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Anotace
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bezpečnostního  inženýrství  VŠB  TU  Ostrava,  2008,  45  s.  Bakalářská  práce  na  Fakultě 
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Klíčová  slova:  bezpečnostní  služba,  soukromá  bezpečnostní  služba,  hasičský  záchranný  sbor, 
jednotka požární ochrany, mimořádná událost

Tato bakalářská práce se zabývá činností bezpečnostní služby a jednotek požární ochrany při 
mimořádných událostech v areálu podniku Třinecké ŽELEZÁRNY, a.s. Charakterizuje obě složky a 
jejich součinnost obecně a při společném zásahu . V závěru navrhuje postupy a vybavení jednotek 
bezpečnostní služby.  

Annotation

VIDLIČKA, M. Co-operation between a Security Service and a Fire Brigade in the course of  
Intervention, Ostrava: department of safety engineering VŠB TU Ostrava, 2007, 45 p. Bachelor´s 
Thesis at Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB - Technická univerzita Ostrava, Dissertation 
leading of doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák

Key words:  security service, private security service, fire brigade, fire prevention team, special 
case

I deal in my diploma thesis mainly with a co-operation between the security service and the 
fire prevention team during an emergency in the company Třinecké ŽELEZÁRNY, a.s. Firstly, I 
generally  described  both  teams  and  their  cooperation  and  then  their  cooperative  intervention. 
Finally, there are suggested some processed and equipment of the  security service team.
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Použité zkratky:

ARS – analogová radiová síť
CAS – cisternová automobilová stříkačka
CO – civilní obrana
EP – ENERGETIKA TŘINEC, a.s.  
EPS – elektrická požární signalizace
EZS – elektrický zabezpečovací systém
HZS – hasičský záchranný sbor
HZSP – hasičský záchranný sbor podniku
IDP – izolační dýchací přístroj
IZS – integrovaný záchranný systém
KOPIS – krajské operační a informační středisko
OP – obecní policie
OPIS – operační a informační středisko
PČR – policie České republiky
PHP – přenosný hasičský přístroj
PO – požární ochrana
PZH – prevence závažných havárií
SBS – soukromé bezpečnostní služby
SOPIS – sektorové operační a informační středisko
TŽ –  Třinecké ŽELEZÁRNY, a.s.
VHP – vnější havarijní plán
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1 Úvod

Třinecké ŽELEZÁRNY, a.s. (dále jen TŽ), jsou velmi složitý útvar, ve kterém se v relativně 
malém prostoru pohybuje velký počet lidí.  Celý areál podniku TŽ se rozkládá na cca 400 ha a 
nachází se v něm zhruba 5 500 lidí  (stav v roce 2007) a to jak kmenových zaměstnanců, tak i 
dalších zaměstnanců různých společností, kterým podnik pronajímá prostory a pracují jak pro něj 
tak  i  mimo oblast  oboru.  Je  proto  nemožné,  aby v tak  velkém podniku nedocházelo  k různým 
mimořádným  událostem  a  to  počínaje  od  banálního  poranění  zaměstnance,  při  nedodržení 
pracovního  postupu,  až  po  malé  či  velké  požáry  a  havárie,  vzniklé  jak  porušením povinností 
zaměstnance, tak i v důsledku používání stále složitějších technologií při modernizaci podniku a 
výroby. 

Dále je nutno počítat s tím, že čím je podnik rozsáhlejší a čím víc v něm pracuje lidí tím je 
větší pravděpodobnost kriminality, ať jednotlivců nebo celých skupin a to od různých typů krádeží 
jak mezi samotnými zaměstnanci,  nebo lidí  zvenčí až po organizované rozkrádání podnikového 
majetku. Například takový příchod podnapilého zaměstnance do podniku může doslova způsobit 
katastrofu,  pokud  pracuje  z nebezpečnými  látkami,  nebo  chemikáliemi,  řídí  jakýkoliv  dopravní 
prostředek nebo stroj. Je proto nutné, aby byl u vstupu do podniku zkontrolován a nebyl vůbec do 
podniku vpuštěn. Případně zaměstnanec, který své propuštění bere jako osobní újmu a sáhne ke 
krajnímu řešení, např. žhářství, nebo krádež utajovaných informací jenom proto, aby se bývalému 
zaměstnavateli mstil. Vždyť tyto případy jsou známy už z dávné minulosti. A podobných příkladů 
bych určitě mohl jmenovat spoustu.

Je zde také možnost krádeže technologií,  nebo průmyslová špionáž, což může být velmi 
výnosný obchod pro různé zločinecké organizace, nebo například různé formy teroristických útoků, 
které v České republice nemůžeme vyloučit. V neposlední řadě jsou významným hráčem přírodní 
živly.  Třinecké  železárny  zažily  v roce  2005  velkou  povodeň,  kdy došlo  k zatopení  výrobních 
agregátů.  Jen  díky  výborné  práci  zaměstnanců,  podnikových  hasičů  a  příslušníků  HZS  České 
republiky, kteří se rovněž zapojili do záchranných a likvidačních prací, se podařilo minimalizovat 
ztráty ve výrobě a znovu nastartovat všechny technologické procesy. 

 U těchto případů zasahují bezpečnostní složky. V podniku jsou dvě a to požární ochrana a 
bezpečnostní  agentura.  V případě  rozsáhlejších,  mimořádných  událostí  zasahují  i  ostatní  složky 
v rámci IZS, včetně dalších bezpečnostních složek, což je PČR a Městská policie Třinec.  PO a 
bezpečnostní služby jsou nezbytnou součástí každého podniku. Jejich práce je, aby k těmto výše 
popsaným věcem docházelo co nejméně a pokud k nim dojde snažit se, aby ztráty byly co nejmenší. 
Samozřejmě, že přírodní katastrofy jsou neovlivnitelné, ale dají se částečně předvídat.

Bakalářskou  práci  budu  koncipovat  tímto  způsobem  –  nejdříve  popíši  činnost  HZS  a 
bezpečnostních složek včetně právního zabezpečení, poté popíšu mimořádné události v TŽ za rok 
2008 a v závěru navrhnu řešení, aby spolupráce obou složek přinesla ještě větší efektivitu při řešení 
mimořádných událostí v TŽ.

Jak  už  je  míněno  v názvu,  téma  mé  bakalářské  práce  je  součinnost  jednotek  HZSP a 
bezpečnostní služby, v podniku TŽ. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř kategorií:

V první části budu charakterizovat činnost HZSP od historie až po současnost, včetně vzniku 
a činnosti HZS v České republice. V této části je popsána i úprava, řešící problematiku HZSP.

V druhé části se budu zabývat bezpečnostními složkami v České republice, s důrazem na 
SBS. Celý systém popíši v návaznosti na platnou legislativu v dané oblasti.

V třetí  části  mé práce charakterizuji  ochranu objektů,  která  se v TŽ používá nebo může 
použít.  Poté  pokračuji  mimořádnými  událostmi v TŽ.  Budou zde popsány zásahy a  mimořádné 
události  za  rok  2008,  při  kterých  zasahovaly  obě  podnikové  složky a  provedu  vyhodnocení  a 
hloubku vzájemných vazeb těchto složek.
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Ve  čtvrté  části  této  bakalářské  práce  provedu  závěrečné  shrnutí  získaných  poznatků  a 
stanovím možné  zlepšení  současného  systému spolupráce  a  vzájemné  koordinace  podnikových 
bezpečnostních složek.
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2 Požární ochrana

2. 1 Historie požární ochrany v České republice

Historie požární ochrany (dále jen PO) na českém území začíná již v roce 1853 v Praze. 
Tento sbor byl placený, ale hlavní odpovědnost za hašení požárů ležela od druhé poloviny 19 století 
až do druhé světové války na dobrovolných hasicích sborech měst a obcí.

Po  vzniku  Československé  republiky  v roce  1918,  existovaly  veřejné  požární  jednotky 
z povolání pouze v některých větších městech, v ostatních obcích a městech starostové využívali 
předpisy převzaté z Rakouska-Uherska. Tyto předpisy umožňovaly přenášet zodpovědnost starostů 
za hašení požárů na dobrovolné hasičské sbory, ale materiální potřeby hasičů byly pokrývány pouze 
částečně.

Tento stav ale neodpovídal potřebám průmyslového státu jak v dobách míru, tím spíše za 
války. V protektorátu byl vydán překlad německého zákona jako vládní nařízení o hasičstvu, kde 
městské  požární  útvary v Německu byly nazývány požární  policie  a  byly řízeny ministerstvem 
vnitra.  Během roku 1942 byl  i  v protektorátu založen pluk požární policie Čechy-Morava.  Toto 
mužstvo  tvořili  čeští  četníci  a  příslušníci  finanční  stráže,  kteří  byli  k pluku  přeloženi  včetně 
důstojníků. Nasazení pluku do akcí a jejich výcvik řídila říšská místa. Po skončení války se toto 
mužstvo bývalého pluku požární policie vrátilo ke svým původním jednotkám.

Po válce byla PO zařazena do působnosti ministerstva vnitra a plnění úkolů požární ochrany 
zajišťovaly místní,  okresní a krajské národní výbory.  Podle zákona muselo hasičstvo z povolání 
zřídit všechny obce s počtem obyvatel nad 50 000 osob. Menší obce mohlo hasičstvo z povolání 
zřídit tehdy, pokud tak rozhodl místní Národní výbor. Za požární bezpečnost odpovídaly národní 
výbory,  orgány státního požárního dozoru a ministr  vnitra.  Ministru vnitra příslušelo všeobecné 
řízení PO. Tuto pravomoc vykonával prostřednictvím Ústřední správy státního požárního dozoru a 
jejich místních orgánů.

V roce 1958 byl přijat nový zákon o PO a došlo k postupné decentralizaci požární ochrany a 
její  úroveň byla tak oslabena.  Organizace státního požárního dozoru byla úplně rozbita a státní 
požární dozor byl podřízen národním výborům, které nebyly odborně na výši a celá řada státních 
funkcí byla předána dobrovolné organizaci Československý svaz požární ochrany. Celá 60 léta jsou 
charakterizována snahou o zavedení nové právní úpravy na úseku PO.

V roce 1967 vznikla Škola PO ve Frýdku-Místku, což byla velice významná událost pro 
další  období.  V roce  1984  byla  tato  škola  transformována  na  Střední  odbornou  školu  PO 
ministerstva vnitra a v roce 2002 na Střední odbornou školu požární ochrany a Vyšší  odbornou 
školu PO ve Frýdku-Místku.

V roce 1969, byla  PO zařazena do výlučné působnosti  národních gard,  z důvodu vzniku 
federativního  státu  a  byla  vytvořena  Hlavní  správa  PO  ministerstva  vnitra  České  republiky  a 
ministerstva vnitra Slovenské republiky.

V dalším  období,  nastupovali  absolventi  školy  požární  ochrany  ministerstva  vnitra  ve 
Frýdku-Místku,  katedry PO a  bezpečnosti  průmyslu  Vysoké  školy  báňské-Technické  univerzity 
Ostrava  a  Vysoké  inženýrské  požárně  technické  školy  ministerstva  vnitra,  Svazu  sovětských 
socialistických  republik  v Moskvě  do  orgánů  PO.  Mohl  se  tak  zkvalitnit  odborný  potenciál 
profesionální PO.

V posledních třiceti letech prošla profesionální PO významnými změnami. Na počátku 70. 
let se zásahová činnost jednotek PO začala měnit ve prospěch technických zásahů. V současnosti 
většina  činnosti  hasičů  tvoří  vedle  samotných  požárů,  také  zásahy  u  dopravních  nehod,  při 
živelných  pohromách,  nebo  zásahů  pomocného  charakteru  při  odstraňování  různých  překážek, 
vyprošťování  osob  atd.  Profesionální  jednotky  PO  postupně  přebíraly  činnosti,  některých 
technických služeb a přebíraly stále víc kompetencí v přípravě států a jejich orgánů na mimořádné 
události a provádění samotných likvidačních prací během mimořádné události. Bylo nutné proto 
přizpůsobit právní úpravu a organizaci požární ochrany. V roce 1985 byl vydán zákon o PO, který 
zůstává stále v platnosti i přes své novelizace.
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V roce 1995 Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) České republiky získal svůj současný 
název. V tomto roce byla působnost ministerstva vnitra rozšířena o problematiku krizového řízení, 
civilního  nouzového  plánování,  ochrany  obyvatelstva  a  integrovaného  záchranného  systému. 
S touto souvislostí byly Parlamentem České republiky projednány a schváleny nové zákony.[3]

1.  ledna  2001  nabyla  účinnost  nová  právní  úprava,  která  znamenala  zásadní  změnu 
v postavení, působnosti a organizaci HZS České republiky. Došlo také ke sloučení ředitelství HZS 
České republiky s Hlavním úřadem civilní ochrany a tak jak je tomu i v jiných evropských státech, 
hasiči dostali na starost širokou oblast civilní ochrany. Ve smyslu zákona č.238/2000 Sb., o HZS 
České republiky a o změně některých předpisů se zřizuje HZS České republiky, jehož základním 
posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 
mimořádných událostech.[15]

Dne 1. ledna 2008 nabyla účinnost nová právní úprava, která znamenala zásadní změnu HZS 
v České republice. HZS byl začleněn do integrovaného záchranného systému.

Organizační struktura HZS České republiky
V současnosti HZS tvoří (obr. 1) [4]:

1) Generální ředitelství HZS - spadá do působnosti ministerstva vnitra
2) 14 hasičských záchranných sborů krajů:

1. HZS hlavního města Prahy
2. HZS Středočeského kraje
3. HZS Jihočeského kraje
4. HZS Plzeňského kraje
5. HZS Karlovarského kraje
6. HZS Ústeckého kraje
7. HZS Libereckého kraje
8. HZS Královehradeckého kraje
9. HZS Pardubického kraje
10. HZS kraje Vysočina
11. HZS Jihomoravského kraje
12. HZS Olomouckého kraje
13. HZS Moravskoslezského kraje
14. HZS Zlínského kraje

3) Střední odborná škola PO ve Frýdku-Místku
4) Záchranný útvar HZS České republiky v Hlučíně
5) Odborné učiliště PO (Frýdek-Místek, Brno, Chomutov, Borovany)
6) Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
7) Technický ústav PO Praha
8) Opravárenský závod Olomouc
9) Základna logistiky Olomouc
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obrázek č.1 - organizační schéma HZS České republiky 

2. 2 Integrovaný záchranný systém

Integrovaný záchranný systém (  dále  jen IZS )  koordinuje  záchranné a  likvidační  práce 
v případě, že mimořádná událost si vyžádá nasazení sil a prostředků řady subjektů např. hasičů, 
policie, zdravotnické záchranné služby a dalších složek, nebo v případě, že je nutné koordinovat 
záchranné  a  likvidační  práce  z úrovně  Ministerstva  vnitra,  hejtmana  kraje,  nebo  starosty  obce 
s rozšířenou působností. Je to koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 
a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Základním  právním  předpisem  pro  IZS  je  zákon  č.239/2000  Sb.,  o  integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Generální 
ředitelství HZS

Sekce prevence a Civilní 
nouzové připravenosti Sekce IZS a 

operačního řízení Sekce ekonomiky Kancelář generálního 
ředitele HZS

Oddělení kontroly a 
stížností

Odbor prevence

Odbor ochrany 
obyvatelstva a Krizového 

řízení

Odbor Civilní nouzové 
připravenosti  a strategií

Technický ústav 
Požární ochrany

Odbor IZS a výkonu 
služby

Odbor operačního 
řízení

Odbor komunikačních a 
informačních systémů

Institut ochrany 
obyvatelstva

Odbor finanční

Odbor provozní a 
správy majetku

Opravárenský závod 
Olomouc

Základna logistiky 
Olomouc

Odbor personální

Odbor právní

Oddělení 
organizační

Pracoviště redakce

Oddělení zahraniční 
spolupráce a 

strukturálních fondů

Odborná učiliště 
požární ochrany



Základní složky IZS:
1. HZS a jednotky PO zařazené do plošného pokrytí
2. Policie České republiky (dále jen PČR)
3. Zdravotnická záchranná služba

Ostatní složky IZS:
1. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
2. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
3. Ostatní záchranné sbory
4. Orgány ochrany veřejného zdraví
5. Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
6. Zařízení civilní ochrany
7. Neziskové  organizace  a  sdružení  občanů,  které  lze  využít  k záchranným  a  likvidačním 

pracím

Koordinaci  složek  IZS  zajišťují  operační  a  informační  střediska  HZS  kraje  a  operační  a 
informační středisko generálního ředitelství HZS České republiky.[3] 

2. 3 Historie PO v TŽ

Dne  7.6.  1907  bylo  v Třineckých  železárnách  zaregistrováno  a  úředně  schváleno  založení 
závodního hasičského sboru. Tento sbor byl na dobrovolné bázi. První řádky o činnosti tohoto sboru 
se  objevují  v knížce  rakouského  Sdružení  dolů  a  hutí  pod  názvem  „Vyhodnocení  činnosti  
hasičského a záchranného sboru železáren Třinec od roku 1906 do 31.12.1911“. V ní se mimo jiné 
uvádí:

Dne 12.7.1906 bylo vedením železáren ustanoveno zřídit dobrovolné požární jednotky, v závodech 
patřící pod správu železáren Třinec. Z této doby je zmínka, že na území Třineckých železáren je 18 
hydrantů a na ocelárně se nacházejí čerpadla, která jsou schopna vyvinout tlak 6 – 8 atmosfér u 28 
hydrantů a další požární čerpadla napojena na 11 hydrantů.

Zhruba  ve  stejné  době  vedení  stanovuje,  aby  3%  z tehdejšího  stavu  2573  zaměstnanců  tvořil 
hasičský sbor. Doporučuje se, aby to byli vysloužilí vojáci ve věku do čtyřiceti let, fyzicky zdatní a 
bydlící v závodních bytech. Tímto byl zorganizován sbor o síle 94 mužů.

26.9.1906 hasiči začínají každou neděli výcvik, zatím v civilních šatech. Za účast dostávají 50 hal. 
na osobu.

V dubnu 1907 je proveden nákup vozidla pro dopravu mužstva s vybavením univerzálních hadic a 
stříkačky, která byla schopna dodat 2500 l vody za minutu. Dále jsou hasiči vybaveni nářaďovým 
vozem, na kterém byl již mechanický žebřík.

15.5.1907 bylo oznámeno, že všechny osoby, které vozí materiál pro železárny, mají v době požáru 
dát své koně pro potřeby hasičského sboru.

8.7.1907 bylo schváleno, že hasičské cvičení se budou konat pravidelně každé pondělí a čtvrtek. 
Kdo vynechá tři cvičení, bude ze sboru vyloučen.

29.8.1907 se konaly zkoušky hašení přístroji Minimax za účasti zástupce této firmy.

1.7.1908 již hasiči nejsou odměňováni z jednotlivých provozů a jako samostatné oddělení začínají 
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být odměňování vedením železáren. Dále bylo zavedeno telefonní spojení mezi vysokými pecemi a 
hasičským sborem. Početní stav mužstva byl 112 osob.

Počátkem roku 1909, vzhledem k nízkému tlaku vody určené pro hasiče, byla provedena opatření, 
v důsledku čehož bylo dosaženo zvýšení tlaku na 5 – 6 atmosfér.

Stále  častěji  je  vedení  hasičského  sboru  odměňováno  za  projevenou  iniciativu.  Zástupci  sboru 
vyjíždějí za zkušenostmi k jiným sborům.

1.1.1912 bylo již natrvalo zaměstnáno deset osob. Rozdělení směn na ranní i odpolední bylo 1+4. 
Popis  práce  byl  –  údržba  hasicího  zařízení  na  celém  území  železáren,  být  první  u  zásahu  a 
udělování první pomoci zraněným osobám.

Pod  hasební  obvod  zastřešovaný  závodním  hasičským  sborem  železáren  spadaly  obce 
Třinec, Konská, Dolní Líštná. Dne 27.11.1908 byla podepsána dohoda mezi starostou města Třinec 
a závodním hasičským sborem o provádění prevence, která nabývá platnosti od 1.1.1909. V Třinci 
je v této době pouze závodní hasičský sbor. Obce Konská a Dolní Líštná v té době mají dobrovolné 
hasičské sbory. Podle potřeby závodní hasičský sbor vyjíždí do obcí Lyžbice, Oldřichovice, Nebory, 
Vendryně, Horní Líštná, Kojkovice a Ropice.

2. 4 Současnost a činnost HZS podniku TŽ

obrázek č.2 – umístění požární stanice jednotek HZSP TŽ

Hlavní  činnost  jednotek  HZS  podniku  TŽ  (dále  jen  HZSP),  bez  ohledu  na  to  jestli  je 
vykonávána jako povolání, nebo je tato činnost vykonávána dobrovolně je zaměřena především na 
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předcházení  a  likvidaci  mimořádných  událostí.  Ke  konci  roku  1996  byla  hasičům předána  do 
užívání zrekonstruovaná a zmodernizovaná požární stanice. Strategické umístění stanice je vidět na 
obr.2.  Kromě  prostorů  vyčleněných  pro  pohotovost  a  ostatní  činnosti  hasičů  byl  rovněž 
zmodernizován  dispečink.  Zavedená  počítačová  technika  a  dispečerské  zařízení  KOJA,  zavádí 
adresované převody systémů Elektrické požární signalizace z provozů na HZSP.[13]

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně §2 odst. 2 právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které jsou používány 
k provozování činnosti. U právnických osob za plnění povinnosti  na úseku PO odpovídá statutární 
orgán a za fyzickou osobu podnikající, buď sama tato osoba, nebo její odpovědný zástupce. Jestliže 
v prostorách  provozuje  činnost  více  právnických  nebo  podnikajících  fyzických  osob,  plní 
povinnosti na úseku PO, na místech která tyto osoby užívají společně vlastník těchto prostor, není-li 
smlouvou mezi nimi toto sjednáno jinak. Součást smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za 
plnění povinnosti na úseku PO.

Dále,  podle  §4  stejného  zákona  musí  být  podnik  provozující  činnost  začleněn  podle 
požárního  nebezpečí.  Podle  míry  požárního  nebezpečí  uvedeném v odstavci  1  se  provozované 
činnosti dělí do těchto kategorií:

1. Bez zvýšeného požárního nebezpečí
2. Se zvýšeným požárním nebezpečím
3. S vysokým požárním nebezpečím

Podnik TŽ se zařazuje do kategorie se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Zákon 
v odstavci 2 za činnost se zvýšeným požárním nebezpečím považuje činnosti:

1. Při  nichž  se  v jednom prostoru,  nebo požárním úseku  vyskytují  nebezpečné  látky a 
přípravky, které jsou klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a 
hořlavé v celkovém množství převyšující  1000 kg těchto látek a přípravků v pevném 
stavu, nebo 250 litrů těchto látek v tekutém stavu.

2. Při nichž se vyskytují hořlavé, nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně 
v nádobách (sudech, láhvích nebo kartuších) se součtem vnitřních objemů těchto nádob 
převyšujícím 100 litrů, umístěných v jednom prostoru, nebo požárním úseku a v případě 
nádob  na  zkapalněné  uhlovodíkové  plyny,  s celkovým  množstvím  možných  náplní 
převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru, nebo požárním úseku.

3. U kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach, nebo páry hořlavých 
kapalin  v ovzduší,  nebo  v zařízení  v takové  míře,  že  nelze  vyloučit  vznik  výbušné 
koncentrace, nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm.

4. Ve výrobních provozech,  ve kterých se  na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci 
vyskytuje náhodné požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší. 

5. V prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší.
6. Při  nichž  se  používá  otevřený  oheň,  nebo  jiné  zdroje  zapálení  v bezprostřední 

přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném, nebo plynném stavu, kromě lokálních 
spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody.

7. V budovách o sedmi a  více nadzemních podlažích,  nebo o výšce větší  než 22,5 m., 
kromě bytových domů.

8. Ve  stavbách  pro  shromažďování  většího  počtu  osob,  ve  stavbách  pro  obchod,  ve 
stavbách  ubytovacích  zařízení  a  ve  stavbách,  které  jsou  na  základě  kolaudačního 
rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopnosti pohybu a orientace.

9. V podzemních prostorách určených pro poskytování služeb, nebo obchod s nahodilým 
požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a 
více osob.

10. U kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.
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Za činnost z vysokým požárním nebezpečím zákon v odstavci 3 určuje tyto činnosti:

1. Při  nichž  se  vyskytují  nebezpečné  látky  a  přípravky,  které  jsou  klasifikovány  jako 
oxidující,  extrémně hořlavé,  vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství více než 
5000 tun.

2. Při nichž se vyrábějí,  nebo plní do zásobníků,  cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny, 
nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny v roční produkci 5000 tun a vyšší.

3. V provozech,  ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje  přeprava 
nebezpečných  látek  a  přípravků  v kapalném,  nebo  plynném  stavu,  které  jsou 
klasifikovány jako extrémně hořlavé,  vysoce hořlavé a  hořlavé,  v potrubí  o vnitřním 
průměru 0,8 m a větším.

4. V budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m.
5. v podzemních  prostorách  s nahodilým  požárním  zatížením  15  kg/m2 a  vyšším,  ve 

kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob. [18]

Podle vyhlášky č.247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek PO zřizuje jednotku HZSP 
právnická,  nebo podnikající  fyzická osoba zřizovací  listinou.  Jednotka HZSP je  dislokována na 
stanicích  podniku.  V případech,  aby doba  jízdy jednotky v podniku ze  stanice  podniku k místu 
zásahu nepřesahovala 5 minut, se kromě centrální stanice,  zřizují  pobočné stanice podniku, což 
v případě  podniku TŽ není  nutné.[20] Zásahem se  nazývá  veškerá  činnost  HZSP od vyhlášení 
poplachu až po návrat HZSP na stanici. Účinnost zásahu závisí:

1. na správném řízení
2. na dokonalém průzkumu
3. na přijetí rozhodnutí ke stanovení potřebných sil a prostředků
4. na provádění nepřetržitého a rozhodného nasazení

Důsledné plnění úkolů každého hasiče závisí na ukázněnosti, stupni technické průpravy a 
schopnosti se rychle a správně zorientovat v každé situaci.[10] 

Jednotku požární ochrany HZSP tvoří:

1. požární technika
2. věcné prostředky požární ochrany
3. stanovený počet zaměstnanců jednotky požární ochrany HZSP kteří jsou rozděledi do:

čet: dělí se na 2 – 3 družstva
družstev: velitel družstva  + 5 dalších hasičů
družstev o zmenšeném početním stavu: velitel družstva + 3 další hasiči
skupin: vedoucí skupiny + 1 hasič [20]

Na základě personální činnosti HZSP vykonává tyto činnosti:

1. 4 směny jednotek HZSP – každá směna 10 hasičů (zajišťování přímé represivní činnosti).
2. Požární dozor (zajišťování plnění povinností vyplývajících ze zákona o PO).
3. Civilní  obrana (zajišťování  plnění  povinností  ze  zákonů č.  239/2000 Sb.,  240/2000 Sb., 

241/2000 Sb. a 59/2006 Sb.)

Jednotky HZSP dále vykonávají další činnosti na základě smlouvy:

1. Servis a oprava PHP (na území TŽ cca 7500 kusů)
2. Stálá  služba  ústředen  Elektrické  požární  signalizace  (dále  jen  EPS);  signál  sveden  na 
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dispečink jednotek HZSP TŽ – po signalizaci EPS je ihned na místo vyslána jednotka
3. Kontrola vnějších a vnitřních požárních vodovodů
4. Konzultační a poradenská činnost v oblasti PO

HZSP je vybaven touto technikou:
1. Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 MB Atego
2. Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 T815 4x4
3. Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T815
4. Vysokozdvižná plošina PP-27
5. Práškový vůz AVIA A31
6. Sanitní vozidlo VW Transporter
7. Přívěsné čerpadlo Ziegler PF24 s výkonem 3200 l/min [8]

obrázek č.3 – cisternová automobilová stříkačka CAS 24 [8]

HZSP provádí tyto činnosti:

1.  Záchranu osob z jakéhokoliv prostředí
Při zásahu má záchrana osob prvořadou prioritu před záchranou zvířat  a majetku.  Cílem 

činnosti  jednotky při  záchraně osob,  je odstranění  bezprostředního ohrožení  jejich života.  Mezi 
obvyklé způsoby záchrany osob patří:

1. Samostatný  odchod  osob,  kterým  hrozí  bezprostřední  nebezpečí,  směrem  a  takovým 
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způsobem,  který  určí  velitel  zásahu  (  nezakouřené  únikové  cesty,  otevřené  únikové 
východy)

2. Vyvedení ohrožených osob, které ztratily orientaci,  nebo nemohly uniknout zakouřenými 
únikovými cestami, nebo pokud to vyžaduje stav zachraňovaných.

3. Vynesení osob, které se nemohou samy pohybovat.
4. Záchrana pomocí výškové techniky.
5. Záchrana  pomocí  záchranných prostředků (  přenosné žebříky,  záchranné tunely,  plachty, 

seskokové matrace)
6. Záchrana pomocí lezecké techniky.
7. Záchrana pomocí vrtulníků.
8. Záchrana pomocí uměle vytvořených otvorů ve stavebních konstrukcích.
9. Vyproštění osob z trosek, havarovaných vozidel.

2.   Záchranu  z  výšek  a  hloubek  pomocí  speciální  techniky  průmyslového  lezectví  nebo 
záchranu horolezeckého typu

Záchranné práce ve výškách a nad volnou hloubkou, pomocí lanové techniky jsou postupy, 
které  umožňují  použitím nestandartních  prostředků  a  vybavení,  bezpečné  překonání  výškových 
rozdílů.  Lezecké  družstvo  a  lezecká  skupina  jsou  nasazovány  k  provádění  záchranných,  nebo 
likvidačních prací. Lezecká mužstva a lezecké skupiny se používají v případě, kdy situace u zásahu 
vyžaduje činnost,  která je nad rámec možností  zasahujícího hasiče a přitom je nutno dosáhnout 
obtížně  přístupových  mist,  nebo  provést  speciální  činnost  v  extrémních  podmínkách.  Jsou  to 
například tyto zásahy:

1. na vysokých budovách
2. na stavbách
3. v podzemních prostorách
4. na vodě
5. v dopravních prostředcích (lanové dráhy)
6. kdy nelze využít výškovou techniku nebo je omezena její dostupnost

3.  Poskytování první předlékařské pomoci
Jednotka  HZSP  poskytuje  předlékařskou  pomoc  na  místě,  s  nasledným  přvozem  do 

nemocnice. Do výbavy jednotky patří vůz rychlé lékařské pomoci (obr.4). Nejbližší nemocnice se 
nachází  v  dosahu  pěti  kilometrů.  Transport  do  nemocnice  nemusí  probíhat  vždy,  záleží  na 
závažnosti  případu,  někdy se  jedná  pouze  o stabilizaci  základních  životních  funkcí  a  vyčká  se 
příjezdu lékaře.

4.  Vyprošťování osob pomocí speciální techniky
Používá se většinou při havárijích dopravních prostředků, nebo při různých mimořádných 

událostech ( pád stromů apod.). HZSP používá tuto techniku:

1. vyprošťovací vzduchové polštáře
2. hydraulická vyprošťovací souprava
3. motorové pily
4. motorové rozbrušovací pily

5.  Zásahy v prostředí s kyselinami, louhy a jinými jedy
Jedná se o uvolnění plynné nebo kapalné fáze, kdy je většinou porušena těsnost přepravního 

obalu,  technologie,  nebo vývin látek  při  chemické  reakci.  K úniku může dojít  I  vlivem jiných 
mimořádných událostí jako:
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1. dopravní nehoda
2. výbuch
3. požár
4. povodeň apod.

obrázek č.4 - Sanitní vozidlo VW Transporter [8]

6.  Zásahy při dopravních nehodách
Dopravní nehoda je událost v provozu na dopravních komunikacích, která začala, nebo se na 

ní  stala  a  při  níž  dojde  k  usmrcení,  nebo  zranění  osoby,  nebo  ke  škodě  na  majetku  v  přímé 
souvislosti  s  provozem  vozidla  v  pohybu.  Cíle  činnosti  jednotek  při  zásahu  na  dopravních 
nehodách:

1. zajištění místa v okolí nehody
2. poskytnutí první pomoci zraněným
3. provedení protipožárních opatření
4. vyproštění zraněných a ohrožených osob
5. zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohrožující okolí
6. poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám

Při  zásahu  je  nutná  spolupráce  s  ostatními  bezpečnostními  složkami  a  využití  jejich 
kompetencí ke speciálním činnostem např.:

1. řízení dopravy
2. odstranění překážky silničního provozu
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3. sjízdnost vozovky atd.
7.  Zásahy při haváriích cisteren přepravujících nebezpečné látky

Zásahy, kde je přítomna nebezpečná látka, jsou charakterizovány:

1. Nasazením speciálních prostředků pro práci s nebezpečnými látkami a speciálních hasiv.
2. Zapojením speciálních sil, dalších bezpečnostních složek a IZS spoluprací s institucemi 

a orgány veřejné správy, odporníky a původci havárie.
3. Zejména nebezpečím výbuchu, intoxikace, poleptání ionuzujícího záření a infekce.

8.  Zásahy při úniku ropných  látek a při haváriích a zásahu na vodních tocích
Havárie  s  únikem ropných  látek  je  mimořádná  událost,  při  níž  došlo  k  úniku  ropných 

produktů, nebo jiných nebezpečných látek v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí a 
zejména jakost povrchových a podzemních vod. Nejčastěji se setkáváme s úniky těchto látek:

1. benzín, nafta
2. benzen a jeho deriváty
3. lehké a těžké oleje
4. mazut, surová ropa

Jednotky HZSP v rámci záchranných a likvidačních prací používají zejména tyto principy :

1. Utěsnění výtoků závadné látky do vody, půdy, nebo jímání unikajících závadných látek.
2. Zachycování nebo ohraničení látek plující po vodě pomocí norných stěn a sorbentů.
3. Zřeďováním ve vodě rozpustných nebezpečných látek, které unikly do toků s velmi malými 

průtoky.
4. Podpora  okysličení  vody  pomocí  vodních  proudů  v  případě  stojatých  vod,  kde  vlivem 

závadných látek může dojít k úhynu vodních živočichů.
5. Ochranou  okolí  při  likvidaci  hořlavých,  nebo  výbušných  látek  vypalováním  na  vodní 

hladině.
6. Požární ochranou, nebo asistencí při nebezpečí náhlého vzplanutí při sběru sorbentu nebo 

těžení zeminy nasáknutých hořlavými látkami.

9.  Čerpání a doprava vody na velké vzdálenosti
Při úspěšné likvidaci požáru prováděné hašením nebo ochlazováním je důležitý dostatek 

vody. Dodávka vody se zajišťuje:

1. CAS
2. Vodními zdroji na místě zásahu ( požární vodovod, přírodní vodní zdroj atd. )

Ze vzdálených vodních zdrojů se organizuje dálková doprava vody a to těmito způsoby [2]:

1. Doprava vody hadicovým vedením, zpravidla pomocí několika vodních čerpadel.
2. Kyvadlová přeprava pomocí CAS nebo jinými cisternami.
3. Kyvadlovou přepravou kombinací obou předcházejících způsobů.

10. Zásahy při níž se poskytuje technická či technologická pomoc
Technická pomoc
Odstranění  nebezpečí,  nebo  nebezpečných  stavů  menšího  rozsahu,  mimo  technologický 

provoz závodů (kromě dopravních nehod ). Jedná se o pomoc technikou jednotek bez návaznosti na 
jakýkoliv technologický provoz např.:
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1. vyproštění osob z výtahu
2. odstranění překážek z komunikací a jiných proctor
3. otevírání uzamčených prostorů
4. likvidaci spadlých stromů, elektrických vodičů atd.
5. odvětrání prostor
6. záchrana osob a zvířat
7. čerpání, uzavírání a navážení vody
8. asistence při hledání nástražného ( např. výbušného ) systému
9. provizorní nebo jiné opravy
10. vyprošťování předmětů, osob ( včetně prací na vodě )
11. měření koncentrace nebo radiace

Technologická pomoc
Odstranění nebezpečí, nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. Jedná 

se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu podniku např. [12]:

1. náhrada havarovaného chlazení
2. nouzová dodávka vzduchu nebo vody
3. požární asistenci
4. ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru

11. Zásahy při požárech v areálu TŽ i mimo areál
Hašení  požárů  je  soubor  činnosti  jednotek  HZSP,  jejímž  konečným  cílem  je  ukončení 

nežádoucího hoření. Základní formy této činnosti jsou:

1. Požární útok
2. Požární obrana

Obě tyto činnosti se při požáru mohou vzájemně prolínat. Hašení požárů je složitý proces 
obsahující několik druhů činnosti:

1. dodávka  hasebních  prostředků  pro  ukončení  hoření  a  zabránění  rozšíření  požáru 
(ochlazování )

2. zajištění konstrukcí a zařízení proti zřícení a výbuchu
3. odstranění hořlavých látek z pásma hoření

Některé činnosti se opakují při každém výjezdu jednotky. Jsou to tzv. činnosti obecné např.:

1. vyhlášení poplachu
2. jízda k zásahu a zpět
3. průzkum činnosti
4. přerušování hoření

Jiné činnosti nejsou stálé, vyskytují se pouze u některých druhů požárů. Jsou to tzv. činnosti 
zvláštní např. [11]:

1. záchrana osob
2. odstranění kouře
3. rozebírání konstrukcí, zajištění proti výbuchu
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Organizační struktura HZSP TŽ
HZSP TŽ je strukturálně rozdělen tímto způsobem ( obr. 5).

obrázek č.5 - organizační struktura HZSP TŽ

3 Bezpečnostní složky v České republice

K zajištění  bezpečnosti  v České  republice  a  to  zejména  k zajištění  bezpečnosti  občana, 
podniku, nebo organizace slouží tyto tři subjekty:

1. PČR
2. Obecní policie (dále jen OP)
3. Soukromé bezpečnostní služby (dále jen SBS)

Podle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií je provozovatel objektu, které je 
zařazeno do skupiny A, nebo skupiny B (jedná se o množství nebezpečných látek uložené v objektu 
což  se   podniku TŽ týká),  je  povinen zpracovat  plán  fyzické  ostrahy objektu,  nebo zařízení  a 
v tomto plánu uvede tato opatření [17]:

1. Analýzu  možností  neoprávněných  činností  a  provedení  případného  útoku  na  objekty  a 
zařízení.

2. Režimová opatření.
3. Fyzickou ostrahu.
4. Technické prostředky.

Opatření  budou  dále  popsána  v kapitole  3.  V rámci  výše  popsaného  zákona,  tyto  tři 
bezpečnostní  složky  spolupracují  z HZSP  TŽ,  PČR  a  obecní  policie  nemají  v objektu  svoji 
pobočku, soukromá bezpečnostní služba je v TŽ zastoupena společností Moravia security a.s.
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3. 1 PČR

PČR  je  zřízena  zákonem  č.  283/1991  Sb.,  o  Policii  České  republiky  a  je  podřízena 
ministerstvu  vnitra.  Je  to  bezpečnostní  sbor,  zajišťující  úkoly  ve  věcech  veřejného  pořádku  a 
bezpečnosti, které jsou vymezeny ústavními zákony, zákony a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy.  PČR  tvoří  Policejní  prezidium  České  republiky,  útvary  s působností  po  celé  České 
republice a útvary s územně vymezenou působností. Na návrh policejního prezidenta tyto útvary 
zřizuje ministr.

Činnost  PČR  řídí  Policejní  prezidium  České  republiky.  V čele  stojí  prezident,  který  je 
představeným všech policistů mimo policistů, kteří jsou přivoláni k plnění úkolů na ministerstvu 
nebo v útvarech vyšetřování.

Podle §2 výše uvedeného zákona PČR je pověřena plněním těchto úkolů:

1. Chrání  bezpečnost  osob a  majetku (nelze  ale  od PČR očekávat  absolutní  a  nepřetržitou 
ochranu všech  osob objektů  a  subjektů.  Je  povinností  každého občana  nebo podniku si 
vlastními prostředky ochranu osob a majetku upevňovat a chránit)

2. Zajišťuje veřejný pořádek, při jeho porušení činí opatření k jeho obnovení.
3. Vede boj proti terorismu.
4. Odhaluje trestné činy a jejich pachatele.
5. Vyšetřuje trestné činy.
6. Dohlíží na bezpečnost silničního provozu.
7. Odhaluje a projednává přestupky atd.

PČR,  pokud  tak  stanoví  zvláštní  zákon,  plní  úkoly  státní  správy  a  také  plní  úkoly  při 
zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji ukládají příslušné orgány obcí za 
podmínek stanovených zvláštními předpisy. [21]

3. 2 OP

OP zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo,  na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii  obecně  závažnou  vyhláškou.  V obci,  která  je  městem a  v hlavním městě  Praze,  se  OP 
označuje  jako  městská  policie.  OP zabezpečuje  místní  záležitosti  veřejného  pořádku,  v rámci 
působnosti obce a na základě zvláštního zákona plní další úkoly. Zaměstnanci OP se označují jako 
strážníci.  OP při  plnění  svých  povinností  spolupracuje  s PČR.  Každý  má  právo  obracet  se  na 
strážníky se žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni mu požadovanou pomoc poskytnout. 

OP řídí starosta nebo jím pověřený jiný člen obecního zastupitelstva.V §2 výše uvedeného 
zákona OP plní tyto úkoly:

1. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku.
2. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití.
3. V rámci  tohoto  zákona  přispívá  k bezpečnosti  a  plynulosti  provozu  na  pozemních 

komunikacích.
4. Odhaluje přestupky a jiné právní delikty.
5. Fyzické a  právnické osoby upozorňuje na porušování  obecně závazných předpisů a činí 

opatření k nápravě.

Dále podle §11a OP může vyžadovat od příslušných orgánů poskytnutí údajů [22]:

1. Pohřešovaných a hledaných osobách.
2. Odcizených vozidlech nebo registračních značkách.
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3. Totožnosti provozovatele vozidla, kterým byl spáchán přestupek na území obce atd. 
3. 3 SBS

SBS bezpečnostní systém České republiky dále doplňuje a to zejména v oblastech, kde PČR 
nebo OP působit nemohou jak obecně tak ze zákona. SBS zajišťují tyto služby:

1. Ochrana osob a majetku ( soukromí, podnik, organizace).
2. Ochrana osob a majetku na místech která jsou přístupná veřejnosti.
3. Ochrana osob a majetku na místech, která veřejnosti přístupna nejsou.
4. Ochrana osob a majetku při dopravě a přepravě.
5. Zabezpečení ochrany osob a majetku při společenských nebo sportovních akcích.
6. Vnější a vnitřní ochrana objektů v provozu i mimo provoz.
7. Vypracovávají plány ochrany objektu.
8. Poskytují poradenskou činnost v rámci bezpečnosti ochrany osob a majetku.
9. Strážní, ochranná a hlídací služba.
10. Vypracování, projektování a provoz elektronických zabezpečovacích systémů.
11. Hledání osob a majetku.
12. Bodyguard (osobní ochrana).

Kromě těchto činností SBS organizují školení, semináře nebo výcvik v oblasti bezpečnosti a to 
nejen pro příslušníky SBS, ale i pro veřejnost jak laickou, tak odbornou. Dále je možno systém 
služeb SBS rozdělit na:

1. Strážní a hlídací službu.
2. Detektivní služby.
3. Technické a zabezpečovací služby.
4. Osobní strážce.

3. 3. 1 Právní zabezpečení SBS

Každý pracovník SBS má stejná práva a povinnosti, jako každý jiný občan České republiky, 
které vyplývají z Ústavy České republiky,  Listiny základních práv a svobod a platných zákonů. 
Činnost SBS zatím není zákonem definována, na rozdíl od okolních států jako např. Slovenska, 
Polska, Rakouska, Maďarska a dalších států.

Návrh zákona o SBS byl poprvé zpracován ministerstvem vnitra, v září roku 1993 a byl 
schválen vládou 22. března 1995. Poté byl návrh zákona předložen k projednávání do Parlamentu, 
projednáván byl v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a na schůzi Poslanecké sněmovny 
která o něm však už nestačila rozhodnout. Ve druhém pololetí roku 1996, byl původní návrh zákona 
opět  předložen Poslanecké  sněmovně k projednání.  Po dopracování  a  zpracování  podmínek byl 
návrh zákona projednán dne 16. prosince 1997 Legislativní radou vlády, která jej doporučila vládě 
ke schválení. Zákon však nebyl projednán z časových důvodů a odložen. [16]

Živnostenský zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání upravuje činnosti SBS 
pouze  z hlediska  vstupu  do  podnikání.  Tyto  činnosti  jsou  podle  výše  uvedeného  zákona 
provozovány,  jako  předmět  podnikání,  za  účelem  dosažení  zisku  a  podle  platné  úpravy  jsou 
koncesovanými živnostmi:

1. Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů.
2. Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

Jediné ustanovení, o které se můžou SBS opřít, jsou v zákoně číslo 140/1961 Sb., trestního 
zákona.  Účelem trestního zákona je  chránit  zájmy společnosti,  ústavní  zřízení  České republiky, 
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práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Jedná se především o tyto paragrafy:
Nutná obrana - §13 trestního zákona

„Čin  jinak  trestný,  kterým  někdo  odvrací  přímo  hrozící,  nebo  trvající  útok  na  zájem 
chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně 
nepřiměřená způsobu útoku.“

Podstatou  nutné  obrany  je  odvrácení  útoku  na  zájmy  chráněné  trestním  zákonem  a  to 
způsobem který by byl jinak kvalifikován jako trestný čin. Avšak ten kdo útok odvrací, chrání tytéž 
zájmy jako sám zákon, nejedná proti účelu trestního zákona,ale ve shodě s ním. K jednání v nutné 
obraně je oprávněn kdokoliv, nejen ten proti němuž útok přímo směřuje, tedy i ten kdo není sám 
útokem dotčen. Čin jimž je útok odvrácen je oprávněný a proto i beztrestný.

Aby mohlo být jednání posuzováno jako nutná obrana, musí byt dosaženo těchto podmínek:

Musí se jednat o útok na člověka.
Útok  je  úmyslné  protiprávní  jednání  člověka,  které  je  nebezpečné  pro  společnost.  Patří 

k tomu i  útok zvířete,  ale musí být splněna podmínka,  že zvíře bylo poštváno nějakou osobou. 
Pokud tato podmínka není splněna jedná se o krajní nouzi.

Útok musí být veden proti zájmům chráněným.
Chráněným zájmem může být život, zdraví, majetek, ale i další chráněné zájmy například 

domovní svoboda apod.

Útok musí přímo hrozit nebo trvat.
Útok přímo hrozící, je takový útok, který má nastat bezprostředně a v takovém případě není 

nutno  čekat  až  útočník  zasadí  první  ránu.  Nutná  obrana  není  přípustná  proti  útoku  teprve 
připravovanému, tedy není splněna podmínka přímé hrozby.

Útok trvající, je útok takový, který již nastal,  ale nebyl ještě ukončen. Proti skončenému 
útoku již není obrana přípustná. Počínání obránce po skončení útoku již nenaplňuje znaky nutné 
obrany, toto má již charakter msty nebo jednání v rozčilení. Útok je ale považován za pokračující, 
jestliže se osoba násilím zmocní věci a s touto věcí prchá.

Přiměřenost obrany.
Přiměřenost obrany je vyjádřena v druhé větě §13 a posuzuje se z hlediska intenzity útoku a 

obrany  a  z hlediska  škody  hrozící  z útoku  a  způsobené  v obraně.  Intenzita  obrany  musí  být 
samozřejmě silnější než útok, jinak je obrana neúspěšná.

Vybočení z nutné obrany:
O vybočení z nutné obrany jde, jestliže obrana:

1. byla zahájena v době kdy útok přímo nehrozil (verbální pohrůžka, zpráva o přípravě útoku 
apod.).

2. pokračovala v době kdy útok již skončil.
3. byla  zcela  zjevně  nepřiměřená  způsobu  útoku  (může  jít  o  nepoměr  v intenzitě  nebo 

způsobené škodě).

Krajní nouze - §14 trestního zákona
„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto 

zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 
okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, 
který hrozil.“

Podstatou krajní nouze je, že tady dochází ke střetnutí zájmů společnosti na ochraně různých 
společenských vztahů (mimo případy nutné obrany). Například při požáru, aby se zabránilo jeho 
rozšíření je nutné strhnout střechu sousedního domu a tím poškodit vlastníka. Požár je ale obecné 
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ohrožení a tím je výše uvedený čin oprávněný a tedy nemůže být trestný. Podobně jako u nutné 
obrany je k činům v krajní nouzi oprávněn každý, tedy i ten jehož zájmy nejsou přímo ohroženy 
(tzv. pomoc v nouzi).

Při  krajní  nouzi  se odvrací  nebezpečí,  které přímo hrozí zájmům chráněným zákonem a 
které nelze za daných okolností odvrátit jinak. Nebezpečí je stav hrozící poruchou. Jaký je původ 
nebezpečí  to se nerozhoduje,  neboť může být způsobeno živelní  silou (blesk,  povodeň),  nebo i 
člověkem případně zvířetem (volně pobíhající pes, splašený kůň). Podmínkou krajní nouze je, že 
jde  o  nebezpečí  přímo  hrozící,  ale  způsobený  následek  nesmí  být  stejně  závažný,  nebo  ještě 
závažnější než ten který hrozil.  Krajní nouze se nesmí dovolávat ten,  kdo je povinen ho snášet 
(voják,  policista).  Kdo způsobí škodu při  odvracení nebezpečí,  které  sám nevyvolal,  není  za ni 
odpovědný ani podle občanského zákona. Ten kdo svým jednáním krajní nouzi vyvolal, je oprávněn 
k beztrestnému jednání v rámci krajní nouze, ale podle okolnosti věci bude povinen způsobenou 
škodu uhradit.

O krajní nouzi se nejedná:
1. Jestliže bylo možno nebezpečí odvrátit jinak např. útěkem.
2. Jestliže způsobený následek je stejně závažný nebo ještě závažnější než ten který hrozil.
3. Jde-li o záchranu jednoho zájmu za cenu obětování zájmu rovnocenného.

Oprávněné použití zbraně - §15 trestního zákona
„Trestný  čin  nespáchá,  kdo  použije  zbraně  v mezích  zmocnění  příslušných  zákonných 

předpisů.“
Pod pojmem zbraň je nutno chápat zbraň střelnou ve smyslu zákona č. 288/1995 Sb., pro 

potřeby bezpečnostní služby je okruh střelných zbraní zúžen na tzv. krátké kulové zbraně. Krátkou 
kulovou zbraní je myšlena pistole,  nebo revolver u kterých délka hlavně nepřekročí 350 mm a 
celková délka náboje je 35 mm.

Oprávněné použití zbraně je v podstatě stanoveno v §13 a §14 trestního zákona. Obecnou 
zásadou je, že zbraň je možno použít jen jako krajního prostředku a důležité je si uvědomit, že 
každé použití zbraně vždy znamená ohrožení života a zdraví a to i nezúčastněných osob. Je proto 
nezbytné,  aby  každý  kdo  zbraň  použije,  byť  v zákonem  stanovených  dimenzích  dbal  nutné 
opatrnosti. [7]

Dále je nezbytné uvést další okolnosti vylučující protiprávnost:

Svolení poškozeného
Svolení dává ten, kdo je k tomu oprávněn, je dobrovolné (nesmí být vylákáno lstí) je dáno 

před činem, nebo s činem a osoba musí být schopna učinit závazný projev.

Plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu
Je vyloučena protiprávnost, jde-li o plnění rozkazu, za který odpovídá ten který rozkaz vydal 

(armáda, PČR). Odmítnout lze jen rozkaz, který je zločinné povahy.

Riziko ve výrobě a výzkumu
Sleduje  se  společensky  prospěšný  cíl  (  technický  pokrok,  medicína  atd.),  využívají  se 

nejnovější vědecké poznatky, nebo pravděpodobnost relativně malé škody, která je daleko menší 
než pravděpodobnost dosažení předpokládaného cíle.

Při ochraně osob a majetku může dojít ke spáchání násilných trestných činů a majetkových 
trestných činů:

Trestný čin loupeže - §234 odst.1
Použití proti jinému násilí, nebo vyhrožování bezprostředním násilím, aby byla vydána cizí 
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věc.  Násilím je vykonán trestný čin,  pokud byla použita fyzická síla k překonání nebo omezení 
odporu osoby. Bezprostřední násilí je pohrůžka, která může být okamžitě vykonána.

Trestný čin braní rukojmí - §234a odst.1
Hrozba usmrcením, nebo způsobením újmy na zdraví rukojmí s tím cílem, aby rukojmí něco 

vykonával, opominul nebo trpěl.

Trestný čin vydírání - §235 odst.1
Násilím, pohrůžkou násilím, nebo jinou pohrůžkou těžké újmy na zdraví přinutit jiného něco 

konat, opominout nebo trpět.
 
Trestný čin krádeže - §247 odst.1

Přisvojení si cizí věci zmocněním a způsobením nikoli nepatrné škody, vloupání, spáchá-li 
čin na věci, kterou má někdo při sobě, nebo byl-li za takovou věc již v posledních třech letech 
udělen trest.

Trestný čin zpronevěry - §248 odst.1
Přisvojení cizí věci, která byla svěřena a tím je na majetku způsobena škoda nikoli nepatrná.

Trestný čin podílnictví - §251 odst.1
Ukrytí, nebo převedení na jiného věc, která byla získána trestným činem spáchanou jinou 

osobou nebo to co za takovou věc bylo opatřeno.

Trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti - §252a odst.1
Zastírání původu nebo usilování o ztížení nebo znemožňování zjištění původu věci nebo 

jiného prospěchu věci získanou trestnou činností a cíl budit zdání, že tato věc je získána v souladu 
se zákonem, nebo toto umožnit jinému.

Trestný čin zatajení věci - §254 odst.1
Přisvojení cizí věci nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do moci omylem, nálezem nebo 

jinak bez přivolení oprávněné osoby.

Dále potom zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ( trestní řád ) a to:
Omezení osoby na svobodě - §76 odst.2

Osobní svobodu osoby smí omezit kdokoliv, jestliže osoba byla přistižena při trestném činu, 
nebo bezprostředně po jejím spáchání, pokud je to nutné k získání totožnosti osoby, zajištění důkazů 
nebo  k zamezení  útěku.  Každý  je  však  povinen  tuto  osobu  předat  ihned  PČR,  příslušníka 
ozbrojených sil předat nejbližšímu útvaru nebo správci posádky. Nejde-li ihned osobu předat je, 
nutno některému s příslušných orgánů tuto skutečnost co nejrychleji oznámit. [9]

Nejde samozřejmě opomenout Zákoník práce (zákon č, 262/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů)  platný  od  1.1.2007,  který  v páté  části,  hlavě  1,  definuje  povinnosti  zaměstnavatele 
vytvářet pracovní prostředí, které vytváří prostředí pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 
provádění práce, včetně organizace bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen 
vyhledávat  rizika,  zjišťovat  jejich  zdroje  a  v co  nejkratší  době  je  odstranit.  Nejdou-li  rizika 
odstranit,  je  zaměstnavatel  povinen  přijmout  taková  bezpečnostní  opatření,  aby  ohrožení 
zaměstnanců bylo minimální.

Zaměstnanci, jak je uvedeno v §106 odst.4 písm.e) výše uvedeného zákona, nesmějí požívat 
alkoholické  nápoje,  nebo  jiné  návykové  látky,  v pracovní  době  na  pracovišti  i  mimo  něj  a 
nevstupovat  na  pracoviště  pod  jejím  vlivem.  Dále  nesmějí  kouřit  na  pracovišti,  nebo  v jiných 
prostorách pokud jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Zaměstnanec je povinen podrobit 
se  kontrole  na  pokyn  oprávněného  vedoucího  zaměstnance  (určeného  písemně),  zda  není  pod 
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vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zaměstnavatel má povinnost tyto nařízení neustále 
kontrolovat,  což  znamená  také  kontrolu  vnášení  alkoholu,  nebo  jiných  návykových  látek  do 
podniku a bezpečnostní službě podniku umožňuje prohlídku zaměstnanců, zda alkoholické nápoje, 
nebo jiné návykové látky do podniku nevnášejí. [14]

3. 3. 2 Obranné prostředky SBS

Obranné prostředky může SBS použít pouze v souladu s výše uvedenými zákony, zejména s 
§13 a §14 trestního zákona o nutné obraně a krajní nouzi a §76 odst.2 trestního řádu o omezení 
osobní svobody. Mezi obranné prostředky patří:

1. Zbraně a střelivo
2. Další prostředky

Pouta
Distanční tyč
Spreje ( plynové, pepřové )

3. Prostředky k ochraně osob a majetku
Mechanické zábrany
Elektronická požární signalizace
Videokamery, dalekohledy pro noční vidění apod.

3. 3. 3 SBS v TŽ

Jak už bylo uvedeno v první kapitole, podnik TŽ je povinen podle zákona 59/2006 Sb. o 
prevenci  závažných  havárií  zpracovat  plán  fyzické  ochrany  objektu.  Tento  plán  a  jeho  změny 
podnik  zasílá  krajskému  úřadu  a  PČR na  vědomí.  Provozovatel  je  povinen  přijmout  a  zajistit 
bezpečnostní opatření pro fyzickou ochranu objektů nebo zařízení uvedené v plánu fyzické ochrany, 
k zabránění  vzniku  závažných havárií  a  omezení  jejich  důsledků na  zdraví  lidí  a  jejich  životy, 
životní prostředí a majetek. [17]

Cílem SBS je ostraha objektu, zabezpečení areálu TŽ a všech dalších subjektů, které sídlí na 
jednotně střeženém území, proti neoprávněným průnikům osob, nebo vozidel a zabránění násilnému 
vniknutí do prostor administrativních a skladových budov. Podnik TŽ se nachází v těsné blízkosti 
města Třince. Podnikem protéká řeka Olše, která měla vliv na rozdělení TŽ do dvou sektorů na tzv. 
základní část:

1. Vysoké pece
2. Kyslíko-konvertorová ocelárna
3. Válcovny
4. Dceřiné společnosti
5. Cizí právní subjekty zabývající se údržbou nebo mají svoji vlastní činnost

V areálu druhé části se nachází:

1. Koksovna
2. Struskové hospodářství
3. Cizí právní subjekty zabývající se převážně údržbou

Systém ochrany se předpokládá orientovat na:

1. Vrátnice pro vjezd a výjezd vozidel
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2. Průchod osob
3. Obvodové oplocení
4. Skladové a provozní prostory
5. Otevřený prostor území haldy

Pracovníci  ostrahy objektů,  kteří  jsou  pracovně  zařazeni  na  pozici  strážný,  jsou  při  plnění 
pracovních  povinností  přímo podřízeni  veliteli  směny.  Pracovník  s pracovním zařazením velitel 
směny,  je  přímo  podřízen  veliteli  objektu.  Za  nepřítomnosti  velitele  objektu,  je  velitel  směny 
podřízen vedoucímu vnitřního odboru a je nadřízen všem pracovníkům směny. Přijímá a zajišťuje 
plnění pokynů od dalších vedoucích pracovníků společnosti. 

Při  ostraze  objektu  je  zaměstnanec  povinen  se  řídit  obecně  závaznými,  platnými  předpisy 
společnosti a zejména je povinen:

Zamezit vniknutí, nebo neoprávněnému vstupu osob a vjezdu dopravních prostředků do střeženého 
objektu.

Zamezit  rozkrádání,  nebo  poškozování  majetku  objednatele  služeb  i  společnosti  a  předcházet 
vzniku mimořádných událostí.

Kontrolovat přicházející osoby a přijíždějící vozidla do střeženého objektu, nebo je opouštějící a při 
vjezdu a výjezdu vozidel dbát, aby řidič respektoval značku STOP.

Kontrolovat  identifikační  čipové karty,  průkazy,  propustky a  navštívenky území  TŽ osob,  které 
navštěvují objekt a vydávat na základě směrnic pro výkon služby navštívenky území podniku.

Vykonávat  podle  požadavku  objednavatele  služeb  obsažených  ve  směrnicích  pro  výkon služby 
kontrolu  a  prohlídku osob a  zavazadel  při  příchodu,  nebo odchodu z areálu střeženého objektu 
s cílem zabránit neoprávněnému dovozu, nebo vývozu materiálu a zboží.

Střežit objekt formou pochůzky, po velitelem daných kontrolních bodech nebo z pevných stanovišť 
s cílem zabránit trestní či jiné činnosti, která by poškozovala majetek a zájmy objednatele, nebo 
společnosti.

Provádět protipožární a ekologickou prevenci

V případě zjištění požáru, havárie, nebo jiné mimořádné události ve střeženém objektu, provádět a 
organizovat  prvotní  opatření  pro  likvidaci  události,  zajistit  místo  a  omezit  škodu  do  příchodu 
odpovědných pracovníků, hasičů nebo policie.

Obsluhovat  a  ve  službě  využívat  přidělené  spojovací  a  kontrolní  prostředky  v souladu  se 
směrnicemi.

Podle pokynů obsažených ve směrnici pro výkon služby obsluhovat EZS, EPS a vnitřní kamerový 
systém instalovaný v objektu

Vést  a zpracovávat dokumentaci předepsanou směrnicemi pro výkon služby. [7]

Hlavní části činnosti SBS v TŽ je kontrolní a pochůzková činnost. Areál podniku je rozdělen 
na tyto strážní stanoviště:

1. Hlavní brána
2. Koksovna brána
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3. Jižní brána
4. Nádražní brána I
5. Nádražní brána II
6. Severní brána
7. Nebory brána
8. Západní brána
9. Mlýnice strusky
10. Brána Stiskalovka
11. Brána Muzeum
12. Vojenský most
13. Průmyslová zóna 
14. R stanoviště Ředitelství
15. D brána Dřevomodelárna
16. Brána Válcovny

V případě  požáru,  nebo  plynového  poplachu  jsou  pracovníci  SBS  vybaveni  dýchacími 
přístroji Dragër S2, které jsou umístěny na strážních stanovištích. Vždy jsou ale podřízeni veliteli 
zásahu!(obr 6) Při výjezdu k plynovému poplachu jsou zásahová vozidla SBS vybavena:

1. Analyzátor plynu – 2x
2. Dýchací přístroj Dräger S2 – 2x 

Pracovníci SBS se zúčastňují cvičných poplachů, které HZSP pořádá každé dva měsíce a 
taktických cvičení IZS, které jsou pořádány jednou za 2 – 3 roky.

Na  všech  těchto  vstupech  a  výstupech  do  podniku,  jsou  pracovníci  SBS povinni  nejen 
kontrolovat osoby a vozidla vstupující, nebo opouštějící objekt, ale i každá osoba která vstupuje, 
nebo se pohybuje na území podniku TŽ, má povinnost podrobit se orientační dechové zkoušce na 
přítomnost  alkoholu  (§106  odst.4  písm.e)  zákona  č.262/2006  Sb.  zákoník  práce).  Jestliže  se 
kontrolovaná  osoba  odmítne  dechové  zkoušce  podrobit,  vyzve  kontrolní  orgán  jeho  přímého 
nadřízeného aby se dostavil na místo kontroly (u zaměstnanců TŽ a jejich dceřiných společností je 
nutná přítomnost na místě kontroly ještě před započetím orientační dechové zkoušky). Pokud se 
kontrolovaná  osoba  odmítne  orientační  dechové  zkoušce  podrobit  i  za  přítomnosti  svého 
nadřízeného,  je  kontrolovaná  osoba  vyzvána  k podrobení  se  odběru  krve.Orientační  dechová 
zkouška  na  stanovištích  SBS  se  provádí  kontrolním  přístrojem  Dräger.  Pokud  je  zjištěno  při 
orientační dechové zkoušce množství alkoholu do 0,20 promile, provede se po 15 minutách druhé 
měření a  pokud i  druhá hodnota orientační  dechové zkoušce nepřekročí  0,20 promile alkoholu, 
může kontrolovaná osoba vstoupit na území TŽ.

Pracovníci SBS v areálu TŽ vyjíždějí také k dopravním nehodám (pouze na území podniku). 
Většinou jsou o dopravní nehodě informováni jako první prostřednictvím dispečinku a při zásahu u 
dopravní nehody provádějí tyto činnosti:

1. Poskytují první pomoc (pokud je nutno).
2. Uzavírají a řídí provoz na komunikaci do příjezdu záchranné služby, HZSP nebo PČR.

Pracovníci  SBS  dále  eskortují  nákladní  automobily  s nadměrným nákladem a  v případě 
potřeby i Zdravotnickou záchrannou službu většinou při pracovních úrazech. Pro tento účel jsou 
používána vozidla, která používají zvláštní výstražné světlo oranžové barvy na základě §42 odst.1 č. 
361/2000 Sb. zákona o silničním provozu. 

Další  povinností  pracovníků  SBS (v  souvislosti  s povodněmi  v roce  1997)  je  provádění 
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protipovodňové  činnosti,  kdy  při  vyhlášení  povodňového  stavu  kontrolují  stav  řeky  Olše  a 
přilehlých potoků. Pracovníci se přemisťují na silniční mosty a informace o stavu vody předávají na 
dispečink SBS a dále na požární dispečink HZSP. 

V případě  zaplavení  podniku  nebo  jeho  částí  situaci  dále  řeší  HZSP  a  pracovníci 
jednotlivých  ohrožených  provozů.  Pracovníci  SBS  se  poté  soustřeďují  na  dohled  a  hlídání 
komunikací.

obrázek č. 6 – pracovníci SBS hlásící se veliteli zásahu [5]

Nejdůležitější  činností  SBS  je  pochůzková  strážní  služba  v areálu  podniku.  Pro  nahlášení 
mimořádné události, nebo kontrolu činnosti strážných vedením je velmi důležité rádiové spojení. 
V minulosti byli strážní vybaveni radiostanicemi, ale vzhledem k tomu, že se velmi často vybíjely 
akumulátory, tak byly radiostanice nahrazeny GPS lokátorem. Tento GPS lokátor je výhodný v tom, 
že dispečink SBS přesně zjistí trasu a dobu pochůzky. Dále každý GPS lokátor je vybaven dvěmi 
telefonními čísly, pro přímé sdělení. Na části území je ovšem nedostatek signálu, tak se řešení našlo 
v používání mobilních telefonů.

4 Zabezpečení a ochrana podniku TŽ

Pro  komplexní  ochranu  objektů  a  předmětů  se  používá  zabezpečovací  systém.Je  tvořen 
čtyřmi základními typy.  Tato problematika je zaměřená na odhalování kriminality a  odhalování 
požárů. Rozdělujeme ji na:
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1. Klasická ochrana
Tvoří základ každého bezpečnostního systému. Je to nejstarší typ ochrany, která zajišťuje 

objekt pomocí různých mechanických zábran. Tyto zábrany buď znemožní odcizení předmětů, nebo 
ztíží pachateli dosah svého cíle různými překážkami. Klasickou ochranu tvoří především zdi, stěny, 
podlahy  a  okna.  V užším  pojetí  to  jsou  mechanické  zábranné  prostředky,  mezi  které  patří 
bezpečnostní  uzamykací  systémy,  mříže,  bezpečnostní  fólie,  tvrzená  a  vrstvená  skla,  trezory  a 
bezpečnostní schránky. Mechanické zabezpečovací prvky posuzujeme podle doby, za jakou ji může 
případný pachatel překonat.

Klasickou ochranu rozdělujeme:

1. Obvodová ochrana: ochrana kolem chráněného objektu ( ploty, brány, vrata, turnikety atd.)
2. Plášťová  ochrana: zabraňuje  pachateli  vstup  do  objektů  (  dveře,  okna,  střechy,  stěny, 

podlahy )
3. Předmětová ochrana: ochrana vybraných předmětů přenosných i nepřenosných ( trezory, 

peněžní trezory, ocelové schránky)

2. Fyzická ochrana
Soubor činností způsobilé osoby, nebo osob, které jsou pověřeny ostrahou a její hlavní úkol 

je zabezpečení ochrany osob a majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejného pořádku. Slouží 
také k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti. Lze ji realizovat prostřednictvím soukromých 
bezpečnostních služeb, vlastní ochranné služby a policie České republiky.

Hlavní úkoly fyzické ochrany jsou:

1. Kontrolní  a  propustková služba (  zabránění  vstupu nebo výstupu nepovolaných osob do 
objektu, kontrola vozidel).

2. Kontrolní činnost ( zabránění krádežím majetku, protipožární činnost a asistence ).
3. Realizace bezpečnostních opatření v prostoru.
4. Zásah při mimořádných událostech, nebo při narušení signálu ochrany objektu.
5. Zadržení pachatele, hlásná služba.
6. Další zájmy ( hlásná služba atd.).

3. Režimová ochrana
Je to soubor administrativně-technických opatření,  směřující  k zajištění  fungování  celého 

systému. Lze ji rozdělit na:

1. Vnější: přesně stanoví jak, kde, kdy se může nebo nemůže do objektu vstupovat.
2. Vnitřní: jde hlavně o dodržování směrnic:

omezení pohybu osob jen do určité části objektu
zvláštní režim (vnější a vnitřní ohrazení, strážní věže, osvětlení, prostor pro psy )
systém manipulace s klíči

4. Technická ochrana
Technickou ochranu můžeme rozdělit na dvě části:

1. EZS
2. EPS

EZS
EZS je hlavní podpora klasické ochrany, která maximálně zefektivňuje fyzickou ochranu. 

Skládá se z několika částí [15]:
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1. Čidlo (reaguje na fyzikální změny při narušení objektu )
2. Ústředna (přijímá a zpracovává informace od čidel )
3. Přenosové prostředky ( přenos z ústředny do místa signalizace, nebo opačným směrem )
4. Signalizační zařízení 
5. Doplňková zařízení

EPS
EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru. Prostřednictvím lidského činitele, 

nebo  samočinně  urychluje  předání  informace  o  požáru  osobám,  které  jsou  určené  k zajištění 
represivního zásahu, nebo uvádí do provozu zařízení, které brání rozšiřování požáru a usnadňují, 
případně provádějí protipožární zásah.

Zařízení EPS se skládá z:

1) Hlásičů požárů
1. Podle místa:

bodové (fyzikální parametry požárů na jednom místě)
lineární (určitý úsek)

2. Podle fyzikální veličiny:
kouřové
teplotní )tepelné)
vyzařování plamene (UV a IR oblast spektra)
specifické (ultrazvuk)

3. Podle vyhodnocení změn:
maximální (překročení hodnoty parametru)
diferenciální (překročení rychlosti změny)
kombinované (maximální i diferenciální část)
inteligentní

2) Ústředny: vyhodnocují signalizaci hlásičů, ovládá připojené zařízení. Dělí se:
     dvojstupňová (režim den a noc)
     jednostupňová (signalizuje, případně spouští poplach)

3) Doplňující zařízení:
    zařízení dálkového přenosu (ZDP-přenos signálu na požadované místo)
    obslužný panel požární ochrany ( OPPO-možno provádět základní obsluhu ústředny)
    klíčový trezor požární ochrany ( KTPO-je v něm uložen klíč od objektu, hasiči trezor
    otvírají po odblokaci speciálním klíčem)

Pomocí EPS je zajišťováno spouštění:

Zařízení pro odvod tepla a kouře
Toto zařízení  slouží  k zabránění,  šíření  a odvedení  zplodin tepla  vzniklého hoření  mimo 

objekt a tím je sníženo tepelné namáhání stavebních konstrukcí. Také je zlepšena možnost evakuace 
osob a provedení represivního zásahu.

Stabilních hasicích zařízení
Stabilní hasící zařízení rozdělujeme podle hasícího efektu a podle způsobu ovládání. Podle 

způsobů ovládání je rozdělujeme na zařízení které se ovládá:
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1. Ručně
2. Samočinně

1. Samočinné  zařízení  je  ovládáno pomocí  EPS nebo jiných ovládacích  zařízení  jako  jsou 
tavné články, hlavice sklápěcího zařízení apod. Stabilní hasící zařízení rozdělujeme na [1]:

2. Sprinklerové hasící zařízení : nejrozšířenější,  sprinklerová hlavice se při dosažení teploty 
pomocí pojistky samočinně otevře

3. Drenčerové hasící  zařízení  :  otevřené hubice,  při  spouštění  hašení  dochází  k výstřiku ze 
všech hubic

4. Pěnové hasící zařízení
5. Práškové hasící zařízení
6. Plynová hasící zařízení
7. Halonové hasící zařízení

4. 1 Mimořádné události v TŽ

Mimořádná  událost  v rámci  HZSP  se  řídí  zákonem  č.  239/2000  Sb.  o  integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů. V tomto zákoně se v §2 odst. b) pod pojmem 
mimořádná událost rozumí:

1. škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka:
1. dopravní nehoda
2. teroristický čin

2. škodlivé působení sil a jevů vyvolaných přírodními vlivy:
1. povodeň
2. silný vítr, vichřice
3. sněhová kalamita

3. havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí
V tomto případě se za závažnou havárií pokládá podle zákona č. 59/2006 o prevenci 

závažných havárií mimořádná, částečně, nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená 
událost jako například:

1. závažný únik nebezpečné látky 
2. požár
3. výbuch

Tato havárie, buď vznikla, nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním 
objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, 
přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení, nebo k vážnému dopadu na životy a 
zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku [17]

4. vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [20]

Mimořádná událost v rámci bezpečnostních služeb, je každá událost, jev, nebo stav a jeho 
změny,  které  mohou  jakýmkoliv  způsobem a  účinností  ohrozit  bezpečnost  osob  a  majetku  ve 
střeženém objektu, způsobit škodu, nebo ohrozit plnění úkolů při ostraze objektu.
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Mimořádná událost může nastat při:

1. Neoprávněném vniknutí cizí osoby.
2. Neoprávněném vjezdu vozidla.
3. Narušení technické ostrahy objektu.
4. Haváriích plynu, vody, elektřiny.
5. Požáru (obr. 7).
6. Poškození, ztrátě či odcizení majetku.
7. Porušení legislativy TŽnebo ustanovení tohoto pokynu.
8. Závažném  porušení  vnitřních  předpisů  společnosti  nebo  povinností  pracovníka  ostrahy 

objektu. [7]

obrázek č. 7 – zasahující jednotka HZSP [5]

4. 1. 1 Mimořádné události v rámci HZSP

V rámci HZSP došlo za rok 2008 k těmto mimořádným událostem:

12.1.2008 požár v provozu Výroba železa a oceli společnosti TŽ. Došlo k vznícení koksárenského 
plynu a škoda na majetku nebyla žádná

4.2.2008 požár v provozu Vodní a vzduchové hospodářství společnosti Energetika Třinec a.s. (dále 
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jen ET), kde došlo k požáru ARV jističe a elektrického zařízení. Škoda byla 105 000,- Kč

7.2.2008  požár  v provozu  Slévárna  litiny  společnosti  D5  a.s.  Začaly  hořet  papírové  obaly 
z žáromateriálu. Nedošlo k žádné škodě na majetku.

31.3.2008 požár v provozu Správa majetku společnosti TŽ, kde začaly hořet odpadky v plechovém 
kontejneru. Také v tomto případě nedošlo k žádné škodě na majetku společnosti.

7.4.2008 požár v provozu Plynové hospodářství společnosti ET. Hořel naftalen, který byl usazen 
v odkalovací jímce. Opět žádná škoda na majetku.

30.6.2008 požár v provozu Výroba železa a oceli společnosti Třinecké železárny a.s., kde začaly 
hořet palety spolu s igelitovými a kartonovými obaly. Celková škoda dosáhla částky 6 000,- Kč.

2.7.2008 došlo  k požáru  na  provozu Správa  majetku  společnosti  TŽ,  kde  opět  hořely odpadky 
v plechovém kontejneru. Také v tomto případě nedošlo k žádným škodám.

28.9.2008 požár v energokanálu v prostoru pod hlavní silnicí Třinec Oldřichovice společnosti ET 
Vznítily se elektrické kabely. V tomto případě činila škoda na majetku 46 000,- Kč.

22.10.2008  požár  v provozu  Výroba  železa  a  oceli  společnosti  TŽ.  Hořet  začaly hořlavé  látky 
umístěné na plošině odlévárny, dále elektroinstalace a velína pojezdového jeřábu a vrtačky. Celková 
škoda činila 150 000,- Kč.

1.11.2008 opět požár v provozu Výroba železa a oceli společnosti TŽ tentokrát došlo k vznícení 
hydraulického oleje. Škoda na majetku byla zanedbatelná.

18.12.2008 požár v provozu Válcovna drátu a jemných profilů společnosti TŽ. Došlo ke zkratu na 
cívce stykače. Celková škoda činila 1 000,- Kč.

Během roku 2008 došlo na území podniku TŽ k dvanácti požárům, z toho počet požárů na 
majetku Třineckých železáren byl sedm (obr.8).  Celková škoda na území TŽ byla vyčíslena na 
317 000,- Kč, škoda na majetku TŽ byla vyčíslena na 156 000,- Kč. [5]

Počet požárů

73

1 1

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s .
SLÉVÁRNY TŘINEC, a.s .

D5, a.s.
ENERGETIKA TŘINEC, a.s .

obrázek č. 8 - počet požárů v areálu TŽ v roce 2008

4. 1. 2 Mimořádné události v rámci SBS

Pracovníci SBS v TŽ v roce 2008 řešili tyto mimořádné události (obr.9):

1. Vstup do podniku pod vlivem alkoholu.
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2. Neoprávněný vstup do areálu podniku za účelem krádeží (většinou železné a barevné kovy).
3. Krádeže majetku podniku TŽ, jejich dceřiných společností a jiných subjektů podnikajících 

v areálu podniku TŽ jejich zaměstnanci.
4. Doprovod vozidel Rychlé záchranné služby (pracovní úrazy).
5. Asistence u dopravních nehod.
6. Doprovod  strážníků Městské policie Třinec při odchytu psa.
7. Mimořádná událost HZSP (asistence při požáru,únik nebezpečných látek apod.).
8. Cvičné poplachy HZSP.

Mimořádné události 

175
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alkohol
krádeže cizích osob

krádeže zam ěstnanců
pracovní úrazy

dopravní nehody
asistence MP
HZSP

cvičné poplachy

Obrázek č. 9 - mimořádné události v areálu TŽ

Jak jde vidět ze samotného grafu, nejvíc pracovníky SBS zaměstnávají osoby vstupující pod vlivem 
alkoholu do podniku. Z tohoto počtu bylo pod vlivem alkoholu:

141 zaměstnanců cizích firem podnikající na území podniku TŽ
23  zaměstnanců dceřiných společností podniku TŽ
11 kmenových zaměstnanců podniku TŽ

Pro  zajímavost,  nejvyšší  hodnota  alkoholu  při  orientační  dechové  zkoušce  činila  4,07 
promile.

Při krádežích materiálu cizími osobami, byly zachráněné hodnoty majetku 15 815,- Kč a při 
krádežích zaměstnanců činila zachráněná hodnota majetku 17 676,- Kč. [6]

4. 1. 3 Spolupráce HZSP a SBS při mimořádných událostech

HZSP a SBS podniku TŽ spolupracovali v roce 2008 při těchto mimořádných událostech:

20.2.2008  vznik  požáru  na  koksovně,  v 6.  patře  budovy  Uhelných  služeb.  Úkolem  SBS  bylo 
zamezit vstup a vjezd do objektu nepovolaným osobám. Jednalo se o cvičný poplach.

5.5.2008 nahlášena signalizace elektronického požárního systému (EPS) na dispečink SBS. Jednalo 
se o signalizaci požáru EPS skladu pohonných hmot. Dispečer informoval HZSP. Po příjezdu na 
místo bylo zjištěno, že šlo o planý poplach.

28.5.2008 nález dělostřeleckého granátu na šrotišti kyslíko-konvektorové ocelárny. Na místě byla 
ponechána požární hlídka HZSP, k zajištění místa nálezu až do příjezdu pyrotechnika. Povolána 
PČR obvodního oddělení Třinec.

23.6.2008 únik benzolu v areálu Benzolové stanice.  Na příkaz velitele zásahu HZSP pracovníci 
SBS uzavřeli komunikaci u benzolové stanice a okolní prostory. Při zásahu byly použity masky a 
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dýchací přístroje.
14.8.2008 únik benzolu z benzolové stanice na Koksovně. Na místo byli vysláni pracovníci SBS 
kteří plnili úkoly velitele zásahu HZSP. Jednalo se o cvičný poplach.

7.9.2008 pracovníci SBS z pevného stanoviště Severní brána oznámili požár za oplocením, směrem 
ke kolejišti Českých drah.Dispečink SBS vyslal zásahovou skupinu, která zjistila, že hoří hromada 
sena. Byl informován HZSP podniku, který požár uhasil.
26.9.2008 havárie na koksárenské baterii v areálu Koksovny. Na dispečink SBS byla tato havárie 
oznámena dispečinkem HZSP a hlavním dispečerem TŽ Na místo havárie byla vyslána zásahová 
jednotka SBS, ihned po příjezdu byla akce ukončena. Jednalo se o cvičný poplach.

7.10.2008  hlavním  dispečinkem  TŽ  na  dispečink  SBS  byla  oznámena  dopravní  nehoda  dvou 
automobilů. Došlo ke zraněním obou účastníků nehody. Na místě zasahovaly složky HZSP, rychlá 
zdravotnická služba a zásahová skupina SBS, která prováděla dopravní omezení. [6]

Při společných zásazích jsou pracovníci SBS podřízeni veliteli zásahu jednotky HZSP a plní 
jeho příkazy. Většinou se jedná o zabránění vstupu a vjezdu do ohrožených prostor a u dopravních 
omezení (obr.10). Jak už bylo řečeno v kapitole 2. 3. 2 pracovníci SBS se zúčastňují i taktických 
cvičení  IZS,  která  jsou  konána  jednou  za  2  –  3  roky.  Poslední  toto  taktické  cvičení  proběhlo 
26.3.2009.

Obrázek č.10 – pracovníci SBS zabezpečují ohrožený prostor [5]
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Plán taktického cvičení IZS dne 26.3. 2009

Téma taktického cvičení
Únik vysokopecního plynu ze vstupní uzavírací armatury DN 2600 mm přívodem potrubí do 

plynojemu. Taktické cvičení se odehrávalo  v prostoru areálu společnosti Energetiky Třinec a.s., 
plynojemu Borek a přilehlé zástavby Starý Borek.

Námět cvičení
Trhlina  na  tělese  uzavírací  klapky DN 2600  na  přívodním potrubí  do  plynojemu,  která 

způsobí únik vysokopecního plynu do okolí. Tento plyn je toxický a extrémně hořlavý.
Cílem tohoto cvičení je prověřit součinnost všech složek IZS a správních úřadů při závažné 

havárii a prověření vnějšího havarijního plánu (dále jen VHP) podniku TŽ a podniku ET s ohledem 
na:

1. Vyrozumění  složek  IZS,  územních  orgánů  samosprávných  celků  a  dalších  orgánů 
zabezpečujících plnění úkolů VHP podniku TŽ a podniku ET

2. Varování  okolních  provozovatelů  v oblasti  dosahu  účinků  havarijních  projevů 
(vysokopecní plyn)

3. Varování a informování obyvatelstva
4. Koordinaci  složek  Sektorovým  operačním  a  informačním  střediskem  IZS  (dále  jen 

SOPIS)
5. Koordinaci složek IZS při společném zásahu
6. Taktiku složek IZS při společném zásahu

Zásah jednotek PO v ohrožené oblasti
Zásah Zdravotnické záchranné služby  v ohrožené oblasti
Zásah PČR v ohrožené oblasti

Způsob provedení zásahu
Únik  vysokopecního  plynu  z potrubí  je  signalizován  stabilním  detektorem  se  signalizací  na 
dispečinku podniku ET

Dispečer podniku ET vyhodnocuje stupeň havárie a oznamuje havárii:
1. HZSP
2. Plynovému hospodářství podniku ET
3. Vedoucímu provozu Tepelná energetika podniku ET
4. Hlavnímu dispečinku podniku TŽ

Dispečer podniku ET dále:
1. Povolává plynovou skupinu společnosti Kohut Třinec s.r.o.
2. Informuje předsedu havarijní komise. Předseda havarijní komise žádá dispečera podniku 

ET o svolání havarijní komise podniku ET

Dispečink HZS podniku TŽ:
1. Vyhlašuje poplach jednotkám požární ochrany HZSP
2. Informuje SBS
3. Informuje  SOPIS Hasičského záchranného sboru  (dále  jen HZS)  Moravskoslezského 

kraje a žádá posily k nahlášené události

SOPIS vyhlašuje poplach a předává informace o identifikovatelné havarijní kartě:
1. Jednotkám PO HZS Třinec
2. Chemické skupině Frýdek-Místek
3. Identifikuje havarijní kartu pro zásah
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4. Informuje Zdravotnickou záchrannou službu
5. Informuje PČR

SOPIS dále informuje o úniku vysokopecního plynu:
1. Řídícího důstojníka HZS
2. Městskou policii Třinec
3. Krajské operační a informační středisko Ostrava (dále jen KOPIS)
4. Nádraží Českých drah (dále jen ČD) Třinec

KOPIS informuje o havárii (závažná mimořádná událost):
1. Českou inspekci životního prostředí
2. Regionální pobočku hydrometeorologického ústavu
3. Operační  a  informační  středisko  (dále  jen  OPIS)  generálního  ředitelství  HZS České 

republiky.

SOPIS  dává  požadavek  na  KOPIS ke  spuštění  elektronické  sirény na  správní  budově  kyslíko-
konvektorové ocelárny podniku TŽ

Výpravčí železniční stanice ČD Třinec, podle interních předpisů telefonicky informuje HZS Správy 
železniční  dopravní  cesty.  Podniky  ET  a  TŽ  realizují  opatření  k ochraně  svých  zaměstnanců, 
v souladu s vnitřním havarijním plánem.

Tajemník krizového výboru svolává krizový štáb obce Třinec a dává pokyn výkonným pojízdným 
hlásičům o informování obyvatelstva o úniku vysokopecního plynu.

Po příjezdu jednotek požární  ochrany HZSP se provádí  průzkum. Po příjezdu jednotek požární 
ochrany HZS Moravskoslezského kraje, je předáno velení zásahu veliteli HZS Moravskoslezského 
kraje. Velitel zásahu zřizuje na kontaktním stanovišti:

1. Štáb velitele zásahu
2. Zástupce složek IZS
3. Pomocníky členů štábu

Jednotky požární ochrany provádí záchranu osob, jejich transport na požární stanoviště a 
předání zdravotnické záchranné službě

Po příjezdu výjezdové skupiny střediska plynového hospodářství podniku ET a speciální skupiny 
společnosti Kohut Třinec s.r.o., se vedoucí těchto skupin spojí s velitelem zásahu na kontaktním 
stanovišti a poté provádí omezení úniku vysokopecního plynu.

PČR  a  Městská  policie  Třinec  uzavírají  ohrožený  prostor,  regulují  dopravu  a  pohyb  osob. 
V omezené míře tuto činnost provádějí i pracovníci SBS (obr.11). MP informuje obyvatelstvo na 
území o směru úniků plynu a  o žádoucím chování  pomocí  varovného a  rozhlasového zařízení. 
Informaci o úniku plynu podává obyvatelstvu i skupina pojízdných hlásičů krizového štábu.

Po zamezení  úniku plynu jednotkami PO, speciální  plynové skupiny a  po změření  koncentrací 
oxidu uhelnatého v areálu společnosti, jsou mimořádná opatření v ochraně obyvatelstva odvolána. 
Toto  opatření  provádějí  strážníci  Městské  policie  Třinec  a  skupina  pojízdných  hlásičů  pomocí 
mobilní sirény.

Jednotky požární ochrany ukončují zásah a předávají místo zásahu zástupci podniku ET. SOPIS 
informuje správní úřady a nádraží ČD o zastavení úniku vysokopecního plynu. Celé toto taktické 
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cvičení prověřující součinnost všech složek IZS trvalo cca 40 minut.

obrázek č. 11 – velitel zásahu dává pokyn pracovníkovi SBS [5]

5 Závěr

Bakalářská práce splnila cíle, které bylo v zadání formulováno:

Na základě mimořádných událostí v podniku TŽ za rok 2008 jsem vyhodnotil, že spolupráce 
HZSP a SBS z velké části spočívá:

SBS  zamezují  vstup  a  vjezd  do  objektu  v případě  mimořádné  události  (požár,  únik 
nebezpečných látek).
SBS provádějí dopravní omezení při dopravních nehodách.
Při cvičném poplachu a to jak v rámci vnitřního havarijního plánu TŽ, tak v rámci složek IZS.

Při všech těchto činnostech se projevují nedostatky ve spojení obou těchto složek. Jak je 
psáno  v kapitole  4.3.3  SBS,  je  vybavena  dvěma  radiostanicemi,  které  ale  nemají  společnou 
frekvenci s HZSP. HZSP používá ke své komunikaci analogovou radiovou síť (dále jen ARS) a 
radiostanice Motorola RST. Tato radiostanice je vybavena čtyřmi kanály:

1 kanál – celostátní (označení „I“)
2 kanál – v místě zásahu (tzv. bojový)
3 kanál – územní (tzv. okresní, který je využíván při společném zásahu jednotek HZSP a 

    HZS České republiky)
4 kanál – používán ke spojení HZSP uvnitř TŽ
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Na základě konzultace s velitelem HZSP, proto doporučuji  zavedení 5 kanálu ke spojení 
v rámci  zdolávání  mimořádných  událostí  na  území  TŽ.  Velitel  zásahu  HZSP má  mít  možnost 
skenování všech kanálů. V rámci  zdolávání mimořádných událostí je spojení u zásahu HZSP na 
kanálu č. 4. Velitel zásahu HZSP při skenování slyší ostatní kanály – tzn. i kanál č.5.

Na tomto 5 kanále  velitel  hasičů bude přijímat  hlášení  zásahové jednotky SBS (např.  o 
příjezdu zásahové jednotky SBS na místo zásahu). V případě povelu pro pracovníky SBS pouze 
přejde na kanál č.5, přičemž dál skenuje 4 kanál, kde sleduje činnost jednotek HZSP. 

Při pochůzkové činnosti pracovníci SBS zabezpečují PO v mimopracovní době. U těchto 
zaměstnanců je prováděna jednou ročně odborná příprava na úseku požární ochrany, dle vyhlášky č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci. Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní odbornou přípravu, 
kterým  procházejí  všichni  zaměstnanci  podniku  zařazeni  do  požárních  hlídek,  doporučuji  pro 
pracovníky SBS tuto odbornou přípravu:

1. Prostředky protiplynové ochrany (osobní detektory, manipulace s detektory, používání a 
výcvik v IDP)

2. Školení ARS pro případ zavedení mnou navrhovaných radiostanic
3. Základní bezpečnostní zásady v přítomnosti úniku nebezpečných látek (příjezd k místu 

mimořádné události, vytyčení zóny atd.).
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