDH Všetaty na 

vyhledání pohřešované osoby na jezeře v Ovčárech.  Při příjezdu jednotek HZS na 

místo události v 15,21 hod, a JSDH Všetaty v 15,23 hod již byla na místě Policie 

ČR a bylo zjištěno, že pohřešovanou osobou je sedmnáctiletý chlapec, který plaval 

v doprovodu dalších dvou chlapců přes zátočinu jezera na druhý břeh ve vzdálenosti 

cca 25 m.  Jednotky byly dále informovány, že po zjištění ztráty svého kamaráda  

byl tento hledán oběma chlapci na břehu a o možném utonutí bylo SOIS Mladá 

Boleslav informováno cca po 1 hodině od pohřešování. 

 

6.5.2. Průběh zásahu 

 Na místo byli povoláni policejní potápěči, kteří se dostavili po 2 hodinách. Bylo 

rozhodnuto o nasazení jednotky PS Mělník a to raftu a motorového člunu a 

nafukovací člun JSDH Všetaty. 

 Prohledávání dané lokality bylo provedeno pomocí plavidla vytvořeného 

spojením všech člunů, které zde byly k dispozici. Samotný průzkum dna byl 

prováděn pomocí složených trhacích háků. 

 Velitel zásahu žádá přes SOIS Mladá Boleslav zálohování stanice Mělník, na 

kterou jsou povolány jednotky JSDH Mělník. Na základnu je odeslaná jednotka 

stanice Neratovice. 
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 Cca v 16,45 hod je pátrání přerušeno a to z důvodu vyčerpání všech možných 

prostředků jednotek PO a jednotky vyčkávají příjezdu potápěčů Policie ČR. 

 Po příjezdu potápěčů jsou dotyční informováni o situaci a v 17,49 hod je zahájen 

ponor. V 18,10 hod je nalezeno tělo utonulého chlapce. 

 Velitel zásahu odesílá zpět na základnu JSDH Všetaty a následně se vrací na 

základnu jednotka HZS PS Mělník. 

 

Tabulka č. 6.4.,  JPO účastnící se vyhledávání utonulé osoby  

JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

HZS PS Mělník 
CAS 24K T815 1+4 

1 
 

PPLA Iveco  

HZS PS Neratovice CAS 24 T815 1+3  

JSDH Všetaty 

 

CAS 25K L 101 

RZA 1 ISUZU  

1+6 

1+1 
 

JSDH Mělník  
CAS 25 Š 706 

CAS 32 T 815 

1+1 

1+2 
Záloha stanice 
Mělník 

 
 

6.5.3. Specifika zásahu 

Psychicky náročný zásah, zvláště pro členy JSDH obcí při jejich styku s utonulou 
osobou.  

 

 

7.   Příklad součinnosti jednotek PO v městě    
     Neratovice 
 

 Jako příklad součinnosti jednotek PO v regionu Mělník jsem z důvodů osobních 

znalostí a výskytu všech druhů jednotek PO vybral město Neratovice. Jedná se o 

obec z rozšířenou působností na jehož území se nachází místní stanice HZS 

Středočeského kraje, HZSP Spolana a.s., JSDH obce. 
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 Stanice HZS PS Neratovice je již výše popsána a protože je její činnost vedena 

přesně podle příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení, nebude již dále její činnost 

specifikována. 

 HZSP Spolana a.s. byl zapojen do systému IZS v roce 2003, ale již před tím se 

podílel na zásazích zejména ve městě Neratovice, kde svojí jednotkou smluvně 

zajišťoval ochranu některých objektů. Největším přínosem zapojení HZSP Spolana 

a.s. je nasazení výškové techniky a to automobilové plošiny AP 40 BS T 815 ve 

městě tvořeném převážně výškovými panelovými domy, kde nejbližší výšková 

technika se nachází na stanici HZS v Mělníku. 

 Po zapojení HZSP Spolana a.s. do systému IZS je jednotka, s přihlédnutím 

k aktuálnímu početnímu stavu, využívána jako záložní jednotka k zajištění ochrany 

spadající do působnosti stanice HZS Neratovice, při nedostatku sil a prostředků.  

 HZSP Spolana a.s. také umožňuje v některých případech využití své plnírny 

tlakových lahví vzduchových dýchacích přístrojů a možnost bezplatného 

využití polygonu pro výcvik členů místní jednotky JSDH s dýchacími přístroji.  

 Současná podoba JSDH Neratovice vznikla v roce 2002 úplným sloučením této 

jednotky se dvěma, dříve samostatnými jednotkami, které zde zůstaly v obcích, jež 

byly spojeny s městem Neratovice. Jedná se o dřívější JSDH Lobkovice a JSDH 

Mlékojedy. Názvy těchto zrušených jednotek jsou zachovány v místním významu 

jako názvy jednotlivých družstev, které sídlí s přidělenou mobilní technikou a 

věcnými prostředky PO v původních hasičských zbrojnicích. Z obrázku č.3. je 

zřejmé umístění hasičských zbrojnic jednotlivých výše zmíněných družstev JSDH 

Neratovice, HZS PS Neratovice a HZSP Spolana a.s.. 

 Z hlediska dodržení příslušného času pro výjezd jednotky zařazené do JPO III, to 

je do 10 minut, je pro členy jednotlivých družstev JSDH Neratovice výhodná 

blízkost požární zbrojnice k jejich bydlišti a to zejména pro družstvo Mlékojedy, 

kterážto městská část se nachází na opačném  (pravém) břehu řeky Labe a 

s centrem města ji spojuje jen lávka pro pěší. Tato okolnost znesnadňuje využití celé 

jednotky JSDH Neratovice pro případný včasný zásah, ať již ve městě nebo jeho 

části  Mlékojedy, kde objízdná trasa měří cca 20 km a dojezdové časy přesahují 30 

minut od vyhlášení. 
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 Jedním z velkých problémů této jednotky je zajištění dostatečného počtu členů 

na výjezd jednotky v době, když se jich většina nachází v zaměstnání. Z toho také 

vyplývá i zajištění potřebného počtu řidičů hasičských vozidel pro všechna 

družstva. S celkového počtu možných řidičů s příslušným řidičským oprávněním, 

které má jednotka k dispozici se nachází většina u družstva Neratovice. Družstvo 

Lobkovice má k dispozici čtyři a u družstvo Mlékojedy pouze dva řidiče.  

 Velkým přínosem však pro místní JPO je vzájemný kontakt mezi příslušníky 

HZS kraje, členy JSDH obce a zaměstnanci HZSP Spolana a.s. daný tím, že JSDH 

je tvořena téměř z poloviny příslušníky nebo zaměstnanci zmíněných organizací. 

Takovéto prostředí umožňuje kvalitní odbornou přípravu ostatních členů JSDH při 

předávání získaných individuálních zkušeností a znalosti od profesionálů.   

 Pro prověření součinnosti místních jednotek bylo po dohodě s místními 

jednotkami provedeno námětové cvičení.  

 
Obrázek č. 3., situační mapa rozložení jednotek PO ve městě Neratovice. 
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7.1. Taktické cvičení – požár podzemních prostor  
              Městského úřadu Neratovice  

 Toto prověřovací a taktické cvičení bylo pořádáno dne 5.9.2008. 

Cílem cvičení bylo prověřit dojezdové časy účastnících se místních jednotek na 

místo zásahu, prověřit a procvičit rozhodovací a organizační schopnost velitele 

zásahu z řad JSDH Neratovice při samotném zásahu, procvičit organizaci spojení na 

místě zásahu. 

7.1.1. Námět cvičení 

 Požár dieselagregátu v prvním podzemním patře objektu Městského úřadu 

Neratovice.   

 

7.1.2. Činnost cvičících, průběh zásahu 

 Po dojezdu prvních jednotky na místo události byla již provedena samoevakuace 

zaměstnanců městského úřadu. Velitel zásahu, člen  JSDH Neratovice spolu 

s jedním příslušníkem HZS PS Neratovice provedli průzkum.prvního podzemního 

podlaží a další průzkumná skupina tvořená členy  JSDH Neratovice provedla 

průzkum v jednotlivých podlažích, vše s použitím VDP. Po ukončení průzkumu byl 

instalován do prvního podzemního podlaží 1 proud  C s proudnicí na těžkou pěnu. 

Po příjezdu dalších jednotek byl nasazen další proud C a nasazena přetlaková 

ventilace. 

 Po příjezdu automobilové plošiny byla provedena evakuace čtyř osob ze čtvrtého 

nadzemního patra. 

 Ve 13,19 hod byla nahlášena lokalizace a ve 13,23 hod likvidace a konec cvičení, 

po kterém se jednotky vrátily zpět na základnu. 

 

7.1.3.  Sledované dojezdové časy 

 Událost byla nahlášena ve 13,00 hod a časy příjezdu jednotek na místo zásahu 

jsou:  

13,02 - JSDH Neratovice - družstvo Neratovice 

13,03 - HZS PS Neratovice 

13,08 - HZSP Spolana a.s. 
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13,12 - HZS PS Mělník 

13,13 - JSDH Neratovice - družstvo Lobkovice 

13,21 - JSDH Neratovice - družstvo Mlékojedy       

 

Tabulka 7.1., JPO účastnící se  taktického cvičení – požár podzemních prostor  
                      Městského úřadu Neratovice 

JPO Technika Počet 
zasahujících Poznámka 

HZS PS Neratovice CAS 24 K T 815 1+4  

CAS 32 T 815 

DA A31 

1+2 

1+1 
JSDH Neratovice– 
družstvo Neratovice  

JSDH Neratovice – 
družstvo Lobkovice CAS 25 Š 706 1+5  

JSDH Neratovice – 
družstvo Mlékojedy CAS 25 Š 706 1+4  

HZSP Spolana a.s. AP 40 T 815 1+1  

HZS PS Mělník PPLA Iveco 1+1  

 

 Tohoto cvičení se dále účastnila i  Městská policie, která uzavřela prostor místa 

zásahu a řídila dopravu na přilehlých pozemních komunikacích.   

 

8.   Závěrečné hodnocení výše získaných poznatků 
 

 Vzájemná součinnost hodnocených jednotek jak mezi příslušnými stanicemi 

HZS Středočeského kraje, HZSP a JSDH je dobré úrovni. Výrazným posunem, jež 

se projevil  13.9. 2007 při požáru výrobního zařízení firmy Sartomer Czech s.r.o., je 

přítomnost JSDH obcí u zásahu v chemickém podniku, která byla do té doby 

nemyslitelná a zdůvodňována nedostatečným vybavením a vystrojením 

dobrovolných jednotek. Tato událost může naznačovat, jaký význam JSDH obcí 

mohou mít při potřebě shromáždit v krátké době velké množství sil a prostředků.  
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 JSDH obcí se potýkají  s několika problémy (pokud pomineme všeobecný fakt, 

že většina JSDH obce disponuje zastaralou mobilní technikou, jejíž stáří nezřídka 

přesahuje 30 let), zejména v organizaci těchto jednotek, které jim mohou 

v budoucnu působit potíže s jejich akceschopností.  

    Pro jednotky HZSP,  je vhodné jejich zapojení do systému IZS a také 

zařazení do I. stupně poplachového plánu v místě své dislokace a okolních obcí. I 

když jsou tím zvýšeny náklady majitele podniku na jednotku, navýšení není nijak 

výrazné, ale zvýší se tím kvalita výcviku zaměstnanců HZSP a akceschopnost 

jednotky i  image podniku v regionu.        

 Největším problémem u JSDH obcí je nedostatek řidičů, vyvolaný zejména 

zrušením základní vojenské služby a v poslední době zvýšenými finančními nároky 

na získání příslušného řidičské oprávnění skupiny C potažmo skupiny E. 

V některých jednotkách tak vzniká nebezpečí, že z důvodu nepřítomnosti řidiče 

bude jednotka zcela neakceschopná.  

 Jako příklad takovéhoto jevu můžeme uvést příklad JSDH Neratovic, kde takto 

vzniklá situace je zatím řešena tak, že některý z řidičů ze svolaného družstva 

Neratovice se přesune do hasičské zbrojnice v Lobkovicích, kde na něj čeká svolané 

místní družstvo,  čímž dochází k nebezpečí z prodlení. Takový postup však pro 

velkou vzdálenost nelze provést u družstva v Mlékojedech. Takové řešení spojené 

s nedostatkem řidičů nelze uplatnit u obcí, které si nemohou  řidiče dá se říci 

„vypůjčit“.  

 Dalším významným problémem je  nepřítomnost řidičů a členů v průběhu 

hlavní pracovní doby u JSDH obce, což výrazným způsobem ovlivňuje 

akceschopnost jednotky zajistit výjezd od pondělí do pátku v čase 6.00 do 17.00 

hodin, kdy je většina členů jednotky v zaměstnání a to většinou ještě mimo 

příslušnou obec. 

 Jako možné řešení pro výše zmíněného problému je možnost ze strany 

zřizovatele jednotky poskytnout za předem stanovených podmínek finanční 

příspěvek pro členy jednotky, kteří budou ochotni příslušné řidičské oprávnění 

získat.  
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 Dále pak je třeba vytvořit jakýsi rozpis služeb členů JSDH obce, kteří se budou 

v určenou dobu nacházet v místě svého bydliště a budou tak v případě svolání 

jednotky k dispozici. Vymáhání takovýchto pohotovostí může však narazit na 

neochotu některých členů, neboť v těchto jednotkách jde o členství dobrovolné. 

V takovýchto případech by mohl zřizovatel jednotky nastavit systém odměn pro 

členy, kteří jsou ochotni tyto pohotovosti držet. 

 S ohledem na větší důraz na pravidelný výcvik a odborná školení, který je 

požadován zákonem a vyhláškou [1,2] je třeba, aby příslušné stanice HZS, do 

jejichž působnosti JSDH obcí spadají, byly nápomocny členům a zejména velitelům 

JSDH obcí při školení, výcviku a prováděli častější kontroly ověřování odborné 

způsobilosti členů dobrovolných jednotek. Dále je třeba, aby stanice HZS dle 

možnosti co nejvíce tyto dobrovolné jednotky využívaly při zásazích, kdy dochází 

k potřebnému kontaktu teorie s praxi, ale hlavně vzbuzuje u členů JSDH tolik 

potřebný pocit užitečnosti. Často se totiž u menších JSDH obce můžeme setkat 

s názorem „co bychom ztráceli čas školením, když nikam stejně nejezdíme“, což se 

příkladně projevilo u zde uvedeného požáru skladových hal ve Vraňanech, kde se 

velitel zásahu potýkal s nedostatkem JSDH schopných používat VDP.  

 Pro součinnost HZSP a JSDH obcí nacházejících se v  okolí podniku, v nichž je 

zřízena jednotka HZSP a jsou řádně vybaveny ochrannými pomůckami, lze jen 

doporučit, aby tyto jednotky byly také zapojovány do námětových cvičení spolu 

s příslušnými jednotkami HZSP a průběžně se také seznamovaly se specifikou 

místních podmínek a výrobních technologií, čímž se mohou vytvořit vhodné 

posilové jednotky pro zásah při technologických haváriích většího rozsahu. 

 Všechna uváděná doporučení jsou však z hlediska realizace závislá na 

skutečnosti, že stávající legislativa ukládá povinnosti těm, kteří tuto činnost 

vykonávají jen dobrovolně a proto mohou kdykoliv z daného systému odejít. 

Nepochybně by pozitivně zapůsobila taková právní úprava stávajících předpisů, jež 

by pro členy JSDHO vytvořila soubor motivačních stimulů.     

     

 

 

 

                                                                                                                                         43   



       9.  Seznam použité literatury
 
 
[1] Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

[2] Vyhláška MV č. 247/2001Sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

[3] Zákon č. 239/2000 Sb. O integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

[4] Kolektiv: Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava, SPBI, 2007. 

ISBN: 978-80-7385-026-5 

[5] Dohoda o plánované pomoci na vyžádání mezi Českou republikou - Hasičským 

záchranným sborem  Středočeského kraje a společností SPOLANA a.s. Neratovice, 

15.3.2007 

[6] HABELT, Z.: Požár v zooparku, Uveřejněno 3. 5. 2008, Dostupné z: 

< http://www.hzskladno.cz/index.php?det=160>  

[7] Zákon č. 238/2000 Sb., O Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně             

některých zákonů. 

[8] Pecl, J.: Jednotky PO, Uveřejněno 10.1.2009, Dostupné z:   

< http://www.hzscr.cz/clanek/jednotky-po-218325.aspx >,  
[9] HANUŠKA, Z.: Organizace jednotek požární ochrany I. Ostrava, SPBI, 1998.  

ISBN: 80-86111-26-1 

[10] CHALUPNÍK, P. – HADRBOLEC, J.- PROCH8ZKA, J.: Rozsáhlý požár 

skladových hal, 112, Vyšlo v čísle 7/2006 

[11] CHALUPNÍK, P. Stanice HZS Mělník, Dostupné z: 

<http://www.hzskladno.cz/MAPAKRAJ/Stanice/melnik.html.> 

[12] VÍT, M.: Plán taktického cvičení JPO - Požár výrobní haly Styrotrade 

Čakovičky 

[13] Zpráva o zásahu, TC - výrobní haly, ID 634458021, Statistické sledování 

událostí, ISV 5.0, HZS Středočeského kraje,  19.11.2008 

[14] ŠTAJNC, Z.: Plán prověřovací cvičení složek IZS k prověření vnějšího 

havarijního plánu pro zónu havarijního plánování Neratovice - Evakuace zařízení 

Rybka, poskytovatel sociálních služeb v Neratovicích 

                                                                                                                                         44   

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb083-05.pdf
http://www.hzskladno.cz/MAPAKRAJ/Stanice/melnik.html


[15] Zpráva o zásahu, Prověřovací cvičení – objektová evakuace ID 526416021, 

Statistické sledování událostí, ISV 5.0,  HZS Středočeského kraje, 10.6.2008 

[16] Zpráva o zásahu, Požár skladových hal včetně okolních prostorů, ID 

127898021, Statistické sledování událostí, ISV 5.0, HZS Středočeského kraje, 

22.4.2006 

[17] Zpráva o zásahu, Dopravní nehoda vlaku s osobním automobilem, ID 

277505021, Statistické sledování událostí, ISV 5.0, HZS Středočeského kraje, 

19.3.2007 

[18] Zpráva o zásahu, Výbuch a požár výroby kapalného kaučuku, ID 367545021, 

Statistické sledování událostí, ISV 5.0, HZS Středočeského kraje, 13.9.2007  

[19] Zpráva o zásahu, Požár objektu stáje koní, ID 50621021, Statistické sledování 

událostí, ISV 5.0, HZS Středočeského kraje,  2.5.2008 

[20] Zpráva o zásahu, TP - vyhledávání utonulého chlapce v jezeře, ID 564657021,  

HZS Středočeského kraje, 1.8.2008 

[21] Zpráva o zásahu, Taktické cvičení - požár v budově  Městského úřadu,  

ID 590878021, HZS Středočeského kraje, 5.8.2008 

[22] Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. K provedení zákona o požární ochraně, ve 

znění nařízení vlády č.498/2002 Sb. 

[23] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Kostelec nad Labem, , ISV 5.0,  

Modul JSDH, HZS Středočeského kraje 

[24] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Kralupy nad Vltavou, ISV 5.0, 

 Modul JSDH,  HZS Středočeského kraje 

[25] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Kralupy nad Vltavou - Minice, ISV 

5.0 Modul JSDH, HZS Středočeského kraje 

[26], Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Mělník Blata – Chloumek, ISV 5.0 

Modul JSDH, HZS Středočeského kraje 

[27] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Mělník Mlazice, ISV 5.0, 

Modul JSDH, HZS Středočeského kraje 

[28] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Mělník Vehlovice, ISV 5.0  

Modul JSDH, HZS Středočeského kraje 

[29] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Mšeno, ISV 5.0,  

Modul JSDH, HZS Středočeského kraje 

[30] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Neratovice, ISV 5.0, 

 Modul JSDH,HZS Středočeského kraje 

                                                                                                                                         45   



[31] Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů, Všetaty, ISV 5.0, 

 Modul JSDH HZS Středočeského kraje 

[32] Statistické sledování událostí, Počty jednotek u událostí – součty, ISV 5.0,  

HZS Středočeského kraje 
[33] Statistické sledování událostí, Seznam jednotek podle jejich zásahů, ISV 5.0,  

HZS Středočeského kraje 
 
 
Grafická část  
 
[Obrázek č. 1.] Fiala, R., Dostupný z: <http://www.pozary.cz/rubriky/udalosti/ohen-

znicil-haly-a-zbozi-za-60-milionu_4980.html> 

[Obrázek č. 2.] Hasiči Synthos, Dostupný z: 

<http://www.hasicisynthos.cz/img/sartomer/P1000616.JPG> 

[Obrázek č. 3.] MAPY.CZ, Dostupný z: <http://www.mapy.cz/#x= 133249024@y= 

136543488@z=12@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Neratovice@sss=1@ssp=124900

261_126420865_146199461_145639297> 

 

 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                         46   

http://www.mapy.cz/#x= 133249024@y= 136543488
http://www.mapy.cz/#x= 133249024@y= 136543488
mailto:=ZP@sa=s@st=s@ssq=Neratovice@sss=1@ssp=124900261
mailto:=ZP@sa=s@st=s@ssq=Neratovice@sss=1@ssp=124900261


 

 

10.  Přílohy 
 

1 - Seznam techniky PO HZS Středočeského kraje – územní odbor Mělník 

2 - Seznam techniky PO HZSP Spolana a.s. a Synthos Kralupy a.s.  

3 - Seznam jednotek podle jejich zásahů 

4 - Počty jednotek u událostí – součty 

5 - Seznam zkratek 

                                                                                                                                         47   


	Vysoká škola báňská.pdf
	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
	 
	Fakulta bezpečnostního inženýrství 
	BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE  

	Ostrava 2009                                               Jan Svoboda   
	 
	Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava 
	Fakulta bezpečnostního inženýrství  

	Anotace 
	 


	Bakalarska_prace.pdf
	 
	1. Úvod 
	2.   Použité zkratky a názvy  - výklad pojmů 
	2.1. Výklad pojmů 
	Událost 
	Taktické cvičení 

	2.2. Operační hodnota jednotek PO podle kategorií a    
	              jejich   definice 
	JPO I

	3.   Statistické údaje regionu Mělník 
	4.   Organizace, síly a prostředky vybraných                 
	     jednotek PO v územní působnosti územního    
	     odboru Mělník 
	4.1. HZS  Středočeského kraje – stanice Mělník 
	4.1.1. Stanice Mělník 
	4.1.2. HZS  Středočeského kraje – stanice Kralupy nad Vltavou 
	4.1.3. HZS  Středočeského kraje – stanice Neratovice 

	4.2. JSDH obce 
	4.2.1.  JSDH Mělník  
	Jednotka

	4.2.2. JSDH Kralupy nad Vltavou 
	Jednotka
	Zařazení
	Strojníci
	Hasiči

	4.2.3. JSDH Mšeno 
	Plán

	4.2.4. JSDH Neratovice  
	Zařazení

	4.2.5. JSDH Kostelec nad Labem 
	Strojníci
	Plán

	4.2.6. JSDH Všetaty 
	Plán


	4.3. HZSP 
	4.3.1. HZSP Spolana a.s  
	4.3.2. Některé specifikace dohody 
	4.3.3. HZSP – Synthos Kralupy a.s.  
	4.3.4. HZS SŽDC - Kralupy nad Vltavou 


	5.   Součinnostní, taktická a prověřovací cvičení 
	5.1. Prověřovací cvičení - evakuace klientů sociálního  
	5.1.1. Plán a cíl cvičení  
	5.1.2. Činnosti prováděné při cvičení  
	5.1.3. Vyhodnocení cvičení 

	5.2. Taktické cvičení  - požár haly firmy  
	              Styrotrade s.r.o. 
	5.2.1. Činnosti cvičících 
	5.2.2. Účel a cíl cvičení 


	6.   Popis vybraných skutečných zásahů 
	6.1. Požár skladových hal Vraňany 
	6.1.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 
	6.1.2. Průběh zásahu 
	6.1.3. Specifika zásahu 

	6.2. Železniční dopravní nehoda – srážka vlaku  
	              s osobním  automobilem 
	6.2.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 
	6.2.2. Průběh zásahu 
	6.2.3. Specifika zásahu 

	6.3. Výbuch a následný požár výrobního zařízení firmy  
	              Sartomer Czech s.r.o. 
	6.3.1.   Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 
	6.3.2. Průběh zásahu 
	6.3.3.  Specifika zásahu 
	6.3.4. Nasazení jednotek 

	6.4. Požár soukromého zooparku 
	6.4.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 
	6.4.2. Průběh zásahu 
	6.4.3. Specifika zásahu 

	6.5. Technická pomoc – hledání utonulé osoby 
	6.5.1. Nahlášení události, příjezd na místo zásahu – průzkum 
	6.5.2. Průběh zásahu 
	6.5.3. Specifika zásahu 


	7.   Příklad součinnosti jednotek PO v městě    
	     Neratovice 
	7.1. Taktické cvičení – požár podzemních prostor  
	              Městského úřadu Neratovice  
	7.1.1. Námět cvičení 
	7.1.2. Činnost cvičících, průběh zásahu 
	7.1.3.  Sledované dojezdové časy 


	8.   Závěrečné hodnocení výše získaných poznatků 
	       9.  Seznam použité literatury 
	Grafická část  

	        
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.  Přílohy 



