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Příloha č. 1 Plán taktického cvičení 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

Územní odbor Uherské Hradiště 

 

 

 

 

 

 

 

Plán taktického cvičení 

Požár v plnírně barev – Colorlak, a. s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

 

Schvaluji:  ………………… 

  

Zpracovatel: 
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Cíl 

provedení hasebního zásahu na provoz s výrobou hořlavých kapalin I. a II. Třídy 

nebezpečnosti s možným následným ohrožením a záchranou osob. 

Úkolem bude ověřit: 

- řízení a organizaci pož. zásahu VZ v objektu s hořlavými kapalinami I. A II. třídy 

nebezpečnosti 

- spolupráci s místní jednotkou SDHP Colorlak, a. s. (zajištění vypnutí el. energie, 

orientace v objektu, upozornění na nepředpokládané skutečnosti, zdroje vody 

a pěnidla, odstavení produktovodů vedoucích do budovy) a odborným personálem 

firmy 

- evakuaci zaměstnanců z ohrožené budovy 

- provedení hasebního zásahu prostředky na těžkou pěnu 

- postavení zásahové techniky před objektem s odlehčovací stěnou a pod mosty 

produktovodů 

- doplňování vody z místní hydrantové sítě do zásahových vozidel 

- zavodnění suchovodů směsí vody a pěnidla a jejich využití při pož. zásahu uvnitř 

budovy 

- možnost informování obyvatelstva o vzniklé situaci pomocí elektronických sirén  

- dojezdové časy jednotek podle PPP 

- litrovou spotřebu vzduchu hasičů zasahujících v DP 

- rádiové spojení v družstvu a s KOPIS 

Místo 

V areálu firmy Colorlak, a. s. v budově č. 101 s označením FSNH v poschodích 0,0 (plnírna 

barev) a 6,60 (výrobna barev) 

Termín 

Datum: 29. 3. 2010 

Čas: 17:00 

Směna: C 

Námět cvičení 

V budově č. 101 (tzv.FSNH) firmy Colorlak, a. s. dojde v provozovně plnírny barev 

vlivem nepozornosti obsluhy na balícím zařízení k převrácení plněných plechovek a od 

svařovacího zařízení na polyetylenovou fólii se vznítí hořlavé páry. Pro složitost cvičení je 

EPS vyřazena z provozu z důvodu poruchy. I přes rychlou snahu obsluhy uhasit požár RHP se 
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jí toto nepodaří a barva se rozteče na větší plochu a tím dojde i k rozšíření požáru, který 

zasáhne paletu s plechovkami toluenového čistidla. Obsluha baličky vyhlásí poplach 

a zaměstnanci se evakuují z ohrožené provozovny. Jako první JPO se na místo dostaví JSDHP 

Colorlak, a. s. a VZ vytěží informace o požáru a evakuovaných osobách VZ vysílá 

průzkumnou skupinu vybavenou jedním proudem na těžkou pěnu. Velitel si nechává zavolat 

jednotky z I. stupeň pož. poplachu, zálohu a nechává si přivést zásoby pěnidla. 

JSDHP provádí hasební práce. Mezitím se na místo dostaví HZS Uherské Hradiště 

a záloha. Jsou informování o situaci a velitel jednotky rozmístí techniku. Velitel HZS přebírá 

velení zásahu a zůstává v kontaktu s velitelem místní jednotky. VZ dává pokyn k roztažení 

dalších bojových proudů a proudu k ochlazování v patře 6,60 a posílá skupinu k evakuaci neb. 

Hořlavých látek v patře 6,60. Strojníci se napojí na hydrantovou síť ve firmě. Přijíždí JSDHo 

St. Město v počtu 1+2 a 1+8. VZ dává pokyn k roztažení dalších dvou proudů. VZ zabezpečí, 

aby nedošlo k případnému úniku látek. Nakonec je požár lokalizován a likvidován. 

Po splnění všech výše uvedených úkonů je cvičení ukončeno. 

Rozsah cvičení 

Taktické cvičení bude vyhlášeno pro jednotku HZS Zlínského kraje PS Uh. Hradiště 

a jednotku SDHP Colorlak, a. s. St. Město a pro JSDHo St. Město. Na dobu cvičení budou 

provozní prostory bez zaměstnanců, jejichž evakuace je součástí cvičení. 

Způsob provedení  

1. Cvičení bude provedeno na pokyn řídícího cvičení. 

2. Mimořádná událost bude ohlášena na KOPIS zaměstnancem na linku 112.  

3. Budou povolány pouze složky z I. Stupně + JSDHo St. Město. 

4. Složky IZS budou vyjíždět k události z místa své dislokace. 

5. Po příjezdu jednotek na místo události bude provedena evakuace barelů z prostor. 

6. Z provozních důvodů firmy, nebudou hasební proudy nasazeny na objekt. 

7. Pro zabezpečení spojení s KOPIS bude velitel zásahu komunikovat s řídícím cvičení. 

8. Po lokalizaci požáru začnou JPO schovávat vedení a budou se připravovat k odjezdu 

na základnu. Tato činnost bude v rámci cvičení nahrazovat likvidační práce 

9. Po ukončení cvičení bude provedeno krátké vyhodnocení 

Materiálně technické zabezpečení 

Vozidla a technické prostředky hasičských stanic HZS ZLK ÚO Uherské Hradiště, JSDHP 

Colorlak a.s. a JSDHo St. Město. 
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Účast 

Zúčastněná složka Místo dislokace Technika Počet osob 

HZS Zlínského kraje 

 

Stanice Uherské 

Hradiště 

CAS 20/2500/250-M2T 1+5 

HZS Zlínského kraje 

 

Stanice Uherské 

Hradiště 

CAS 24/5000/300-S2R 1+3 

 

JSDHP Colorlak, a. 

s. 

Staré město u Uh. 

Hradiště 

CAS 32/8200/800-S3R 1+3 

 

JSDHo St. Město Staré město u Uh. 

Hradiště 

CAS 32/6000/600-S3R  1+2 

 

JSDHo St. Město Staré město u Uh. 

Hradiště 

DA 12-L1Z 1+8 

 

Bezpečnostní opatření 

1. Veškeré práce budou prováděny v souladu se zásadami uvedenými v bojovém 

a cvičebním řádu jednotek PO. 

2. Řidiči mobilní požární techniky budou dbát maximální opatrnosti při jízdě s touto 

technikou. 

3. Všichni zasahující budou v plné míře používat předepsané osobní ochranné prostředky.  

Přílohy: 

1. Výpočty 

2. Mapa nasazení SaP s Rozšířením požáru 

Poznámky: 
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Časový harmonogram 

00:00 Vznik požáru 

Vznítí se hořlavé páry a pracovník se 

pokouší požár uhasit PHP. 

00:02 Ohlášení požáru a vyhlášení poplachu 

Pracovníci ohlásí požár spojaři a ten 

vyhlašuje poplach pro místní jednotku. 

00:04 Výjezd SDHP  

Velitel JSDHP vydává rozkaz k výjezdu 

CAS 32 v počtu 1+3. 

00:05 Příjezd na místo 

Ustavení techniky na určeném místě na 

jižní straně budovy. 

00:06 Hlášení z místa zásahu 

Dle světelných projevů je patrné že se 

jedná o požár. VZ vydává rozkaz pro 

spojaře: Vyhlásit evakuaci budovy, 

svolání prvního stupně se zálohami a 

přivést zásoby pěnidla. Pro SDHP: 

Napojení CAS na hydrant, zavodněný 

proud na těžkou pěnu + DP. VZ vypíná el. 

proud v objektu. Zajistit otevření brány 

pro příjezd jednotek. 

00:07 Příchod zálohy 

Na místo se dostavili čtyři členové JSDHP 

v záloze. Jsou jim rozdány rozkazy VZ. 

00:09 Přivezení zásob pěnidla Přivezení zásob pěnidla k CAS JSDHP. 

00:15 Příjezd HZS ZLK 

Jednotka HZS UO Uherské Hradiště 

přijíždí na místo s CAS 20 s 1+5 a CAS 24 

s 1+3. Ustavují techniku na severní straně 

budovy. Velitel HZS přejímá velení 

zásahu. Napojení CAS 24 na hydrant. 

Natažení dvou proudů na těžkou pěnu 

středním vchodem. Použití DP. 

00:17 Evakuace hoř. látek 

VZ dává rozkaz 2 členům JSDHP, aby 

evakuovali barely s hoř. látkami v patře 

6,60.  Přivezení zásob pěnidla k CAS 

HZS. 

00:21  Příjezd JSDHo St. Město 

Jednotka SDH St. Město přijíždí na místo 

s CAS 32 v počtu 1+2 a ustavuje se dle 

pokynů VZ. 
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00:22 Natažení ochlazovacího proudu 

Jednotka JSDHo St. Město rozvinuje 

ochlazovací proud vody do patra 6,60. 

00:24 Příjezd posil JSDHo St. Město Přijíždí DA s počtem 1+8 

00:26 Natažení dalších dvou proudů  Na těžkou pěnu členy JSDHo St. Město 

00:27 Zahájení zásahu 

Všechny proudy jsou zavodněny a je 

přítomno dostatek SaP 

00:37 Lokalizace Proudy hlásí lokalizaci 

00:45 Likvidace Proudy hlásí likvidaci požáru. 

00:47 Konec cvičení 

Zlikvidovány všechny natažené proudy. 

Provede se závěrečné vyhodnocení a 

proběhne seznámení s objektem. 
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Výpočty 

Doba volného rozvoje požáru 

𝑡𝑉𝑅 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 = 1 + 3 + 2 + 1 + 4 = 11 𝑚𝑖𝑛 
 

Soustředění JPO: 

Doba dojezdu jednotky SDH Colorlak, a. s. 

𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 = 1 + 3 + 2 + 1 + 4 = 11 𝑚𝑖𝑛 
Doba dojezdu jednotky HZS Uherské Hradiště 

𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 = 1 + 8 + 2 + 5 + 5 = 21 𝑚𝑖𝑛 
Doba dojezdu jednotky SDH Staré město 

𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 = 1 + 8 + 10 + 3 + 5 = 27 𝑚𝑖𝑛 
 

Vzdálenost do doby přítomnosti dostatku SaP (v = 1,5 m/s) 

𝑅 = 0,5 ∙ 𝑣 ∙ 10 + 𝑣 ∙ 1 + 0,5 ∙ 𝑣 ∙ 16 = 𝑣 ∙ (5 + 1 + 8) = 21 𝑚  

Znázorněno na obr. 1 

Celková plocha v podlaží 0,00 

𝑆1 = 12 ∙ 24 +
𝜋∙52

2
= 327,25𝑚2  

Dodávané množství roztoku 

𝑄 = 𝑆ℎ ∙ 𝐼𝑃 = 327,25 ∙ 10,4 = 3403,4 𝑙 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 

Počet proudnic na těžkou pěnu P6 

𝑛𝑝𝑟 =
𝑄

𝑞𝑝𝑟
=

3403,4

680
= 5 𝑘𝑠 

Množství pěnidla 

𝑉 = 𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝑞𝑝𝑟 ∙
𝑐

100
∙ 10 ∙ 3 = 5 ∙ 680 ∙

5

100
∙ 10 ∙ 3 = 5100 𝑙 

Dodávané množství vody 

𝑄 = 𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝑞𝑝𝑟 ∙
100 − 𝑐

100
= 5 ∙ 680 ∙

95

100
= 3230 𝑙 

Počet čerpadel 

𝑉 =
𝑛𝑝𝑟 ∙ 𝑞𝑝𝑟

0,75 ∙ 𝑞𝑠𝑡
=

5 ∙ 680

0,75 ∙ 2500
= 1,81 = 2 𝑘𝑠 

Počet hasičů 

𝑛ℎ = 1,25 ∙ 𝑘 ∙ 𝑛𝑝𝑟 = 1,25 ∙ 2 ∙ 5 = 12,5 = 13 ℎ𝑎𝑠𝑖čů 
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Mapy nasazení sil a prostředků 
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Patro 0,00 
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Příloha č. 2 Citace článků 3 a 4 z literatury [15] 

Cituji články 3 a 4 z literatury [15]: 

„Čl. 3 

Príprava taktického cvičenia 

(1) Príprava taktického cvičenia si vyžaduje  

a. vykonať prieskum (rekognoskáciu) u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, 

u ktorej sa plánuje cvičenie vykonať a na jej základe vybrať objekt vhodný na taktické 

cvičenie, 

b. určiť po dohode s vlastníkom objektu termín, čas a spôsob vykonania taktického cvičenia, 

c. oboznámiť sa s požiarno-taktickou charakteristikou stavby, a to najmä 

- so všeobecnými údajmi (rozmery stavby, počet podzemných podlaží a nadzemných 

podlaží, požiarna odolnosť jednotlivých konštrukcií, delenie objektu na požiarne úseky, 

počet osôb v objekte, požiarne zaťaženie a podobne), 

- s osobitosťami spojenými s technológiou výroby (miesta so zvýšeným nebezpečenstvom 

vzniku požiaru, prítomnosť horľavých alebo nebezpečných látok, energetické zdroje, 

vedenie inžinierskych sietí a podobne), 

- so zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v objekte (hasičská jednotka, požiar 

notechnické zariadenia, uzávery, vodné zdroje, zásoby hasiacej látky, protipožiarne 

hliadky, strážna služba a podobne), 

- s charakteristikou prístupových komunikácií, nástupných plôch, zásahových ciest 

a únikových ciest, 

d. vykonať analýzu vzniknutých požiarov v objekte (miesto vzniku požiaru, smer šírenia 

požiaru, spôsob nasadenia síl a prostriedkov a podobne) a na jej základe vypracovať 

taktické zameranie cvičenia s určením ohniska požiaru a smerov jeho šírenia, 

e. určiť predpokladanú situáciu na požiarisku do príchodu prvej hasičskej jednotky vrátane 

rozvoja požiaru (činnosť požiarnotechnických zariadení, protipožiarnych hliadok, 

zamestnancov alebo občanov), 

f. výpočet potrebných síl a prostriedkov a na základe požiarneho poplachového plánu 

určenie síl a prostriedkov, ktoré sa zúčastnia na taktickom cvičení, 

g. určiť a graficky znázorniť optimálny variant nasadenia síl a prostriedkov a iných 

zúčastnených záchranných zložiek s odporučením precvičiť ho, 
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h. určiť rozhodcov na hodnotenie činností vykonávaných pri cvičení (napríklad príslušník 

zboru z iného okresného riaditeľstva zboru, veliteľ závodného hasičského útvaru alebo 

veliteľ závodného hasičského zboru); toto neplatí pri cvičení menšieho rozsahu 

organizovanom nadriadenými vo výkone služby v rámci zdokonaľovacej prípravy, 

i. určiť činnosti, ktoré bude hodnotiť rozhodcovský zbor; toto neplatí pri cvičení menšieho 

rozsahu organizovanom nadriadenými vo výkone služby v rámci zdokonaľovacej prípravy. 

Čl. 4 

Príprava previerkového cvičenia 

(1) Príprava previerkového cvičenia si vyžaduje 

a. stanoviť cieľ previerkového cvičenia a určiť počet síl a prostriedkov na jeho dosiahnutie, 

b. vykonať rozbor najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov a nepresností v činnosti 

príslušníkov zboru pri výkone štandardných činností, 

c. zadať modelovú situáciu, ktorú bude riešiť počas cvičenia príslušný preverovaný veliteľ 

s príslušníkmi zboru alebo určení príslušníci zboru, 

d. vykonať analýzu potrieb praktického preverenia štandardných činností vyplývajúcich 

z odbornej prípravy príslušníkov zboru, 

e. určiť po získaní súhlasu vlastníka objektu termín, čas a spôsob vykonania previerkového 

cvičenia.“ 
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