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Anotace 

STEZKOVÁ V. Optimalizace smluvních vztahů IZS v podmínkách Libereckého kraje, : 

bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, 2009, 41 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá spoluprací HZS Libereckého kraje s ostatními subjekty, 

využívanými jednotkami požární ochrany při řešení mimořádných událostí na území 

Libereckého kraje. Úvod popisuje strukturu  HZS ČR, HZS LK, vznik integrovaného 

záchranného systému a jeho charakteristiku. V druhé části jsou uváděny statistiky 

mimořádných událostí v souvislosti s problematikou této práce. Třetí část definuje typy 

dohod z hlediska spolupráce a právní opory. Zároveň představuje subjekty, se kterými je 

uzavřena vzájemná spolupráce. V závěrečné části je zmapování nejpoužívanějších složek, 

jejich sil a prostředků a dostupnosti, a zhodnocení pokrytí určitých oblastí potřebnou 

technikou či službami, aby byl zabezpečen včasný zásah u mimořádné události.    
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Úvod 

Dnešní vývoj lidské společnosti s sebou přináší i nárůst mnoha nepříznivých 

mimořádných událostí1 (dále jen „MU“), jako jsou požáry, dopravní nehody, havárie 

spojené s úniky nebezpečných látek, živelní katastrofy a další události, mající vliv 

na životní prostředí. V posledních letech byl zaznamenán i nárůst nežádoucích přírodních 

vlivů. V České republice to byly zejména záplavy, které způsobily mnohamilionové škody 

na majetku, ale především i přes veškerou snahu záchranných složek, ztráty na životech 

lidí a zvířat. 

Aby mohla společnost čelit těmto událostem, byl vytvořen jednotný záchranný systém, 

tzv. integrovaný záchranný systém2 (dále jen „IZS“). Jeho řídící složkou je Hasičský 

záchranný sbor České republiky3 (dále jen „HZS ČR“), který zabezpečuje plnění poslání 

IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [4]. 

Pokud dojde k MU, ve většině případech je povolán HZS ČR, resp. Hasičský 

záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“). V takovou chvíli je však nutné vyhodnotit, 

jaké činnosti má na místě události složka plnit. Rozlišujeme práce záchranné4 a likvidační5, 

které systém IZS řeší, a práce asanační, které do povinností složek IZS nepatří. Jejich 

vzájemné vztahy a souvislosti jsou vymezeny v metodické pomůcce Ministerstva vnitra 

[12], kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, 

záchranných,  likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, 

řešením a odstraněním následků MU [8]. 

Složka IZS vyjíždí k MU, kde je bezprostředně ohroženo zdraví a život osob, zvířat, 

škody na majetku či životním prostředí. V případech kdy hrozí tzv. nebezpečí z prodlení, 

zasahují hasiči i tehdy, kdy prováděná činnost HZS ČR nepřísluší. Pokud by však nebyla 

pomoc poskytnuta včas, mohlo by dojít k nenávratným škodám. Zasahující jednotky 

požární ochrany  (dále jen „jednotky PO“) musí být velmi dobře vybavené různorodou 

technikou a technickými prostředky. Ne všechnu techniku však HZS vlastní. Z tohoto 

důvodu jsou uzavírány dohody o spolupráci s dalšími organizacemi. Ty jsou buď uzavírány 

celorepublikově ze strany Generálního ředitelství HZS ČR („dále jen GŘ HZS ČR“), 

nebo na krajské úrovni prostřednictvím HZS kraje. Je vhodné, aby pokrytí kraje těmito 

                                            
1 § 2 zákona [4] 
2 § 4 zákona [4] 
3 zákon [3] 
4 § 2 zákona [4] a § 1 odst. 2 vyhlášky [8] 
5 § 2 zákona [4] a § 1 odst. 2 vyhlášky [8] 
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organizacemi bylo co nejširší, a nikoli soustředěné v jednom místě z důvodu efektivnosti 

zásahu - možnosti rychlejšího příjezdu k MU, zkracování zbytečných časových prodlev 

a také z důvodu vynaložených finančních prostředků, které zpětně proplácí Krajský úřad 

příslušného kraje, kde k události došlo. Krokem k zefektivnění zásahu je i uzavírání 

většího počtu dohod na stejnou techniku. Důvodem je nebezpečí, že technika smluvního 

partnera, která je předem sjednána, se nemůže v daný okamžik zásahu na MU zúčastnit a je 

nutné mít k dispozici okamžité náhradní řešení. Proto je vhodné, aby každá technika byla 

smluvně minimálně zdvojená. 

V současné době tvoří HZS ČR 14 Hasičských záchranných sborů krajů, vzdělávací, 

technická a účelová zařízení HZS a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší škola 

požární ochrany Frýdek - Místek. Od 1. ledna 2009 je součástí HZS ČR i Záchranný útvar 

HZS ČR Hlučín. Struktura HZS ČR je znázorněna na Obrázku 1. Tato práce se zaměřuje 

na Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“). 

 

Obrázek 1 - Struktura HZS ČR 
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1. Rešerše  

Cílem této práce je vyhodnotit, která technika subjektů, jako ostatních složek IZS 

a smluvních partnerů (dále jen „ostatní složka IZS“), mající s HZS LK uzavřenou dohodu 

o spolupráci, je při MU nejčastěji využívána. Na základě tohoto vyhodnocení zmapovat 

sídla vybraných složek IZS a jaké území jsou schopné pokrýt v co nejkratší době 

od povolání k MU. Podstatné pro vyhodnocení je také vypracování vhodného mapového 

podkladu, kde by bylo zřetelné, jaké oblasti Libereckého kraje jsou ostatními složkami IZS 

a jejich technikou dostatečně pokryty, a které naopak mají pokrytí minimální, až nulové.  

Legislativní a odborný rámec dotčené oblasti v rámci IZS: 

- Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 25 ze dne 6.6.2003, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 51 

ze dne 3.10.2007, kterým se stanovuje postup při uzavírání dohod v rámci 

integrovaného záchranného systému. 

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona. č. 20/2004 Sb., zákona 

č. 186/2006 Sb.,  zákona č. 267/2006 Sb. a zákona. č. 306/2008 Sb. 

- Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

- VITÁK P. Ostatní složky integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, : 

bakalářská práce,  VŠB-TU, 2006, 61 s. 

 

2. Integrovaný záchranný systém 

2.1. Vznik IZS a počátek spolupráce s ostatními složkami IZS 

První myšlenka o vzniku jednotného záchranného systému vznikla při povodních 

na Moravě v roce 1997 [21], kdy řeky Odra a Morava včetně jejich přítoků se rozvodnily 

na úroveň 150leté až 500leté vody. Povodeň zasáhla 1/3 území Moravy a Slezska. Došlo 

k obětem na životech lidí i zvířat a mnohamiliardovým škodám na majetku. Vzhledem 

k tomu, že během této MU docházelo k určitým nedorozuměním v koordinaci činnosti 

zasahujících složek, zasadily tyto povodně pomyslné semínko ke vzniku integrovaného 

záchranného systému, který by sdružoval různé složky, ať již Policii ČR, Zdravotnickou 

záchrannou službu, nebo další subjekty, které by spolupracovaly při záchranných pracích. 
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1. ledna 2001 vstoupil v platnost nový organizační celek, Integrovaný záchranný 

systém České republiky (dále jen „IZS“), stanovující určitá pravidla spolupráce složek 

a koordinaci činností v místě zásahu. Využívá se tehdy, kdy záchranné a likvidační práce 

vzniklé při MU vyžadují současnou činnost dvou anebo více složek IZS.  

 IZS je definován zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [4]. 

Dále je upřesněn prováděcím předpisem, a to Vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému [8].   

 

Zákon [4] obsahuje následující body: 

• Základní ustanovení. 

• Integrovaný záchranný systém: 

o použití integrovaného záchranného systému, 

o složky integrovaného záchranného systému, 

o stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému. 

• Postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací: 

o ministerstva a jiné ústřední správní úřady, 

o orgány kraje, 

o orgány obce s rozšířenou působností, 

o orgány obce, 

o cvičení a komunikace složek integrovaného záchranného systému. 

• Organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu: 

o velitel zásahu, 

o vyžadování pomoci pro provádění záchranných a likvidačních prací. 

• Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech. 

• Výjimky. 

• Kontrola, pokuty, náhrada a finanční zabezpečení. 

• Ustanovení společná a závěrečná. 

 

Vyhláška [8] obsahuje následující body: 

• Zásady koordinace složek integrovaného záchranného systému při společném 

zásahu. 
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• Zásady spolupráce operačních středisek základních složek. 

• Podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek. 

• Obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob zpracování 

dokumentace a podrobnosti o stupních poplachů poplachového plánu: 

o obsah a zpracování dokumentace IZS, 

o dohoda o poskytnutí pomoci, 

o dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické 

přehledy, 

o dokumentace o společných školeních, instruktážích a o cvičení složek, 

o územně příslušný poplachový plán, atd. 

• Zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu okresu 

a vnějšího havarijního plánu. 

• Zásady způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném 

systému. 

• Závěrečná ustanovení. 

  

2.2 Rozdělení složek IZS 

 Pro technickou a odbornou náročnost není jedna složka schopna řešit MU vlastními 

silami a prostředky. IZS je založen na součinnosti, koordinaci a zefektivnění spolupráce 

hasičů, příslušníků policie, zdravotníků a dalších přivolaných složek v podobě právnických 

nebo fyzických osob v místě zásahu. Správně koordinovaná spolupráce složek může 

zachránit životy ohrožených osob i zvířat, snížit ztráty na majetku a zmírnit i dopady 

na životní prostředí. 

 

2.2.1 Základní složky IZS 

 Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost, vyhodnocují rozsah MU, 

stanovují nasazení sil a prostředků pro prvotní zásah a poskytnutí pomoci v místě MU. 

Jejich síly a prostředky jsou rovnoměrně rozmístěny po celém území České republiky. 

 

Základními složkami IZS jsou: 

� HZS ČR, 
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� jednotky požární ochrany6 zařazené do plošného pokrytí kraje, 

� zdravotnická záchranná služba (dále jen „ZZS“), 

� Policie České republiky (dále jen „PČR“). 

 

2.2.2 Ostatní složky IZS 

 Ostatní složky IZS jsou povolávány k mimořádným událostem přes operační 

a informační středisko HZS LK (dále jen „OPIS HZS LK“) a poskytují síly a prostředky 

na základě uzavřených dohod o plánované pomoci na vyžádání.  

 

Ostatními složkami IZS jsou: 

� vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 

� ostatní záchranné sbory (kromě PČR), 

� orgány ochrany veřejného zdraví7 (kromě ZZS), 

� havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

� zařízení civilní ochrany, 

� neziskové organizace a sdružení občanů, jež lze využít k záchranným a likvidačním 

pracím. 

 

 V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného 

systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic 

pro poskytování specializované péče obyvatelstvu. 

 Stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou 

operační a informační střediska IZS, kterými jsou operační střediska HZS kraje a OPIS 

generálního ředitelství HZS ČR. 

 

 

3. Struktura Hasi čského záchranného sboru Libereckého kraje 

 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje tvoří Krajské ředitelství Liberec a jeho 

územní odbory Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily. Krajské ředitelství Liberec 

zastřešuje požární stanici Liberec a Raspenava. Územní odbor Česká Lípa zastřešuje 

                                            
6 zákon [2] 
7 zákon [1] 
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požární stanici Česká Lípa a Jablonné v Podještědí, územní odbor Jablonec nad Nisou 

požární stanici Jablonec nad Nisou a Velké Hamry a územní odbor Semily požární stanici 

Semily, Jilemnice a Turnov. Struktura HZS LK je znázorněna na Obrázku 2. Obrázek 3 

znázorňuje rozmístění jednotlivých požárních stanic včetně typů požárních stanic8 

na území Libereckého kraje. 

 

 

 

 Obrázek 2 – Struktura HZS LK 

                                            
8 vyhláška [7] 
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   Obrázek 3 – Přehled požárních stanic HZS LK 

 

 

4. Statistiky počtu událostí v Libereckém kraji 

 V minulosti se jednotky PO zabývaly především zásahy na požáry. V současné době, 

kdy se rozšiřuje instalace požárních zabezpečovacích systémů do objektů, ubylo díky 

včasné signalizaci rozsáhlých požárů nemovitostí a větším ztrátám na majetku, zdraví 

i životech. Naopak přibývá ostatních zásahů, které vyžadují využití další „nehasičské“ 

techniky. 

 

4.1. Vyhodnocení událostí řešených jednotkami PO v rámci HZS LK 

 K vyhodnocení událostí byl v této bakalářské práci použit program ISV 5.0 Statistické 

sledování událostí [17] HZS LK. Ze statistik sledovaných za období posledních tří let, 

znázorněných v Tabulce 1, Obrázky 4 až 7, je patrné, že v Libereckém kraji kolísají 

všechny typy událostí na určité hranici. Výjimku tvoří živelní pohromy v roce 2007, 

které zejména způsobil orkán Kyrill. Obrázek 4 znázorňuje události v Libereckém kraji 
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za období 2006 – 2008, Obrázky 5 až 7 události v Libereckém kraji podle jednotlivých let, 

viz Příloha 1 této bakalářské práce. Nulové hodnoty zaujímají radiační havárie a nehody, 

zanedbatelné jsou i výjezdy k ostatním MU. Rok 2008 je dle sledovaných statistik počtu 

událostí nejnižší, avšak nikoli z pohledu náročnosti zásahu. Proto je u záchranných složek 

dbáno na to, aby byla v rámci možnosti zajištěna co nejlepší vybavenost technickými 

prostředky, které můžou přispět ke zkvalitnění práce u MU. 

 

     Tabulka 1 – Události v Libereckém kraji v letech 2006 – 2008 

Události v Libereckém kraji v letech 2006 - 2008 

Typ události 
Počet událostí 

2006 2007 2008 Celkem  

Požár 1005 1080 926 3011 

Dopravní nehoda 977 1090 1008 3075 

Živelní pohroma 317 1083 242 1642 

Únik nebezpečné chemické látky 296 337 329 962 

Technická havárie 1058 1107 905 3070 

Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 

Ostatní mimořádné události 10 8 7 25 

Planý poplach 216 218 240 674 

Celkem událostí 3879 4923 3657 12459 
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Obrázek 4 – Události v Libereckém kraji v letech 2006 – 2008  
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 Statistika událostí HZS LK, znázorněná v Tabulce 2 a Obrázku 8 vypovídá, 

že v roce 2006 byl zaznamenán velký nárůst živelních pohrom v podobě povodní a záplav 

a v roce 2007 nárůst větrných smrští, sněhových kalamit a námraz. U dalších MU zůstává 

počet výjezdů na přibližně stejné hranici. K porovnání počtu událostí na jednotlivých 

územních odborech HZS LK slouží Obrázek 9, viz Příloha 2 této bakalářské práce. 

 I přesto, že nedochází k neúměrně rychlému nárůstu MU, stávají se zásahy 

náročnějšími co do nutnosti použití speciální mobilní techniky a technických zařízení. HZS 

LK nedisponuje takovou škálou techniky, aby bylo možné pokrýt veškeré potřeby 

související s pracemi jednotek PO při MU. Velmi často jsou k MU povolávány i jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obcí („dále jen JSDHO“) a jejich síly a prostředky jsou plně 

využívány. Při zásazích, kdy je použita technika, jako cisternová automobilová stříkačka 

nebo výšková technika, je výjezdový park HZS LK a přivolaných JSDHO dostačující. 

Avšak MU, které jsou spojené s nutností použití „nehasičské“ techniky, není HZS LK 

schopen vlastními prostředky zabezpečit. Záchranný útvar HZS ČR Hlučín tuto techniku 

nabízí, avšak jeho prostředky jsou vzhledem k dojezdovým časům těžko využitelné. 

Z tohoto důvodu je nutné využívat pomoci ostatních soukromých subjektů, tzv. ostatních 

složek IZS, které jsou schopny potřebnou techniku spolu s obsluhou poskytnout. Je nutné 

ostatní složky IZS nevybírat pouze podle potřebné techniky, ale i tak, aby byl rovnoměrně 

pokryt celý Liberecký kraj. Dojezdové časy ostatních složek IZS na místo MU by měly být 

z důvodu záchranných prací co nejkratší. Zároveň tím dojde i k úsporám po stránce 

proplácení náhrad výdajů za cesty spojené s dopravou ostatní složky IZS k MU. 
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Tabulka 2 – Události HZS LK v letech 2006 – 2008 dle jednotlivých územních odborů  

Události HZS LK v letech 2006 - 2008  
dle jednotlivých územních odbor ů 

Typ události Rok Česká 
Lípa 

Jablonec 
nad 

Nisou 
Liberec  Semily Celkem  

Požár 

2006 304 203 312 150 969 

2007 341 180 346 180 1047 

2008 262 174 336 127 899 

Dopravní nehoda 
silni ční 

2006 225 164 307 223 919 

2007 234 195 379 243 1051 

2008 220 183 338 227 968 

Dopravní nehoda 
železni ční 

2006 5 12 20 9 46 

2007 2 12 17 3 34 

2008 6 4 20 5 35 

Převažující povode ň, 
záplava, déš ť 

2006 54 17 101 61 233 

2007 0 0 1 9 10 

2008 0 0 0 0 0 

Převažující sníh, 
námrazy 

2006 0 0 0 0 0 

2007 18 109 61 99 287 

2008 0 0 0 0 0 

Převažující v ětrná 
smrš ť 

2006 35 0 48 1 84 

2007 182 131 285 188 786 

2008 84 15 72 71 242 

Únik ropných 
produkt ů 

2006 43 64 106 4 217 

2007 66 63 135 11 275 

2008 22 96 158 11 287 

Technická pomoc 

2006 176 236 323 212 947 

2007 196 212 396 241 1045 

2008 175 143 331 163 812 

Ostatní pomoc 

2006 3 10 12 4 29 

2007 9 36 11 2 58 

2008 23 40 19 5 87 

Ostatní mimo řádné 
události (epidemie, 

nákazy a jiné) 

2006 3 1 6 0 10 

2007 3 0 5 0 8 

2008 1 0 6 0 7 
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Obrázek 8 - Události HZS LK v letech 2006 – 2008 
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4.2. Spolupráce se základními a ostatními složkami IZS 

 Ze statistik HZS Libereckého kraje za období 2006 – 2008 vyplývá, že u MU 

s jednotkami PO nejvíce zasahovaly základní složky IZS, a to především PČR, 

která je k událostem povolávána přibližně třikrát častěji než ZZS. Četnost zásahů PČR 

a ZZS na jednotlivých územních odborech HZS LK (dále jen „ÚO HZS LK“) 

je znázorněna v Tabulce 3, Obrázek 10. 

 

Tabulka 3  – Spolupráce u zásahu se základními složkami IZS na jednotlivých ÚO 
HZS LK v letech 2006 – 2008  

Spolupráce u zásahu se základními složkami IZS                                 
na jednotlivých ÚO HZS LK v letech 2006 - 2008 

  ÚO HZS LK PČR ZZS Celkem 

2006 

Česká Lípa 830 213 1043 

Jablonec nad Nisou 487 138 625 

Liberec 784 245 1029 

Semily 334 109 443 

2007 

Česká Lípa 846 217 1063 

Jablonec nad Nisou 566 194 760 

Liberec 981 313 1294 

Semily 504 135 639 

2008 

Česká Lípa 653 230 883 

Jablonec nad Nisou 446 202 648 

Liberec 863 294 1157 

Semily 416 140 556 
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Pro sledování počtu zásahů ostatních složek IZS byly vybrány jen ty složky, 

které jsou k MU povolávány nejčastěji. Jejich přehled a počet zásahů je znázorněn 

v Tabulce 4, Obrázky 11 a 12. Obrázek 11 ukazuje četnost spolupráce ostatních složek IZS 

u zásahu na území Libereckého kraje v jednotlivých letech. Obrázek 12 v Příloze 3, 

znázorňuje tuto spolupráci v okresech územních odborů HZS LK. 

 

 

Obrázek 10 – Spolupráce u zásahu se základními složkami IZS na jednotlivých ÚO HZS 
LK v letech 2006 – 2008  

 

Statisticky nejčastěji povolávanou ostatní složkou IZS k MU je obecní policie. 

Jejich spolupráce je především zajištění pořádku na základě zákona České národní rady, 

o obecní policii [6]. V této bakalářské práci jsou prioritně sledovány složky IZS – Podniky, 

firmy. Patří sem veškeré právnické a podnikající fyzické osoby, které byly povolány 

na základě uzavřené dohody o spolupráci, ať již Dohody o plánované pomoci na vyžádání, 

či Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci (dále jen „dohody o spolupráci“). Dále 

sem zařazuji i subjekty, které byly na místo události povolány OPIS HZS LK na základě 

rozhodnutí velitele zásahu9 a není s nimi uzavřená písemná dohoda o spolupráci. 

Spolupráce s podniky, které jsou povinny mít zřízenou vlastní havarijní službu, např. 

plynárny, vodárny, energetické závody, apod., není mimo statistického sledování obsahem 

této bakalářské práce. 

                                            
9 § 19 odst. 3 písm. c) zákona [4] 
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Tabulka 4 – Spolupráce u zásahu s ostatními složkami IZS na jednotlivých ÚO HZS LK 
v letech 2006 – 2008   

Spolupráce u zásahu s ostatními složkami IZS na jednotlivých                      
ÚO HZS LK v letech 2006 - 2008 

  Ostatní složka IZS Česká Lípa Jablonec n/N Liberec Semily Celkem 

2006 

Armáda ČR 1 0 0 0 1 

Obecní policie 87 113 89 39 328 

Hygienická služba 0 0 1 0 1 

Pohot.sl.el.rozvod.závodů 17 17 30 11 75 

Plynárenská pohotov. sl. 5 6 12 5 28 

Vodárenská pohotov. sl. 4 3 1 0 8 

Teplárenská pohotov. sl. 0 1 0 0 1 

Obecní zastupitelstvo 24 7 5 1 37 

Podniky, firmy 8 6 9 0 23 

Místní služby 2 65 22 1 90 

Česká inspekce ŽP 2 3 7 2 14 

2007 

Armáda ČR 1 0 2 0 3 

Obecní policie 105 90 128 55 378 

Hygienická služba 0 0 1 0 1 

Pohot.sl.el.rozvod.závodů 20 20 49 31 120 

Plynárenská pohotov. sl. 5 7 14 2 28 

Vodárenská pohotov. sl. 0 0 3 2 5 

Teplárenská pohotov. sl. 0 0 0 0 0 

Obecní zastupitelstvo 20 4 3 5 32 

Podniky, firmy 4 5 11 2 22 

Místní služby 13 51 17 1 82 

Česká inspekce ŽP 4 0 13 0 17 

2008 

Armáda ČR 0 0 1 0 1 

Obecní policie 78 73 97 31 279 

Hygienická služba 0 0 1 1 2 

Pohot.sl.el.rozvod.závodů 14 4 29 7 54 

Plynárenská pohotov. sl. 4 2 16 4 26 

Vodárenská pohotov. sl. 0 1 2 0 3 

Teplárenská pohotov. sl. 0 0 0 1 1 

Obecní zastupitelstvo 10 1 3 4 18 

Podniky, firmy 7 1 14 2 24 

Místní služby 4 12 54 1 71 

Česká inspekce ŽP 1 0 2 0 3 
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Obrázek 11 – Spolupráce u zásahu s ostatními složkami IZS v letech 2006 – 2008  
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4.3. Orkán Kyrill 

 Orkán Kyrill zasáhl území České republiky dne 18. ledna 2007 a naplno zaměstnal 

profesionální i dobrovolné hasiče. Po dobu čtyř dnů zasahovaly jednotky PO v České 

republice celkem u 7729 MU. V Libereckém kraji to činilo 518 MU, z toho 419 událostí 

bylo spojených s touto živelní pohromou. Nejdramatičtější nárůst počtu řešených událostí 

se odehrál hned první den, kdy od začátku orkánu, cca od 18:00 hodin, do půlnoci hasiči 

zasahovali u více než 2300 událostí. Jednotky PO byly vysílány zejména k odstraňování 

překážek na silnicích, k utrženým střechám a jiným částem budov, které hrozily pádem 

nebo přímo ohrožovaly své okolí. Zasahovaly také u dopravních nehod způsobených 

silným větrem. Do zásahové činnosti bylo zapojeno i velké množství JSDHO a ostatních 

složek IZS. 

 Aby bylo možné zvládnout rychlý nárůst MU, byl výrazně posílen personál 

na operačních a informačních střediscích HZS ČR. V průběhu 18. a 19. ledna 2007 bylo 

na linky 112 a 150 uskutečněno celkem 48 833 tísňových volání. Kvůli zvládnutí takového 

náporu byl personál call center linky 112 v některých lokalitách navýšen dvojnásobně 

až čtyřnásobně oproti normálnímu stavu. 

 V Libereckém kraji probíhala spolupráce s těmito externími subjekty: 

• Technické služby města Liberec, s.r.o. 

• Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 

• Lesy ČR 

• Energetické závody 

• Krajská správa silnic Libereckého kraje, apod.  

 Operační střediska HZS Libereckého kraje nezaznamenala ve spolupráci se složkami 

IZS žádné problémy, kromě Krajské správy silnic Libereckého kraje, která nedržela stálou 

službu. 

 

Obrázek 13 – Následky orkánu Kyrill [24] 

 

Obrázek 14 – Následky orkánu Kyrill [24] 
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5. Druhy uzavíraných dohod a jejich právní předpisy 

 V případě, že vyhledáváme subjekt pro potřeby využití při MU, je nutné zvážit, 

jakou dohodu o spolupráci s ním HZS uzavře, aby obě strany mohly řádně plnit své 

závazky uvedené v dohodě.   

 

V rámci IZS uzavírají složky s HZS ČR následující dohody [10]: 

a) o plánované pomoci na vyžádání, podle § 21 zákona [4], 

b) o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci podle § 15 vyhlášky [8], 

c) o součinnosti složek IZS, 

d) o spolupráci. 

 

 Dohody o plánované pomoci na vyžádání10 uzavírají Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství HZS ČR (dále jen „MV – GŘ HZS ČR) nebo HZS krajů se subjekty dle § 4 

odst. 2 zákona [4], které se tak stávají ostatními složkami IZS. Součástí těchto dohod jsou 

podmínky11 náhrady výdajů a škod při provádění záchranných a likvidačních prací, přehled 

sil a prostředků určených k poskytnutí pomoci, adresář kontaktních míst a pověřených osob 

pro zabezpečování pomoci, včetně způsobu jejich vyrozumění a časový údaj pro poskytnutí 

sil a prostředků v případě vyžádání si pomoci. Tyto dohody jsou součástí dokumentace IZS 

a zahrnují se do územně příslušných poplachových plánů IZS12. 

 

 Dohody o poskytnutí osobní nebo věcné pomoci13 uzavírá HZS kraje s právnickými 

nebo fyzickými osobami. Těmito dohodami je předem sjednán způsob a rozsah osobní 

nebo věcné pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací a při realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva14. Součástí dohod jsou náležitosti jako u Dohod o plánované pomoci 

na vyžádání, včetně podmínek náhrady výdajů a škod při realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva. Dohody jsou součástí dokumentace IZS a zahrnují se do územně příslušných 

poplachových plánů IZS. 

 

                                            
10 § 21 odst. 1 zákona [4], § 15 písm. a) vyhlášky [8] 
11 § 29 – 31 zákona [4] 
12 § 14 odst. 1 písm. f) vyhlášky [8] 
13 § 15 písm. b) vyhlášky [8], § 23 zákona [4] 
14 § 15 – 17 vyhlášky [9] 
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 Dohody o součinnosti složek IZS obsahují závazky smluvních stran, a to v oblasti 

dokumentační připravenosti IZS, zpracování typových15 činností složek IZS při společném 

zásahu a plnění závazků vyplývajících z těchto typových činností. Tyto dohody jsou 

součástí dokumentace IZS a zahrnují se do územně příslušných poplachových plánů IZS. 

 

 Dohody o spolupráci obsahují závazky smluvních stran v oblasti havarijního 

a krizového plánování, vědeckovýzkumné činnosti, výchovně - vzdělávací činnosti, 

hromadných informačních prostředků a v dalších obdobných oblastech. Nesouvisí 

s poskytnutím pomoci při provádění záchranných a likvidačních prací a při realizaci 

opatření ochrany obyvatelstva. Dohody o spolupráci nejsou součástí dokumentace IZS 

podle § 14 vyhlášky [8]. 

 

 

6. Analýza uzavřených dohod HZS LK s ostatními složkami 

IZS 

 Již dříve se k zásahům na MU povolávaly subjekty, které byly schopny svoji 

technikou a dalšími prostředky zabezpečit spolupráci při záchranných a likvidačních 

pracích. Dohody o spolupráci byly uzavírány na okresní úrovni, tj. HZS okresu. Od roku 

2001 se  postupně začínaly uzavírat pouze na krajské úrovni a územní odbory HZS 

podávaly krajskému ředitelství pouze návrh na uzavření písemné dohody o spolupráci 

s určitým subjektem. Tento systém se ukázal jako vhodné řešení z důvodu centrální 

evidence dohod jak ze strany odboru IZS, tak právního oddělení. Jde především 

o sledování lhůt platnosti, včasné řešení aktualizací a zároveň zlepšení spolupráce s OPIS 

HZS LK. Síly a prostředky těchto složek jsou využívány pro celý Liberecký kraj.  

 

6.1 Přehled stávajících smluvně vázaných ostatních složek IZS 

 Podklady ke zpracování jsem získala z dokumentace HZS LK, krajského ředitelství, 

na odboru IZS [14]. K prvnímu čtvrtletí roku 2009 je v evidenci HZS LK celkem 53 

uzavřených dohod o vzájemné spolupráci s ostatními subjekty. Seznam dohod HZS LK, 

uvedených v Tabulce 5 Příloha 4 této bakalářské práce, nabízí stručný přehled ostatních 

                                            
15 § 18 vyhlášky [8] 
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složek IZS a druh dohody, která byla s danou složkou uzavřena. Z tabulky je patrné, 

že některé dříve uzavřené dohody nesplňují kritéria daná nařízením GŘ HZS ČR [10]. 

V budoucnu bude nutné tyto dohody aktualizovat tak, aby odpovídaly předepsaným 

podmínkám.  

 

6.2 Předmět spolupráce ostatních složek IZS 

 Podkladové materiály byly získány z dokumentace HZS LK, krajského ředitelství, 

na odboru IZS a operačního řízení (dále jen „IZS a OŘ“) [14], a dokumentace přehledu sil 

a prostředků Havarijního plánu16 Libereckého kraje. Bylo nutné z každé uzavřené dohody 

zmínit důležité údaje, které nám poslouží k bližšímu seznámení s jednotlivými ostatními 

subjekty. Podrobné představení předmětu dohod ostatních složek IZS, včetně techniky 

a poskytovaných služeb, je uvedeno v Příloze 4.  

 

6.3 Aktualizace uzavřených dohod 

 Od vzájemné spolupráce HZS LK s ostatními subjekty je očekáváno, aby po povolání 

byly přímo na místě MU v co nejkratším časovém horizontu k dispozici síly a prostředky 

kontaktované ostatní složky IZS, kterými jednotky PO nedisponují.  

 V uzavřených dohodách se k povinnosti provádění aktualizací věnuje samostatný 

odstavec. Obě smluvní strany se zavazují k vzájemnému poskytování aktuálních údajů. 

Tím jsou především přílohy dohod s kontaktními místy včetně pověřených osob, 

s přehledem sil a prostředků ostatních složek IZS, a u Dohod o poskytnutí osobní 

nebo věcné pomoci i ceník služeb. V případě jakýchkoli změn ve výše uvedených  

přílohách je nutné tuto skutečnost okamžitě nahlásit druhé smluvní straně, respektive 

odboru IZS a OŘ, který vede evidenci dohod s ostatními složkami IZS. Nedojde-li 

v přílohách k žádným zásadním změnám, které by mohly ovlivnit vzájemnou spolupráci, 

provádí se aktualizace jednou ročně, a to k poslednímu dni měsíce února, nebo dle dohody 

obou smluvních stran.  

 

 

 

 

                                            
16 § 25 vyhlášky [8] 
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6.3.1 Postup provádění aktualizací 

 Uzavřené dohody jsou vyhotoveny v pěti výtiscích s platností originálu.  Dva výtisky 

zůstávají druhé smluvní straně, třetí obdrží Krajský úřad Libereckého kraje k založení 

do Havarijního plánu Libereckého kraje a zbylé dva zůstávají v evidenci HZS LK. 

Na odboru IZS a OŘ jsou originály dohod založeny ve sběrném archu pod čísly jednacími, 

rozdělenými podle druhu uzavřené dohody. V elektronické podobě jsou pak evidovány 

v souborech Požárního poplachového plánu a Havarijního plánu Libereckého kraje. Jedno 

originální vyhotovení je předáváno k založení na Krajské operační a informační středisko 

HZS LK (dále jen „KOPIS HZS LK“). V případě výpadku nebo selhání informačního 

systému, kdy by nebylo možné použít elektronickou evidenci dohod, mají tak operační 

důstojníci k dispozici veškeré informace o smluvně vázaných ostatních složkách IZS.  

 Je vhodné stručně zmínit skutečnost, že od roku 2004 byla právním oddělením HZS 

LK založena tzv. centrální evidence dohod. Tento systém byl zaveden za účelem rychlého 

dohledání uzavřených smluv, sledování nutnosti aktualizace po ukončení doby platnosti, 

dodržování vybraných smluvních partnerů, kteří prošli výběrovým řízením a dlouhodobě 

spolupracují s HZS LK. Každé uzavírané dohodě v rámci všech odborů HZS LK 

(ekonomický odbor, odbor prevence a civilního nouzového plánování, kancelář ředitele, 

atd.) je přiřazeno číslo, které je následně součástí čísla jednacího smlouvy. Právnímu 

oddělení musí být po jejím podepsání oběma smluvními stranami předáno k založení jedno 

vyhotovení dohody, a to v originále nebo fotokopii.  

 V případě, že ostatní složka IZS zašle informaci o změně údajů v přílohách uzavřené 

dohody, je nutné tuto skutečnost co nejdříve zpracovat a zanést do informačního systému 

pro KOPIS HZS LK včetně jeho územních odborů (dále jen „OPIS HZS LK“). Tento 

informační systém, přehled sil a prostředků ostatních složek IZS, bude představen v další 

části mé bakalářské práce. Došlým aktualizacím je přiřazeno číslo jednací a jsou založeny 

do sběrného archu v evidenci odboru IZS a OŘ. Pokud údaje nejsou zaslány v elektronické 

podobě, což je ve většině případech, jsou přepisovány v přílohách jednotlivých souborů 

dané ostatní složky IZS a zároveň i ve vyhledávacím programu ostatních složek IZS 

pro operační střediska.  OPIS HZS LK může do přehledu ostatních složek IZS pouze 

nahlížet. O veškeré změny v programu se stará odbor IZS a OŘ, který  po provedené 

aktualizaci zašle informativní e-mail, k jakým změnám došlo a jaké přílohy je nutné 

vytisknout a založit si v evidenci na KOPIS HZS LK ke stávajícím dohodám pro vlastní 
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potřebu. Provedené změny v tomto systému nejsou vidět bezprostředně po vložení, 

ale až po půlnoci, kdy proběhne tzv. „zrcadlení“. 

 

6.3.2 Informační systém přehledu sil a prostředků ostatních složek 

IZS 

 Autorem tohoto systému je mjr. Bc. Pavel Viták, příslušník HZS LK, který jako 

součást své bakalářské práce vypracoval přehled sil a prostředků ostatních složek IZS. 

Ukázka tohoto přehledu je zobrazena v Tabulce 6 Přílohy 5 mé bakalářské práce. Jedná se 

o tabulku v programu Excel, ve které lze vyfiltrovat ostatní subjekty dle technických 

prostředků, případně její bližší specifikace. V případě, že velitel z místa MU požádá 

KOPIS nebo OPIS HZS LK o povolání určité techniky, operační důstojník díky filtraci 

katalogu techniky okamžitě zjistí, které subjekty požadované prostředky nabízí. Zároveň se 

jim zobrazí sídlo společnosti, jejich provozovny, horizont dojezdového času a kontaktní 

osoby včetně telefonních čísel. Tyto údaje jsou dostatečné pro prvotní informaci, 

na základě které je pak vybrána a povolána vhodná složka. V případě, že se subjekt 

s požadovanou technikou nemůže dostavit k zásahu, systém nabídne jinou společnost 

poskytující tyto technické prostředky. Pokud však technika není zdvojená, operační 

důstojník povolává subjekty bez uzavřené dohody o vzájemné spolupráci ze seznamu 

„Zlaté stránky“. Tím však vzniká časová prodleva, která by měla být při záchranných 

a likvidačních pracích co nejmenší. 

 

6.4 Technika a služby ostatních složek IZS 

 Účelem této bakalářské práce je provést zmapování dohod v rámci celého 

Libereckého kraje a jaké území jednotlivé ostatní složky IZS pokrývají. Zároveň je pro nás 

důležitá i jejich časová dostupnost a rychlost dojezdu na místo MU. 

 Z přehledu uzavřených dohod je patrné, že v Libereckém kraji nemáme zdvojené 

například zámečnické služby, či služby spojené s likvidací obtížného hmyzu. Oba tyto 

subjekty se zavázaly řešit MU v rámci celého Libereckého kraje. Avšak vzhledem k jejich 

sídlu společnosti, tj. Liberec, jsou z důvodu jejich dojezdových časů pro záchranné 

a likvidační práce v jiných územních okresech téměř nevyužitelné. Tím vznikají také 

vysoké finanční náklady za dopravu na místo MU, které si ostatní složka IZS fakturuje 

a prostřednictvím HZS LK předává k proplacení na Krajský úřad Libereckého kraje. Lepší 
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pokrytí Libereckého kraje ostatními složkami IZS by tak řešilo i úsporu finančních 

prostředků Krajského úřadu Libereckého kraje. 

 Pro vypracované mapové podklady, které jsou přílohou této bakalářské práce, bylo 

nutné zjistit, která technika a služby byly v posledních letech nejvíce využívány. Jako 

u předešlých statistik jsem zvolila roky 2006 – 2008. Jednotlivé položky se týkají pouze 

ostatních subjektů, které mají s HZS LK uzavřenou dohodu o spolupráci. Subjekty, 

které byly k MU povolány na základě § 19 zákona [4], nejsou v následujícím přehledu 

zahrnuty. Informace o povolané technice jsou získány z evidence HZS LK, sběrného archu 

Náhrady za plánovanou pomoc 2006, 2007 a 2008. 

 Přehled technických prostředků nebo služeb, uvedených v Tabulce 7, Obrázku 15, 

nám ukazuje, kolikrát za sledované období byly při záchranných a likvidačních pracích 

použity. Celkový součet prostředků je graficky zobrazen na Obrázku 16 Přílohy 6.  
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Tabulka 7 – Využitá pomoc ostatních složek IZS při záchranných a likvidačních pracích 
proplacená Krajským úřadem Libereckého kraje v letech 2006 - 2008 

Využitá pomoc ostatních složek IZS při záchranných                        
a likvidačních pracích proplacená Krajským úřadem                             

Libereckého kraje v letech 2006 - 2008 

Technika a služby 2006 2007 2008 Celkem 

Autobus evakuace osob 1   1 

Cisterna odvoz tekutého topného oleje 1   1 

Jeřáb 

AJ 8t Praga V3S  1  

8 

AJ 14 t T815 1  1 

AJ 20 t T148 1 1  

AJ 28 t T815  1  

AJ 25 t LTM 1025   1 

AJ 120 t LTM 1120/2 1   

Kontejner A31 1   1 

Lesní kolový traktor LKT 81  1  1 

Likvidace odpadů likvidace odpadů 1   1 

Nakladač 

CAT 962  1  

11 

KNB 250  1  

Liebherr 544  2  

Liebherr L522  2  

Menzimuck 6000 1   

UDS  2 1 

UNK 320  1  

Odběr vzorků NL + analýza odběr vzorků NL   1 1 

Potápěčské práce 
práce pod vodou 2 5  

8 
plnění lahví   1 

Statik práce statika 1 1  2 

Vyprošťovací technika 

T813 8x8 1 1  

6 T815 AV 14 1 2  

vyprošťovací tank VT-55A 1   
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 Z níže uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce povolávanou technikou jsou nakladače. 

Bylo to způsobeno opakujícími se MU – likvidací požárů skládek, kdy se používala tato 

technika na vyvážení hořícího odpadu k dohašení. Tyto zásahy byly velmi náročné, 

jak technicky, tak časově, a jejich náročnost se promítla i do vyčíslených nákladů 

za poskytnutou pomoc. Položky, kde uvádím použití jeřábů a vyprošťovací techniky lze 

částečně sloučit a tím se využití této techniky za sledovaná období stává 

nejfrekventovanější. K MU jsou často povoláváni i potápěči, a to především k dopravním 

nehodám, kdy vozidlo skončí pod vodní hladinou. Naštěstí v žádném takovém případě 

nedošlo k uvíznutí řidiče v potopeném automobilu. Většina jich stačila včas opustit vrak 

vozidla a bohužel i utéci z místa události. Vždy se tedy řešila ochrana životního prostředí 

před únikem ropných produktů z havarovaného automobilu. 

 

 

Obrázek 15 – Využitá pomoc ostatních složek IZS při záchranných a likvidačních pracích 
proplacená Krajským úřadem Libereckého kraje v letech 2006 - 2008  

 

 Ostatní subjekty, jejichž techniku Tabulka 7, Obrázek 15 a 16 zahrnuje, jsem pro další 

analýzu zpracovala do Tabulky 8, tzv. atributové tabulky v Příloze 7 této bakalářské práce. 

Pomocí vyhledavače www.mapy.cz jsem zjistila souřadnice sídla každé společnosti, 

nebo její provozovny, kde se technické prostředky nachází. Tyto údaje byly předány 

pracovníkovi GIS kpt. Bc. Janě Havrdové, která je zpracovala v programu ArcGIS 9.3 

společnosti ESRI [18] do jednotlivých map, podle druhu techniky, definované 

Využitá pomoc ostatních složek IZS p ři záchranných a likvida čních pracích 
proplacená Krajským ú řadem Libereckého kraje v letech 2006 - 2008 
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z informačního systému pro operační střediska, přehledu sil a prostředků ostatních složek 

IZS. Pro snadnější práci s připravenými daty v atributové tabulce, byly souřadnice 

převedeny ze souřadnicového systému WGS-84 (mezinárodní systém) do S-JTSK (národní 

systém). Aby bylo z tohoto znázornění patrné, jakou část území je ostatní složka IZS 

schopna pokrýt, byly zvoleny následující podmínky: 

 

1. optimální dojezdový čas ostatní složky je 60 až 90 minut (počítejme autobusy, 

potápěči a likvidace nebezpečných odpadů 60 min, ostatní technika 90 min.), 

2. u těžké techniky je zvolena rychlost jízdy 45 km/h, u autobusů a ostatních vozidel 

60 km/h, 

3. rádius dojezdu těžké techniky je po výpočtu 67,5 km, ostatní 60 km, 

4. pro zpracování mapových podkladů byl zvolen koeficient 0,6 sloužící k přepočtu 

vzdušné vzdálenosti na reálnou dojezdovou vzdálenost ostatní složky IZS. 

 

 Mapové podklady, které jsou zpracovány podle zadaných parametrů, jsou znázorněny 

v následujících přílohách: 

Příloha 8 - Autobusy 

Příloha 9 - Autojeřáby, jeřáby 

Příloha 10 - Bagry, rypadla, nakladače 

Příloha 11 - Likvidace nebezpečných odpadů 

Příloha 12 - Potápěči a potápěčská technika 

Příloha 13 - Univerzální dokončovací stroj „UDS“ 

Příloha 14 - Vyprošťovací technika 

 

6.5 Analýza stávajících uzavřených dohod 

 Z přehledu dohod HZS LK je patrné, že do budoucna je nutné uzavřít další smlouvy 

se subjekty, které nejsou zdvojené. Jedná se především o zámečníky, statiky, kynology, 

případně i další společnosti, zajišťující hubení obtížného hmyzu. Tyto služby je vhodné mít 

v každém územním okresu Libereckého kraje.  

 Z mapových podkladů, zpracovaných na základě evidence povolaných ostatních 

složek IZS v posledních třech letech, byly zjištěny následující poznatky: 

• Subjekty, poskytující autobusy, se nachází pouze v územním okresu Liberec a Jablonec 

nad Nisou. Západní část okresu Česká Lípa je v rámci hodinového dojezdu složky IZS 
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bez pokrytí. Do budoucna by bylo vhodné uzavřít dohodu o spolupráci s dalším 

provozovatelem autobusové dopravy v okresu Česká Lípa. 

• HZS LK uzavřel celkem šest dohod se společnostmi, poskytující autojeřáby. Pokrytí 

Libereckého kraje touto technikou je podle mapových podkladů dostačující. Oblast 

Českolipska je zároveň obsluhována společností z Ústeckého kraje. Naopak oblast 

Semilska, ačkoli je v okruhu dosažitelnosti 30 – 40 km, avšak ve špatně dostupném 

terénu, je nutné pokrýt minimálně jedním až dvěma dalšími subjekty. Ostatní složka 

IZS v Pardubickém kraji je pro účely rychlého příjezdu k mimořádné události 

nepoužitelná. 

• V Libereckém kraji je dostatek složek IZS, poskytující techniku, jako jsou bagry, 

rypadla a nakladače. Pro územní okres Semily je však nutné uzavřít smlouvu s dalším 

subjektem poskytující tuto techniku, a to ze stejného důvodu, jako u předchozí techniky. 

• Z mapových podkladů likvidace nebezpečných látek je jasně čitelné, že kompletně 

nepokrytou oblastí je územní okres Semily. Bylo by vhodné do budoucna zmapovat, 

zda je v daném regionu další společnost, zabývající se likvidací nebezpečných odpadů, 

a uzavřít s ní dohodu o spolupráci. 

• Problematika potápěčů a potápěčské techniky je vyřešena z pohledu jejich dostupnosti 

a dojezdů k MU a není třeba uzavírat další dohody s jinými subjekty. 

• Technické prostředky, jako jsou univerzální dokončovací stroje, jsou u MU, typu 

hořícího odpadu nebo dalších plošných požárů, velmi potřebné. Ze zpracovaných 

mapových podkladů je viditelné, že není pokryta oblast Semilska. V plánu HZS LK je 

v nejbližší době uzavření dohody s dvěma dalšími subjekty, nabízející tuto techniku.  

• HZS LK je dostatečně pokryt vyprošťovací technikou ostatních složek IZS. Stejně jako 

u autojeřábů a jeřábů platí, že ostatní složka IZS v Pardubickém kraji je pro účely 

rychlého příjezdu k mimořádné události nepoužitelná. 

 Z výše uvedeného vyplývá potřebnost a důležitost uzavření dalších dohod v rámci 

Libereckého kraje. Je-li kladen požadavek na uzavření nové dohody o spolupráci, 

například z důvodu nedostupnosti techniky, na kterou jsou uzavřené smlouvy, potřebnost 

dalších speciální strojů, apod., je vhodné provést analýzu uzavřených dohod s ostatními 

složkami IZS, jejich rozmístění a dojezdové vzdálenosti. Nové společnosti pro uzavírání 

dohod o spolupráci tak budou vybírány i z různých oblastí Libereckého kraje, nikoli 

situovány v jedné lokalitě. 
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7. Popis vybraných mimořádných událostí HZS LK s využitím 

dalších složek IZS 

7.1 Dopravní nehoda s možným únikem nebezpečné látky do řeky 

7.1.1 Základní údaje o dopravní nehodě 

Ohlášení:   24.8.2006, 17:43  

Ukončení zásahu   25.8.2006, 3:45 

Místo události:  Bílý Kostel nad Nisou, Liberec 

Specifikace zásahu:  dopravní nehoda 

pád nákladního automobilu s cisternou do řeky Nisy 

zranění civilní osoby 

 

Spolupráce se složkami IZS: Policie ČR 

    Zdravotnická záchranná služba 

    Česká inspekce životního prostředí 

    Obecní zastupitelstvo, Podniky, firmy 

    Ostatní subjekty -Truck Technic Pavel Třmínek 

     - Hanyš, s.r.o., Praha 

 

7.1.2 Popis události 

Jednotka PO vyjela na technickou pomoc, kamionu spadlého do řeky Nisy. 

HZS LK vyslal na místo události technický automobil. Během cesty si velitel zásahu 

vyžádal automobilový jeřáb HZS Českých drah. Po příjezdu na místo události bylo 

zjištěno, že se jedná o převrácený kamion SCANIA s cisternou o celkové hmotnosti 

cca 43 tun. Řidič vozu zůstal zaklíněn uvnitř vozu. Jednotka PO provedla vyproštění lehce 

zraněného řidiče a předala ho k ošetření ZZS Libereckého kraje. Dále byla povolána PČR 

pro řízení dopravy, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Labe, starosta obce Bílý 

Kostel nad Nisou, správce komunikace a řídící důstojník. 

Na místě události byly zjišťovány informace o převážené látce. Řidič vozidla 

informoval velitele zásahu pouze o převážení oleje. Ve vozidle nebyly nalezeny 

bezpečnostní listy a ani jiné informace o převážené látce (nákladový list, apod.). 

Pravděpodobně došlo k jejich zapadnutí v té části kabiny, která se nacházela pod vodou. 
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Na návěsu nebyly umístěny žádné výstražné tabulky ani značky charakterizující 

nebezpečnou látku. Velitel zásahu informoval společnost, kterou řidič uvedl jako 

odběratele převáženého oleje. Bylo mu sděleno, že bezpečnostní listy k této zásilce jsou 

k dispozici v odběratelské společnosti a že zabezpečí jejich okamžitou dopravu na místo 

zásahu. 

Na řece byla instalována norná stěna o délce 30 metrů a druhá norná stěna 

o 100 metrů níže po proudu řeky, kterou vystavěla JSDHO Hrádek nad Nisou 

ve spolupráci s místní JSDHO Bílý Kostel nad Nisou. Tyto norné stěny měly za úkol 

zachycení úniku provozních náplní z vozidla. 

Z doručených bezpečnostních listů bylo zjištěno, že se jedná o látku 

diisononylftalát. Velitel zásahu požadoval povolání chemického a EKO kontejneru 

ze stanice Liberec. Dále byl povolán dopravní automobil, který zajišťoval osvětlení místa 

zásahu a týlové práce.  

Z důvodu velké hmotnosti havarovaného nákladního vozidla byla na místo 

povolána ostatní složka IZS, vyprošťovací společnost Truck Technic Pavel Třmínek se 

zvedací technikou, která na místě použila vyprošťovací tank, vyprošťovací jeřáb a tahač + 

speciální podvalník. Tank převrátil vozidlo v řece na kola, ale stále nebylo možné kamion 

vytáhnout zpět na komunikaci z důvodu malé nosnosti ramen jeřábů. Z tohoto důvodu byl 

povolán jeřáb firmy Hanyš, s.r.o., Praha o nosnosti ramene 120 tun. Havarované vozidlo 

bylo následně vytaženo a převezeno na odstavné parkoviště. Při zásahu bylo zjištěno, 

že k úniku nebezpečné látky do řeky nedošlo. I přesto byla jedná norná stěna 

z bezpečnostních důvodů na řece ponechána. 

Na místě události mimo jednotek PO HZS LK zasahovala JSDHO Hrádek 

nad Nisou, která zajišťovala místo nehody, práce na vodě, vyprošťování, osvětlování, 

zjišťování druhu uniklé látky a odstraňování následků dopravní nehody. JSDHO Bílý 

Kostel nad Nisou zajišťovala týlové zabezpečení a pomoc při výstavbě norných stěn. 

 

7.1.3 Vyčíslení nákladů za poskytnutí pomoci 

Zásah na tuto dopravní nehodu byl nákladný. Zasahující ostatní složka IZS vyčíslila 

tento zásah částkou 139 737,- Kč. Důvodem bylo nasazení velkého počtu mobilní 

techniky, délky zásahu a dojezdu techniky z velké vzdálenosti. Náklady, které vznikly 

HZS LK, JSDHO, HZS Českých drah nebyly započítány. Náklady vyčíslené společností 
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Truck Technic Pavel Třmínek a Hanyš, s.r.o., Praha byly následně vymáhány Krajským 

úřadem Libereckého kraje po majiteli přepravní společnosti. 

 

7.1.4 Fotodokumentace technických prostředků a dopravní nehody 

Mobilní technika zasahujících ostatních subjektů – firmy Truck Technic Pavel Třmínek 

a Hanyš, s.r.o., Praha, včetně technických údajů, je uvedena v Příloze 15. 

Fotodokumentace z místa mimořádné události je uvedena v Příloze 16. 

 

 

7.2 Požár skladu odpadu 

7.2.1 Základní údaje o požáru skladu 

Ohlášení:   12.5.2007, 17:27  

Ukončení zásahu   15.5.2007, 12:13 

Místo události:  Dolní Řasnice č.p. 207, Dolní Řasnice, okres Liberec 

Specifikace zásahu:  požár skladu s odpadem 

 

Spolupráce se složkami IZS: Policie ČR 

    Podniky, firmy – firma Silkom, s.r.o., Frýdlant 

- firma Dobet, s.r.o., Krásný Les 

- Vett, a.s., Zákupy 

    Ostatní subjekty - Čížek Jiří 

     - Stavby silnic a železnic, a.s., Liberec 

 

7.2.2 Popis události 

 KOPIS HZS LK povolalo jednotku HZS LK, stanici Raspenava, na požár hořící 

popelnice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár skladu 

s odpadem o rozměrech 40 x 20 metrů. Byl vyhlášen II. stupeň poplachu. 

 Jednotka HZS LK vyslala na místo události tři cisternové automobilové stříkačky 

(dále jen „CAS“). Další přivolané jednotky PO – JSDHO Dolní Řasnice, Nové Město 

pod Smrkem a Frýdlant se svými CAS nasazovaly další proudy a přistavily nastavovací 

žebřík z návětrné strany, za účelem efektivnějšího hašení požáru. 
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 Na místo události přijel řídící důstojník a byl sestaven štáb velitele zásahu. Týl 

a ochranu obyvatelstva zabezpečoval starosta obce Dolní Řasnice, který měl za úkol 

informovat obyvatele bydlící ve směru šíření toxických zplodin hoření. Osoby, jejichž 

obydlí se nacházela v blízkosti požáru byly evakuovány mimo zasažený prostor. Povolaná 

PČR vyklidila a uzavřela příjezdovou komunikaci a střežila opuštěná bydliště v zasažené 

oblasti. Po dohodě štábu byla zhotovena dálková doprava vody, povolán protiplynový vůz 

na výměnu izolačních dýchacích přístrojů (dále jen „IDP“) a HZS LK stanice Liberec 

vyslala kontejner s 2000 litry pěny. Před vrata skladu byl nasazen ventilátor. Na přední 

části skladu, kde hořela stará obuv, byly nasazeny dva proudy se střední pěnou. Po třech 

hodinách práce se podařilo zamezit vývinu toxických zplodin a požár lokalizovat. Přibližně 

ve 21:20 se objevila nová ohniska požáru, odkud se začal valit toxický dým zplodin. Požár 

byl dohašován i následující den. 

 Cestou KOPIS HZS LK byl na místo události povolán jeřáb společnosti Čížek Jiří, 

který měl za úkol rozebírat střešní konstrukci skladu. Přivolaná další speciální technika, 

nakladače společností Silkom, s.r.o., Vett, a.s., Stavby silnic a železnic, a.s. a Dobet, s.r.o. 

postupně vyvážela balíky odpadu k dohašení. Požářiště bylo stále jištěno vodními proudy, 

aby nedošlo k ohrožení osob náhlým vzplanutím. Po odstranění velké části skladovaných 

balíků byly strženy obvodové stěny skladu, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení 

z důvodu narušení statiky. Práce jednotek PO probíhaly v IDP. 

 

 

7.2.3 Vyčíslení nákladů za poskytnutí pomoci 

Zasahující ostatní složky IZS vyčíslily tento zásah celkovou částkou 73 160,73 Kč. 

Důvodem bylo nasazení velkého počtu mobilní techniky, délky zásahu a dojezdu techniky 

z velké vzdálenosti. Vyčíslené náklady byly následně vymáhány Krajským úřadem 

Libereckého kraje po majiteli skladu. 

 

7.2.4 Fotodokumentace technických prostředků a požáru skládky 

Mobilní technika zasahujících ostatních subjektů – firmy Čížek Jiří, Silkom, s.r.o., 

Vett, a.s., Stavby silnic a železnic a a.s., Dobet, s.r.o., včetně technických údajů, 

je uvedena v Příloze 15. Fotodokumentace z místa mimořádné události je uvedena 

v Příloze 16. 
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7.3 Požár skladu odpadu II. 

7.3.1 Základní údaje o požáru skladu 

Ohlášení:   27.8.2007, 16:23  

Ukončení zásahu   28.8.2007, 20:06 

Místo události:  Dolní Řasnice č.p. 207, Dolní Řasnice, okres Liberec 

Specifikace zásahu:  požár skladu s odpadem 

 

Spolupráce se složkami IZS: Policie ČR 

    Podniky, firmy – firma Silkom, s.r.o., Frýdlant 

- firma Dobet, s.r.o., Krásný Les 

- STRABAG, Liberec 

- SČVaK, a.s., Teplice, Liberec 

    Ostatní subjekty – Gesta, a.s., Rynoltice 

  

 

7.3.2 Popis události 

K požáru byly povolány jednotky HZS LK, stanice Raspenava a Liberec a JSDHO 

Dolní Řasnice, Nové Město pod Smrkem, Frýdlant, Hejnice, Raspenava, Krásný Les, 

Višňová, Lázně Libverda a Pertoltice. Průběh zásahu probíhal jako v předchozím případě. 

K uhašení bylo potřeba velké množství vody a pěny, nasazení velkého počtu jednotek PO 

a využití techniky ostatních složek IZS. 

 

 

7.3.3 Vyčíslení nákladů za poskytnutí pomoci 

Zasahující ostatní složky IZS vyčíslily tento zásah celkovou částkou 53 299,86 Kč. 

Tyto náklady, jako v předchozím případě, byly následně vymáhány Krajským úřadem 

Libereckého kraje po majiteli skladu. 
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7.3.4 Fotodokumentace technických prostředků a požáru skládky 

Mobilní technika zasahujících ostatních subjektů – společnosti Silkom, s.r.o., Dobet, 

s.r.o., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Gesta, a.s., Rynoltice, včetně technických 

údajů, je uvedena v Příloze 15. Fotodokumentace z místa mimořádné události je uvedena 

v Příloze 16. 

 

Závěr 

Všechny dílčí cíle této práce byly splněny. Pro zjištění základních informací byla 

provedena analýza stávajících dohod s ostatními subjekty v rámci IZS a ze statistického 

sledování mimořádných událostí za roky 2006 až 2008 bylo vyhodnoceno jejich využití 

při řešení záchranných a likvidačních prací a dalších mimořádných událostí. Na základě 

zjištěných skutečností byl proveden návrh optimalizace vhodných subjektů pro uzavírání 

smluv vzhledem k jejich činnostem a plošnému rozmístění na území Libereckého kraje. 

Tato bakalářská práce dále stanovuje jasná pravidla k uzavírání dohod, 

která vyplývají ze zákona a z dalších prováděcích předpisů. Některé dohody je nutné 

uzavřít z pokynu Ministerstva vnitra - GŘ HZS ČR. V ostatních případech je však 

na vlastním uvážení každého HZS kraje, aby si zmapoval potřebnost techniky externích 

subjektů a její dostupnost. 
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Seznam zkratek 

CAS   Cisternová automobilová stříkačka 

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS LK  Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

IDP   Izolační dýchací přístroj 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

Jednotky PO  Jednotky požární ochrany 

JSDHO  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

JSDHP  Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

KOPIS   Krajské operační a informační středisko 

MU   Mimořádná událost 

MV   Ministerstvo vnitra 

OPIS   Operační a informační středisko 

OŘ   Operační řízení 

PČR   Policie České republiky 

ÚO   Územní odbor 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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Obrázek 12 – Spolupráce u zásahu s ostatními složkami IZS na jednotlivých ÚO 
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  Tabulka 5 – Dohody IZS uzavřené HZS LK  

Organizace/Firma Název dohody 
Auto Aneva, s.r.o. Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
Cadence Innovation,s.r.o. Dohoda o spolupráci  
Celní ředitelství Ústí nad Labem Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Cutisin, s.r.o., Jilemnice Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
ČČK Oblastní spolek ČČK, Liberec Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Český rozhlas,rozhlasové studio Sever Dohoda o spolupráci  (dle písm. d), odst.(1),Čl. 1, pokynu [10])  
ČKAIT Oblastní kancelář Liberec Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
ČSAD Liberec a.s. Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Dopravní podnik města Liberce a.s. Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
fa. Čížek Jiří Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
fa. František Říha Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Gesta a.s. Rynoltice Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
Horská služba ČR obl. Jizerské hory Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Horská služba ČR obl. Krkonoše Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Ing. Milan Tichý-Inženýrské stavby 
VOKA Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
Ing. Vlastimil Ladýř, LADEO Č. Lípa  Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Jiří Preisler Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
KM-Prona Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Krajská správa silnic LK Dohoda o spolupráci  (dle písm. d), odst.(1),Čl. 1, pokynu [10])  
Krajská veterinární správa pro Lib. kraj Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
LIDEZIN, s.r.o. Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
Městská policie Česká Lípa Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Město Hrádek n/N (Městská policie) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Město Chrastava (Městská policie) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Město Jablonec n/N (Městská policie) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Městská policie Jablonné v Podještědí Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Městská policie Liberec Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Město Nový Bor (Městská policie) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Městská policie Semily Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Město Turnov (Městská policie) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Město Turnov Smlouva o vzájemné pomoci 
Město Železný Brod (Městská policie) Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 

Obvodní báňský úřad-Liberec 
Dohoda o vzájemné informovanosti o rizikových faktorech    
(dle písm. d), odst.(1),Čl. 1, pokynu [10])  

Pavel Kohuš Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
Povodí Labe s.p. Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Povodí Ohře s.p. Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Psychologická pomoc Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Radio Contact Liberec s.r.o. Dohoda o spolupráci  (dle písm. d), odst.(1),Čl. 1, pokynu [10])  
REO AMOS s.r.o. Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
EUROVIA CS, a.s., závod Liberec Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
SDH Hejnice Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Severočeská energetika,a.s. Děčín  (nyní 
ČEZ, a.s.) Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
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Organizace/Firma Název dohody 
SNAKESUB,s.r.o. Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
SSŽ a.s., Praha, závod 2 Liberec Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Technické služby Jablonec n.N., s.r.o. Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
Truck Technic Pavel Třmínek Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Vodní a potápěčská záchranná služba Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
Východočeská energetika,a.s. HK 
(nyní ČEZ, a.s.) Dohoda o spolupráci  (ostatní složka IZS) 
VZS ČČK Místní skupina Liberec Dohoda o plánované pomoci na vyžádání (ostatní složka IZS) 
Zdeněk Vápeník Dohoda o poskytnutí osobní a věcné pomoci 
ZZS Liberecký kraj Dohoda o spolupráci složek IZS 
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� Auto Aneva, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje – jeřábnické 

a vyprošťovací práce, odtah motocyklů, osobních a nákladních 

vozidel, přívěsů, návěsů a autobusů. 

Technika:  autojeřáby, čelní nakladač, speciální vyprošťovací automobily, 

odtahová vozidla, vysokozdvižný vozík 

� Cadence Innovation, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Spolupráce při poskytování pomoci při zdolávání požárů ve smyslu 

§ 73 zákona [2]. Povolání jednotky sboru dobrovolných hasičů 

podniku (dále jen „JSDHP“) k zásahu pouze na katastrálním území 

města Liberce, nejdále do 10 km od místa dislokace jednotky. 

Technika:  cisternová automobilová stříkačka, hasičský přívěs 

� Celní ředitelství Ústí nad Labem (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Úzká spolupráce v administrativní a technické oblasti při celním 

odbavování humanitární pomoci ze zahraničí do ČR pro potřeby 

Libereckého kraje a poskytované humanitární pomoci z Libereckého 

kraje do zahraničí. Další spolupráce v oblastech technických služeb, 

provozu informačních a komunikačních sítí a služeb, vzdělávacích 

a výukových programů, výcviku a cvičení, pokud jsou tyto oblasti 

využívány pro potřeby IZS.  

Technika:  radiační pagery, osobní dozimetry, mobilní detekční přístroje 

pro radiační monitoring, infračervený Furierův spektrometr s IČ 

mikroskopem, kapalinový chromatograf, UVVIS spektrofotometr, 

plynový chromatograf s plamenoionizačním detektorem, 

fluorescenční rentgen, spektrometr plynů a kapalin, 

rentgenofluorescenční analyzátor, polarimetr a další 

Služby: kontrola zamoření zdrojů pitné vody, potravin a zemědělských 

produktů, dále využitelné pro zjišťování neznámých látek,  
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  které unikly do prostředí, zvláště v případě rozpouštědel a různých 

organických a anorganických látek, radiační monitoring, zajišťování 

pořádku 

� Cutisin, s.r.o., Jilemnice (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Pomoc zařízení civilní ochrany pro zjišťování a označování 

nebezpečných oblastí při mimořádných událostech, zejména 

provádění radiačního a chemického průzkumu a laboratorních 

kontrol. 

Služby:  Mobilní skupina analytického zjišťování – zjišťování meteorologické 

situace, zjišťování radioaktivního zamoření prostorů, analýza 

otravných látek (kyanovodík, čpavek, organofosfáty), práce 

v zamořeném prostoru)  

� Český červený kříž, místní skupina Liberec (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Vzájemná spolupráce v rámci IZS – poskytování předlékařské první 

pomoci. 

Technika:  sanitní a osobní vozidla, zdravotní vybavení 

Služby:  prostory pro nouzové ubytování 

� Český rozhlas, rozhlasové studio Sever (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Odvysílání tísňových informací potřebných pro záchranné 

a likvidační práce při vyhlášení krizových stavů a nařízených 

krizových opatřeních, při krizových stavech a přípravě obyvatelstva 

k sebeochraně, spolupráce v oblasti preventivně výchovné činnosti 

v rámci přípravy obyvatelstva k sebeochraně. 

� ČEZ Distribuce, a.s. (dohoda KŘ [14])  

(Severočeská energetika, a.s., Děčín a Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové)  

Předmět dohody: Vzájemná spolupráce v rámci IZS – součinnost při provádění 

likvidačních a asanačních prací při MU a krizových situacích. 
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� ČKAIT Oblastní kancelář Liberec (dohoda KŘ [14]) 

(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 

Předmět  dohody: Odborné posudky v oblastech pozemní stavby (budovy, mosty, 

vodní díla, silnice); statika a dynamika staveb (mosty, dopravní 

stavby a inženýrské konstrukce; vodní hospodářství a krajinné 

inženýrství); technika prostředí staveb; technologická zařízení 

staveb; požární ochrana 

� ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU a pro evakuaci osob na území Libereckého kraje. 

Technika:  autobusy, autojeřáb, kolový nakladač 

� ČSAD Liberec, a.s. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí  autobusů s řidičem pro dopravu osob v rámci 

Libereckého kraje a technických prostředků s obsluhou 

při odstraňování následků MU. 

Technika:  autobusy, valníky, autojeřáb – vyprošťovací, kolový nakladač 

� Dopravní podnik města Liberce, a.s. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí 5 ks autobusů KAROSA městského provedení s řidičem 

pro dopravu osob v rámci Libereckého kraje, zajištění 

beznapěťového stavu pracoviště v blízkosti trolejového vedení 

nebo kabelového vedení sítě DPML. 

Technika:  autobusy 

� EUROVIA CS, a.s., závod Liberec (dohoda KŘ [14]) (dříve Stavby silnic 

a železnic, a.s., Praha, závod 2 Liberec) 

Předmět dohody: Poskytnutí mechanismů pro zemní práce s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje. 

Technika:  sklápěče, kolová rypadla, nakladač 
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� Firma Čížek Jiří (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje.  

Technika:  jeřáby, sklápěče, valníky s hydraulickou rukou, nakladač 

� Firma František Říha (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Odstranění vozidel při dopravních nehodách na území Libereckého 

kraje. 

Technika:  zásahové a asistenční vozidlo, odtahová vozidla 

� Frýdlantská vodárenská, a.s. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: zajištění nouzového zásobování obyvatelstva na území spadající 
pod obec s rozšířenou působností Frýdlant pitnou vodou při MU 
a za krizových stavů, spolupráce při poskytnutí pomoci při provádění 
záchranných a likvidačních prací při MU.  

Technika: cisternová vozidla na pitnou vodu, fekální vůz, sklápěč, univerzální 

nakladač a rypadlo 

� Gesta, a.s., Rynoltice (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje, zajištění likvidace 

nebezpečných odpadů na vlastním zařízení na úpravu opadů, uložení 

upraveného odpadu na vlastních řízených skládkách, konzultace 

s odborníkem při likvidaci nebezpečných látek. 

Technika: cisternová vozidla na odpady a nebezpečné látky, kontejnerové 

nosiče a kontejnery, sklápěče, valník s hydraulickým čelem, 

univerzální dokončovací stroj (dále jen „UDS“) 

� Horská služba ČR, o.p.s., oblast Jizerské hory (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Spolupráce a poskytování pomoci při provádění záchranných 

a likvidačních prací v rámci IZS a při přípravě sil a prostředků. 

V naléhavých případech poskytnutí pomoci i mimo horský terén, 

popřípadě v zahraničí. 

Technika:  motocykly, sněžné skútry, nákladní přívěsy, sanitní vozidla, traktor 
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� Horská služba ČR, o.p.s., oblast Krkonoše (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: totožný s Horskou službou ČR, o.p.s., oblast Jizerské hory 

Technika: sněžné skútry, pásové vozidlo, čtyřkolky, nákladní přívěsy, sanitní 

vozidla, traktor 

� Ing. Milan Tichý – Inženýrské stavby VOKA (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při záchranných  

a likvidačních pracích v rámci odstraňování následků MU na území 

Libereckého kraje. Možnost využití technických prostředků 

pro potřeby HZS LK. 

Technika: autojeřáby, pásové bagry, sklápěče, valníky, nosič kontejnerů, 

kráčející rypadlo, kalová čerpadla, těsnící a zvedací vaky 

� Ing. Vlastimil Ladý ř, LADEO Česká Lípa (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí operativní součinnosti s návrhem řešení ekologické 

zátěže vzniklé při  haváriích,  při  kterých  hrozí akutní nebezpečí 

úniku kontaminantu do okolního prostředí a jeho případné další 

rozšíření na území Libereckého kraje. Provedení havarijního zásahu. 

Poskytnutí nádob a zajištění přepravy nebezpečných odpadů 

vzniklých při ekologických a průmyslových haváriích nebo živelních 

pohromách na území Libereckého kraje. 

Technika: nosiče kontejnerů a kontejnery, cisternové vozidlo, pohotovostní 

vozidlo 

Služby: zajištění přepravy nebezpečných odpadů, zneškodnění odpadů, 

řešení úniku kapalin 

� Jiří Preisler (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje. 

Technika:  autojeřáby, sklápěč 
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� KM – Prona, a.s. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí prostředků na přepravu ropných produktů (benzíny, 

nafta) v případě vzniku MU způsobené únikem ropných produktů 

z poškozeného zařízení (cisterny) a nutností přečerpání obsahu. 

Využití na území celého Libereckého kraje. 

Technika:  cisternová vozidla 

� Krajská správa silnic Libereckého kraje (dohoda KŘ [14]) (dále jen „KSS 

LK“) 

Předmět dohody: Spolupráce při likvidaci následků úniků ropných produktů, 

dehtofenolových látek popřípadě jiných cizorodých látek 

na komunikacích ve správě KSS LK, které likvidují jednotky HZS 

LK. 

Služby: doplňování zásob sorpčního materiálu pro použití na komunikacích 

ve správě KSS LK 

� Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (doho da KŘ [14]) 

Předmět dohody: Spolupráce a poskytování pomoci při provádění záchranných 

a likvidačních prací v rámci MU, ochranných a zdolávacích opatření 

při výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat 

na člověka a nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření na určitém území 

(dále jen „nákazová situace“). 

Služby: postupy při provádění záchranných a likvidačních pracích 

a ochranných opatření v rámci MU doprovázené nákazovou situací, 

zprostředkování kontaktů na schválené asanační organizace 

� LIDEZIN, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Dezinsekce (hubení obtížného a zdraví škodlivého hmyzu), 

v místech přímého ohrožení osob a zvířat, bez použití toxických 

nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků 

při odstraňování následků mimořádných událostí na území 

Libereckého kraje.  

Služby: likvidace sršních a vosích hnízd, dezinsekce – mravenec, šváb, rus, 

blecha, apod. 
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� Městská policie Česká Lípa (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: pomoc městské policie při MU, zejména zajištění pořádku 

na základě zákona [6]. 

Technika:  osobní vozidla, odchytové prostředky na zvířata, městský kamerový 

systém 

� Město Hrádek nad Nisou (Městská policie Hrádek n/N) (dohoda KŘ [14]) 

Technika:  osobní vozidlo, odchytové prostředky na zvířata, fotoaparát 

� Město Chrastava (Městská policie Chrastava) (dohoda KŘ [14]) 

Technika:  osobní vozidlo, odchytové prostředky na zvířata, fotoaparát 

� Město Jablonec nad Nisou (Městská policie Jablonec n/N) (dohoda KŘ [14]) 

Technika:  osobní vozidla, nákladní vozidlo, městský kamerový systém 

� Městská policie Jablonné v Podještědí (dohoda KŘ [14]) 

Technika:  osobní vozidlo, fotoaparát, dalekohled na noční vidění 

� Městská policie Liberec (dohoda KŘ [14]) 

Technika:  osobní vozidla, motocykly, městský kamerový systém 

� Město Nový Bor (Městská policie Nový Bor) (dohoda KŘ [14]) 

Technika: osobní vozidlo, městský kamerový systém, odchytové prostředky 

na zvířata, radiostanice 

� Městská policie Semily (dohoda KŘ [14]) 

Technika:  osobní automobil, odchytové prostředky na zvířata, fotoaparát 

� Město Turnov (Městská policie Turnov) (dohoda KŘ [14]) 

Technika: osobní vozidla, halogenová svítidla, vyprošťovací a štípací sekery, 

sada klínů a páčidel, motorová pila 

� Město Turnov (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Bezúplatná pomoci při MU a krizových situacích, zejména 

při povodních či jiných živelních událostech, za účelem dočasného 

umístění požární techniky HZS LK a umožnění využití zázemí 

JSDHO Turnov pro příslušníky HZS LK za účelem plnění svých 

úkolů a povinností. 

� Město Železný Brod (Městská policie Železný Brod) (dohoda KŘ [14]) 

Technika:   osobní vozidla 
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� Obvodní báňský úřad – Liberec (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Dozor v organizacích zabývající se prováděním hornické činnosti 

nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a výrobou 

nebo skladováním výbušnin v uvedených lokalitách kraje. 

Služby:  konzultační činnost – informovanost o rizikových faktorech, 

které by mohly ohrozit činnost organizací 

� Pavel Kohuš (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí služeb při nouzovém otevírání dveří bytů, rodinných 

domů, kanceláří a automobilů, otevírání veškerých druhů zámků 

při odstraňování následků MU na území Libereckého kraje. 

Služby: otevírání dveří, opravy po vloupání, opravy zámků a vložek, montáž 

zámků, bezpečnostních kování a elektromagnetických zámků  

� Povodí Labe, s.p. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Vzájemná spolupráce v rámci IZS – použití a využití sil a prostředků 

při provádění záchranných a likvidačních prací na území 

Libereckého kraje v případech MU souvisejících s přirozenými 

povodněmi, zvláštními povodněmi a haváriemi na vodních tocích. 

Poskytnutí techniky s obsluhou na odstraňování následků velkých 

požárů, živelních pohrom a jiných MU. 

Technika:  jeřáb, kráčející rypadla, traktory, nákladní a terénní vozidla, 

sklápěče, bagr, odtahové vozidlo, elektrocentrála 

� Povodí Ohře, s.p. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Vzájemná spolupráce v rámci IZS – použití a využití sil a prostředků 

při provádění záchranných a likvidačních prací na území 

Libereckého kraje v případech MU souvisejících s přirozenými 

povodněmi, zvláštními povodněmi a haváriemi na vodních tocích. 

Technika: kráčející rypadla, nakladače, sklápěče, osobní a terénní vozidla, 

traktory 
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� Psychologická pomoc (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytování psychické podpory členům zasahujících jednotek 

při zásazích, způsobujících stresové stavy a postiženému 

obyvatelstvu strádajícímu v důsledku dopadů účinků mimořádné 

události a krizových stavů. 

� Radio Contact Liberec, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Odvysílání tísňových informací potřebných pro záchranné 

a likvidační práce při vyhlášení krizových stavů a nařízených 

krizových opatřeních, při krizových stavech a přípravě obyvatelstva 

k sebeochraně, spolupráce v oblasti preventivně výchovné činnosti 

v rámci přípravy obyvatelstva k sebeochraně. 

� REO AMOS, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí prostředků k likvidaci úniků většího rozsahu ropných 

produktů, dehtofenolových látek, produktů koksárenské chemie 

popřípadě jiných cizorodých látek na území Libereckého kraje. 

Telefonické konzultace se specialistou. 

Služby: doplňování zásob sorpčního materiálu  

� Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Doplňování nebo náhrady sorpčních prostředků použitých při MU 

na silniční síti ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 

Liberec. 

� SDH Hejnice (dohoda KŘ [14]) (dříve Svaz záchranných brigád kynologů) 

Předmět dohody: Spolupráce v rámci IZS a součinnost při provádění záchranných 

prací při požárech, živelných pohromách a jiných MU, zejména 

při vyhledávání osob v lese, pod sněhem, v sutinách a pod vodou. 

Spolupráce v oblastech vzdělávacích, výukových programů, výcviku 

a cvičení, pokud jsou tyto oblasti využívány pro potřeby IZS.  

Technika: vozidlo pro přepravu psů, člun, vybavení pro práce nad volnou 

hloubkou (psovod + pes) 
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Služby: sutinové a plošné vyhledávání – dle Seznamu držitelů kynologických 

atestů, vydaných GŘ HZS ČR, podle pokynu generálního ředitele 

HZS ČR a náměstka MV [11] 

� SNAKESUB, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí prostředků a vycvičených   pracovníků pro potápěčské 

práce spojené s vyhledáváním  osob, vytahováním  předmětů 

z hloubek do 50 metrů. Monitorování a drobné opravy. Další 

spolupráce v oblastech vzdělávacích a výukových programů, 

výcviku a cvičení pokud jsou tyto oblasti využívány pro potřeby IZS.  

Technika: čluny, kompresory, potápěčská výbava, osobní automobily, 

vyprošťovací technika – tank, obrněný transportér 

Služby: potápěčské práce do maximálních hloubek 50 m, vyhledávání osob, 

vyzdvihování předmětů a monitoring s možností natočení na video 

� Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje. 

Technika:  traktory, zametací vozy, kolový nakladač, sklápěč, kropice  

� Truck Technic Pavel Třmínek (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí mechanizačních a dopravních prostředků s obsluhou 

při odstraňování následků MU na území Libereckého kraje. 

Technika: vyprošťovací speciály, tahače přívěsů, speciální vyprošťovací tank, 

asistenční vozidlo 

� Vodní a potápěčská záchranná služba (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Provádění záchranných prací při požárech, živelních pohromách 

a jiných MU, zejména ve složitých podmínkách na vodních plochách 

a pod vodní hladinou, pátrací a vyhledávací činnost pod vodní 

hladinou, pomoc při povodních, školící a lektorská činnost v oblasti 

potápění. 

Technika: potápěčská výbava, vysokotlaké kompresory, člun, komunikační 

souprava pro hlasové spojení mezi potápěči a hladinou, základní 

zdravotní výbava, osobní vozidla 

Optimalizace smluvních vztahů IZS …         12/13         Vladimíra Stezková 



 

 

Dohody IZS uzavřené HZS LK       Příloha 4  
 

� Vodní záchranná služba ČČK (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Provádění záchranných a likvidačních prací v rámci IZS na vodní 

hladině a při povodních, potápěčské práce a záchranné práce 

ve výškách nad volnou hloubkou. 

Technika: čluny a lodě, potápěčská, zdravotní a lezecká výbava, výbava 

na vodu, motorové pily, sekery, radiostanice, terénní vozidla 

� Zdeněk Vápeník (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Poskytnutí dopravních prostředků s obsluhou při odstraňování 

následků MU na území Libereckého kraje. 

Technika: cisternové soupravy, plachtové soupravy, speciální hlubinné 

soupravy, vyprošťovací speciály, čerpadlo na horký asfalt, čerpadlo 

na PHM 

Služby: zajištění přečerpání a přepravy horkých asfaltových směsí, včetně 

uskladnění a likvidace 

� ZZS Libereckého kraje (dohoda KŘ [14]) 

Předmět dohody: Vzájemná spolupráce v rámci IZS – zajišťování akceschopnosti sil 

a prostředků obou dotčených složek IZS, odborná příprava. 
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Tabulka 6 – Síly a prostředky, na které jsou uzavřené smlouvy pro HZS LK  

Síly a prostředky, na které jsou uzavřené smlouvy pro HZS LK 

Katalog Podkatalog Technika-
Služby Specifikace Kapacita - 

nosnost Množství Čas reakce Kontaktní osoba Spojení Název firmy Obec Okres Ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb   28 t 1 do 60 min. Zdeněk Vápeník kontakt Zdeněk Vápeník Byšť Pardubice ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb   50 t 1 do 60 min. Zdeněk Vápeník kontakt Zdeněk Vápeník Byšť Pardubice ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb  PV3S  080 8 t 1 do 60 min. Ing.Milan Tichý kontakt 
Inženýrské stavby 
VOKA 

Česká Lípa Česká Lípa ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb  T 148  AD 160 16 t 1 do 60 min. Ing.Milan Tichý kontakt 
Inženýrské stavby 
VOKA 

Česká Lípa Česká Lípa ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb  T 148 P ČKD AD 160 16 t 1 do 30 min Jiří Preisler kontakt Jiří Preisler Jenišovice 
Jablonec 
n.N. 

ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb  T 815 PJ 28 170 6x6.1 28 t 1 do 30 min Jiří Preisler kontakt Jiří Preisler Jenišovice 
Jablonec 
n.N. 

ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb    20 t 1 do 60 min. Zdeněk Vápeník kontakt Zdeněk Vápeník Byšť Pardubice ceník 

Autojeřáby Jeřáb 
Autojeřáb-
vyprošťovací 

T 138 AV8   1   Ing.Petr Wasserbauer kontakt ČSAD Liberec Liberec Liberec ceník 

Autojeřáby Jeřáb Jeřáb  Autojeřáb Tatra AV-14-J   1 neprodleně 
generální ředitel Ing. 
Tomáš Vaněk 

kontakt 
Povodí Labe, 
závod Jbl. 

Hradec 
Králové 

Hradec Kr. přehled 

Autojeřáby Jeřáb Jeřáb  AV 14 14 t 1 
ihned (prac.doba), 
do 90 min. 
(mimoprac.doba) 

Luboš Wejnar, 
generální ředitel a.s. 

kontakt ČSAD Jablonec 
Jablonec 
n.N. 

Jablonec 
n.N. 

ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb T 815 - AD 28 28 t 1 

zhodn. situace na 
místě do 30 min, 
přistavení těžké 
techniky do 60 min 

Ladislav Neškoda, 
jednatel společnosti 

kontakt Auto Aneva, s.r.o. Děčín Děčín 
přehled a 
ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb T 148 - AD 20 20 t 1 

zhodn. situace na 
místě do 30 min, 
přistavení těžké 
techniky do 60 min 

Ladislav Neškoda, 
jednatel společnosti 

kontakt Auto Aneva, s.r.o. Děčín   
přehled a 
ceník 

Autojeřáby Jeřáb Autojeřáb T 148 - AD 8 8 t 1 

zhodn. situace na 
místě do 30 min, 
přistavení těžké 
techniky do 60 min 

Ladislav Neškoda, 
jednatel společnosti 

kontakt Auto Aneva, s.r.o. Děčín   
přehled a 
ceník 
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Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Bagr Bagr pásový     5 do 60 min. Ing.Milan Tichý kontakt 
Inženýrské stavby 
VOKA 

Česká Lípa Česká Lípa ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Rypadlo Kráčející rypadlo MENZI MUCK   1 do 60 min. Ing.Milan Tichý kontakt 
Inženýrské stavby 
VOKA 

Česká Lípa Česká Lípa ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Rypadlo Kráčející rypadlo Menzimuck A-21   1 neprodleně 
generální ředitel Ing. 
Tomáš Vaněk 

kontakt 
Povodí Labe, 
závod Jbl. 

Hradec 
Králové 

Hradec Kr. přehled 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Rypadlo Kráčející rypadlo Menzimuck A-71   1 neprodleně 

Ing. Václav Klečka, 
vedoucí 
vodohospodářského 
dispečinku 

kontakt 
Povodí Ohře, 
provoz ČL 

Chomutov Chomutov přehled 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Rypadlo Kráčející rypadlo Menzimuck A-51   1 neprodleně 

Ing. Václa Klečka, 
vedoucí 
vodohospodářského 
dispečinku 

kontakt 
Povodí Ohře, 
provoz ČL, sídlo 
v Terezíně 

Chomutov Chomutov přehled 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Rypadlo Kráčející rypadlo Menzimuck A-71   1 neprodleně 
generální ředitel Ing. 
Tomáš Vaněk 

kontakt 
Povodí Labe, 
závod Jbl. 

Hradec 
Králové 

Hradec Kr. přehled 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač Nakladač 2m3 CAT 962   1 
do 4hod. v prac. 
době., do 8 hod. po 
pr.d. 

Ing. Petr Šén - ml., 
Petr Šén - st., Ing. 
Pavel Jiroušek 

kontakt 
SSŽ, a.s., závod 
LBC 

Liberec Liberec ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač Nakladač BOBCAT    1 
do 4hod. v prac. 
době., do 8 hod. po 
pr.d. 

Jiří Čížek kontakt Jiří Čížek Liberec Liberec ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač Nakladač kolový UN 053 lžíce 0,6 m3 1 
do 2hod. v prac. 
době., do 3 hod. po 
pr.d. 

Milan Nožička, ředitel kontakt 
Technické služby 
Jablonec n.Nisou 

Jablonec 
n.N. 

Jablonec 
n.N. 

ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač Nakladač - kolový UN 053   1 
ihned (prac.doba), 
do 90 min. 
(mimoprac.doba) 

Luboš Wejnar, 
generální ředitel a.s. 

kontakt ČSAD Jablonec 
Jablonec 
n.N. 

Jablonec 
n.N. 

ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač Nakladač - kolový UN-053-88   1   Ing.Petr Wasserbauer kontakt ČSAD Liberec Liberec Liberec ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Rypadlo 
Rypadlo kolové 
včetně bouracího 
kladiva 

KOMATSU PW 
170/Krupp 550, CAT 
M318/Krupp 780 

  2 
do 4hod. v prac. 
době., do 8 hod. po 
pr.d. 

Ing. Petr Šén - ml., 
Petr Šén - st., Ing. 
Pavel Jiroušek 

kontakt 
SSŽ, a.s., závod 
LBC 

Liberec Liberec ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač UDS - Nakladač T 815 UDS 114 - zeminy   1 
do 2hod. v prac. 
době., do 3 hod. po 
pr.d. 

Ing. Vladimír Hůda kontakt GESTA Rynoltice Rynoltice Liberec ceník 

Bagry, 
rypadla, 
nakladače 

Nakladač UDS - Nakladač T 815 UDS 114 A   1 do 60 min. Ing.Milan Tichý kontakt 
Inženýrské stavby 
VOKA 

Česká Lípa Česká Lípa ceník 
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Vyžitá pomoc ostatních složek IZS       Příloha 6  
 

 

 

Obrázek 16 – Využitá pomoc ostatních složek IZS proplacená Krajským úřadem 
Libereckého kraje, celkové součty  
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Atributová tabulka                               Příloha 7 
 

Tabulka 8 – Ostatní složky IZS, atributová tabulka  

ID 
Souřadnice 

Název společnosti Obec Ulice ČP/O Poznámka Druh techniky 
N E 

1 50°43'15.975" 15°10'4.461" ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. Jablonec nad Nisou Pražská 1458/14   Autobusy 

2 50°44'39.957" 15°3'8.805" ČSAD Liberec, a.s. Liberec 6 České Mládeže 594/33   Autobusy 

3 50°45'43.377" 15°3'0.669" Dopravní podnik města Liberce, a.s. Liberec III Mrštíkova 3   Autobusy 

4 50°46'51.865" 14°8'49.474" Auto Aneva, s.r.o. Děčín IX - Bynov Teplická 346   Autojeřáby, jeřáby 

5 50°43'15.975" 15°10'4.461" ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. Jablonec nad Nisou Pražská 1458/14   Autojeřáby, jeřáby 

6 50°44'39.957" 15°3'8.805" ČSAD Liberec, a.s. Liberec 6 České Mládeže 594/33   Autojeřáby, jeřáby 

7 50°37'40.147" 14°32'1.329" Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA Zahrádky   88 okres Česká Lípa Autojeřáby, jeřáby 

8 50°44'32.399" 15°3'53.069" Jiří Čížek Liberec Kamenická 461   Autojeřáby, jeřáby 

9 50°37'39.157" 15°7'58.512" Jiří Preisler Jenišovice   205 okres Jablonec n/N Autojeřáby, jeřáby 

10 50°44'21.918" 15°9'29.674" Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Želivského 5   Autojeřáby, jeřáby 

11 50°7'14.299" 15°54'22.68" Zdeněk Vápeník Byšť   140 okres Pardubice Autojeřáby, jeřáby 

12 50°43'15.975" 15°10'4.461" ČSAD Jablonec nad Nisou, a.s. Jablonec nad Nisou Pražská 1458/14   Bagry, rypadla, nakladače 

13 50°44'39.957" 15°3'8.805" ČSAD Liberec, a.s. Liberec 6 České Mládeže 594/33   Bagry, rypadla, nakladače 

14 50°55'17.374" 15°4'57.44" Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Frýdlant Zahradní 768   Bagry, rypadla, nakladače 

15 50°37'40.147" 14°32'1.329" Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA Zahrádky   88 okres Česká Lípa Bagry, rypadla, nakladače 

16 50°44'32.399" 15°3'53.069" Jiří Čížek Liberec Kamenická 461   Bagry, rypadla, nakladače 

17 50°44'21.918" 15°9'29.674" Povodí Labe, s.p., závod Jablonec nad Nisou Jablonec nad Nisou Želivského 5   Bagry, rypadla, nakladače 

18 50°30'40.92" 14°9'25.808" Povodí Ohře, s.p., závod Terezín Terezín Pražská 319   Bagry, rypadla, nakladače 

19 50°40'34.56" 14°30'52,54" Povodí Ohře, s.p., závod Terezín Česká Lípa Litoměřická 91 provoz Česká Lípa Bagry, rypadla, nakladače 

20 50°43'9.113" 15°10'4.124" Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. Jablonec nad Nisou Souběžná 7   Bagry, rypadla, nakladače 

21 50°47'5.133" 14°49'7.685" Gesta, a.s., Rynoltice Rynoltice   149 okres Česká Lípa Likvidace nebezpečných odpadů 

22 50°41'4.462" 14°32'37.159" Ing. Vlastimil Ladýř, LADEO Česká Lípa Moskevská  674/50   Likvidace nebezpečných odpadů 
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ID 
Souřadnice 

Název společnosti Obec Ulice ČP/O Poznámka Druh techniky 
N E 

23 50°45'37.131" 15°3'1.047" SNAKESUB, s.r.o. Liberec 1 U Nisy  18   Potápěči a potápěčská technika 

24 50°46'56.7" 15°3'1.113" Vodní a potápěčská záchranná služba Liberec 12 Hrdinů 140/2   Potápěči a potápěčská technika 

25 50°47'10.642" 15°3'32.104" Vodní záchranná skupina ČČK, m.s. Liberec Liberec 14 Na Pískovně  661/32   Potápěči a potápěčská technika 

26 50°47'5.133" 14°49'7.685" Gesta, a.s., Rynoltice Rynoltice   149 okres Česká Lípa Univerzální dokončovací stroj "UDS" 

27 50°37'40.147" 14°32'1.329" Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA Zahrádky   88 okres Česká Lípa Univerzální dokončovací stroj "UDS" 

28 50°46'51.865" 14°8'49.474" Auto Aneva, s.r.o. Děčín IX - Bynov Teplická 346   Vyprošťovací technika 

29 50°45'37.131" 15°3'1.047" SNAKESUB, s.r.o. Liberec 1 U Nisy  18   Vyprošťovací technika 

30 50°43'10.026" 15°3'21.046" Truck Technic Pavel Třmínek Liberec 23 Minkovická 55   Vyprošťovací technika 

31 50°7'14.299" 15°54'22.68" Zdeněk Vápeník Byšť   140 okres Pardubice Vyprošťovací technika 
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Mobilní technika společnosti Truck Technic Pavel Třmínek 

 

    Obrázek 17 – T 815 AV 14 [25] 

 
Technické údaje: 

Název a označení jeřábu:  víceúčelový jeřáb AV 14 
Povozek:    automobilní – TATRA 815 P 18 28 208 6x6.1 
Motor:     max. výkon 208 kW při 2 200 1/min 
Převodovka:    10 + 2 převodové stupně 
Max. přepravní rychlost:  75 km/hod 
Obsah palivové nádrže:  200 l 
Pohotovostní hmotnost:  19.250 kg 
Celková hmotnost:   19.570 kg vč. posádky (dvě osoby) 
Rozměry v transportní poloze: 
 Délka    8.900 mm 
 Šířka    2.500 mm 
 Výška    3.350 – 4.000 mm dle polohy výložníku 
Min. světlá výška nad vozovkou: 310 ± 15 mm 
Nádrž hydraulického oleje:  192 l 
Úhel otáčení jeřábu:   360o 
Nosnost ramene:   14 tun 
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Mobilní technika společnosti Truck Technic Pavel Třmínek 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 18 – T 813 8x8 [25] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 19 – speciální podvalník [25] 
 

Technické údaje: 

Druh vozidla:    tahač přívěsů 
Typ:     TATRA 813 TP 8x8 
Rok výroby:    1970 
Motor:     typ T813 8x8 
     čtyřdobý vznětový s přímým střikem paliva 
     max. výkon 184 kW při 2 000 1/min 
Průměrná spotřeba paliva:  42 l/100 km 
Jízdní dosah:    650 km 
Rozměry: 
 délka    8 800 mm 
 šířka    2 500 mm 
 výška    2 620 mm 
Hmotnost: 
 pohotovostní   21 450 kg 
 užitečná vč. obsluhy       500 kg 
 celková   22 000 kg 
Nejvyšší dovolená rychlost:    70 km/hod 
Brodivost:    1 400 mm 
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Mobilní technika společnosti Truck Technic Pavel Třmínek 

Technické údaje: 

Název a označení tanku:                   VT 55 A 
Motor:     typ V 55 
Rozměry: 
 délka s ostruhou  7 120 mm 
 šířka    3 275 mm 
 výška    2 250 mm 
 světlá výška      450 mm 
 styčná délka pásu  3 840 mm 
Spotřeba paliva na 100 km:                                             Obrázek 20 – VT 55 A [25] 
 silnice / terén   190-210 l /  300-330 l   
Obsah všech nádrží:   840 l 
Dojezd na plné nádrže:   
 silnice / terén   270 km / 100 km 
Převodovka: 
 počet stupňů   5 vpřed, 1 vzad 
 ovládání   mechanické 
 spojka    vícelamelová se suchým  třením ocel po oceli 
Rychlost: 
 maximální   50 km/hod 
 průměrná na silnici  32-35 km/hod 
Celková hmotnost:   35 000 kg 
Osádka:    3 muži 
Maximální stoupání / boční náklon:32 st. / 30 st. 
Překročitelnost (šířka příkopu): 2 700 mm 
Hloubka brodu bez přípravy:             1 400 mm 
Nástavba: 
Hlavní naviják mechanický s tažnými bubny:  
 tažná síla   25 000 (29 400) kg 
 pracovní délka lana  200 m 
 průměr lana   28 mm 
 max. tažná síla přes jednu kladku     50 000 kg 
               přes dvě kladky        75 000 kg 
Pomocný naviják s kapalinovým pohonem: 
 tažná síla     8 000 kg 
 pracovní délka lana    400 m 
 průměr lana     6,3 mm 
Jeřáb kapalinový: 
 nosnost     2 000 kg 
  nosnost s vysunutým ramenem1 600 kg 
 max. vyložení       4 000 mm 
Nákladová plošina: 
 celková nosnost    3 000 kg 
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Mobilní technika společnosti Hanyš, s.r.o., Praha 

Technické údaje: 

Název a označení jeřábu:  LTM 1120/2 
Rozměry v transportní poloze:  
 Délka    13.630 mm 
 Šířka    2.750 mm 
 Výška    3.950 mm  
Úhel otáčení jeřábu:   360o 
Nosnost ramene:   120 tun / 3 m 
Maximální vyložení:                          64 m 
Maximální výška ramene:                  70 m 
Počet náprav:                                      5 
Transportní hmotnost:                        60 tun 

                                                                         

 

 Obrázek 21 – LTM 1120/2 [26] 

 

 

 

Mobilní technika Čížek Jiří 

Technické údaje: 

Název a označení jeřábu: autojeřáb T-148 AD 20 
t 
Povozek:   automobilní – TATRA 
148 
Max. přepravní rychlost: 65 km/hod 
Rozměry v transportní poloze: 
 Délka   9.500 mm 
 Šířka   2.500 mm 
 Výška   3.400 
Šířka s opěrami  4.500 mm 
Dosah ramene: 
 Normální  21,3 m 
 S prodloužením 25 m 
Nosnost ramene:  20 tun 

 

 

  Obrázek 22 – T 148 AD 20 [27] 
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Mobilní technika společnosti Silkom, s.r.o. 

Technické údaje: 

Výrobce:   Liebherr 
Typ nakladače:  L 522 Z 
Rozměry:  
 Délka   6.340 mm 
 Šířka   2.490 mm 
 Výška   3.050 mm  
Motor:    Deutz BF4L 913 
Hmotnost:   9 100 kg 
Navýšený obsah lopaty: 1,6 m3 
 

 

 

Obrázek 23 – L 522 Z [28] 

 
 
 
 
Mobilní technika společnosti Vett, a.s. 

Technické údaje: 

Název a označení nakladače: UNK - 320 
Nominální nosnost:      3 200 kg 
Celková hmotnost:    11 050 kg 
Navýšený obsah lopaty:   2 m3 
Motor:      ZETOR 8602.182  

Výkon     105 kW / 2 200 ot / min 
Pracovní spotřeba paliva:   17 litrů / hod 
 

 

 

Obrázek 24 – UNK - 320 [29] 
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Mobilní technika společnosti SSŽ, a.s. 

Technické údaje: 

Výrobce:   CAT 
Typ nakladače:  962 G 
Rozměry:  
 Délka   8.315 mm 
 Šířka   2.750 mm 
 Výška   3.374 mm  
Motor:    CAT 
Hmotnost:   19 700 kg 
Navýšený obsah lopaty: 4 m3 
 

 

 

Obrázek 25 – CAT 962 G [28] 

 

 

 

Mobilní technika společnosti Dobet, s.r.o. 

Technické údaje: 

Výrobce:   Liebherr 
Typ nakladače:  L 544 
Rozměry:  
 Délka   7.750 mm 
 Šířka   2.700 mm 
 Výška   3.420 mm  
Motor:    Liebherr D 942 T-E 
Hmotnost:   17 500 kg 
Navýšený obsah lopaty: 3,1 m3 
 

 

 

Obrázek 26 – L 544 [28] 
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Mobilní technika společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

a společnosti Gesta, a.s., Rynoltice 

 

                            Obrázek 27 – UDS 114a [30] 

Technické údaje:  

Název a označení stroje:   univerzální dokončovací stroj „UDS“ 
Motor:      Tatra T3-929-16 
Objem motoru:    15 825 m3 
Maximální výkon:    208 kW  
Max. dovolená rychlost:   70 km/hod 
Jízdní dosah:     1 000 km 
Celková hmotnost:    21.800 kg 
Posádka automobilu:    dvě osoby (strojník a řidič) 
Rozměry v transportní poloze: 
 Délka     8.800 mm 
 Šířka     2.500 mm 
 Výška     3.960 mm 
Světlá výška podvozku:   265 mm 
Rozvor náprav    3.700 + 1.320 mm 
Světlá výška otočné nástavby:  1.485 mm 
Poloměr otáčení zadní části nástavby: 3.050 mm 
Nájezdový úhel: 
 Přední / Zadní    31º / 27º 
Stoupavost na tvrdém podkladu:  57,7 % 
Nástavba: 

Motor:     ZETOR Z 8701.102 
Výkon:    85 kw při 2 200 ot / min 
Objem motoru:   6 842 cm3 

Dosah pracovního ramene: 
 Vodorovný / Hloubkový  10.500 mm / 6.500 mm 
Nosnost pracovního ramene: 
 Zasunutého / Vysunutého  6.500 kg / 2.400 kg     
Pracovní výkon stroje:   108 m3 / h 
Minimální šířka příkopu:   300 mm 
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Fotodokumentace dopravní nehody 
 

 
       Obrázek 28 – Převrácený kamion s cisternou v řece Nise [25]  

 

 
       Obrázek 29 – Stavění norných stěn [25]  
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Obrázek 30 –  Zamezení šíření provozních kapalin nornými stěnami [25]  

 

 
Obrázek 31 – Vyproštění cisterny tankem VT 55 A [25]  
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Obrázek 32 – Příjezd jeřábu LTM 1120/2 [25] 

 

 
Obrázek 33 – Vyzdvižení cisterny jeřábem  [25] 
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Obrázek 34 – Vyzdvižení tahače jeřábem [25] 
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Fotodokumentace požáru skládky odpadů 
 

 

       Obrázek 35 – Hašení požáru vodními proudy [24] 

 

 

         Obrázek 36 – Hašení požáru pěnou [24] 
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          Obrázek 37 – Použití nakladače ostatní složky IZS [24] 

 

 

 

              Obrázek 38 – Uskladněná obuv [24] 
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           Obrázek 39 – Zásah z vnější strany objektu [24] 

 

 

          Obrázek 40 – Dohašování požáru uvnitř objektu [24] 
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