
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava  

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ  PRÁCE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostrava 2010                                                                  Zdeněk Munduch   



Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava  

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připravenost jednotek požární ochrany na zásah 
s nebezpečnou látkou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Bc. Zdeněk Munduch    
Vedoucí diplomové práce: Ing. Roman Muška 
Studijní obor: 3908T006 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 
Datum zadání diplomové práce: 30. listopadu 2009 
Termín odevzdání diplomové práce: 30. listopadu 2010 



 

 



 

 



Prohlášení 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně a jsou 

v ní uvedeny veškeré prameny, které jsem použil. 

V Jihlavě dne 28. listopadu 2010 

..........…………………….............. 

Bc. Zdeněk Munduch 



Poděkování    

Děkuji vedoucímu práce Ing. Romanu Muškovi za odborné vedení při zpracování 

diplomové práce. 

 
 
 
 
 



Anotace 
 

MUNDUCH, Zdeněk. Připravenost jednotek požární ochrany na zásah s nebezpečnou 

látkou. Diplomová práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2010, 52 s. 

 

Diplomová práce se zabývá připraveností jednotek požární ochrany v kraji Vysočina 

na zásah s nebezpečnou látkou z  pohledu vybavenosti věcnými prostředky a způsobu 

praktického výcviku. Je popsán charakter kraje Vysočina, jeho specifika, zdroje nebezpečí 

a statistika zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina na nebezpečnou 

látku. Následně je popsána předurčenost, vybavení a způsob výcviku jednotlivých stanic  

a charakteristika vybraných jednotek stanovených jako opěrné body. Závěrečná část 

zhodnocuje současný stav z hlediska připravenosti jednotek požární ochrany na zásah 

s nebezpečnou látkou a uvádí návrh na zlepšení.   

 

Klíčová slova: připravenost jednotek, vybavení stanic, způsob výcviku, nebezpečná látka 

 
Annotation 
 

MUNDUCH. Zdeněk. Preparedness of Fire Brigades for Action in Response to  

a Dangerous Substance Incident. Diploma thesis : VŠB-TU Ostrava, 2010, 52 p. 

 

Thesis is dealing with readiness of fire brigades in region Vysocina for fire 

Interference with dangerous material with the view of equipment availibility and way of 

practical training. Character of region Vysocina is described, it´s specifics, sources of risk 

and statictics of fire interventions of fire rescue brigades  in region Vysocina with 

dangerous material. Subsequently is described predetermination, equipment and  way of 

practical training of individual stations and charakter of selected units dedicated as 

supporting points. Finaly actual status was evaluated from view readiness of fire resque 

brigades for fire intervention with dangerous material and  improvement proposals have 

been mentioned. 

 

Key words: readiness of fire brigades, station equipment, way of training, dangerous 

material. 

 



Seznam zkratek 
 

ADR                  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

ARS                   Automobil rozstřikovací speciální  

CAS                   Cisternová automobilová stříkačka 

ČEPRO             České produktovody a ropovody 

ČEZ                  České energetické závody 

ČR                     Česká republika   

GŘ HZS ČR     Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS                   Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR            Hasičský záchranný sbor České republiky 

CHK                 Chemický kontejner 

IZS                    Integrovaný záchranný systém 

JE                      Jaderná elektrárna 

JPO                   Jednotka(y) požární ochrany 

KOPIS              Krajské operační a informační středisko 

ks                       kusy(ů) 

MERO              Mezinárodní ropovody 

OPŘ                  Operační řízení 

PHM                 Pohonné hmoty 

PPLA                Protiplynový automobil 

PPLK                Protiplynový kontejner 

PŘ HZS kV      Pokyn ředitel Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina 

RZA                  Rychlý záchranný automobil 

SDH                  Sboru dobrovolných hasičů  

SDO                  Stanoviště dekontaminace osob 

SDO 2               Stanoviště dekontaminace osob 

SDT                   Stanoviště dekontaminace techniky 

SIAŘ GŘ          Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele 

SSHR                Správa státních hmotných rezerv 

TA                     Technický automobil 

TACH               Technický automobil chemický 

VA                     Velitelský automobil 



Obsah 
 

1. Úvod .................................................................................................................................. 1 
2. Rešerše ............................................................................................................................... 2 
3. Charakteristika kraje Vysočina .......................................................................................... 3 

3.1.  Přehled událostí na nebezpečnou látku ...................................................................... 6 
3.2.  Předurčenost jednotek HZS kraje Vysočina .............................................................. 9 

3.2.1.  Plošné pokrytí ..................................................................................................... 9 
3.2.2.  Předurčenost při silničních dopravních nehodách .............................................. 9 
3.2.3.  Předurčenost k zásahu na nebezpečné látky ....................................................... 9 

4.  Stanice HZS kraje Vysočina ........................................................................................... 10 
4.1.  Územní odbor Havlíčkův Brod ............................................................................... 11 

4.1.1.  Stanice Havlíčkův Brod .................................................................................... 11 
4.1.2.  Stanice Chotěboř .............................................................................................. 13 
4.1.3.  Stanice Ledeč nad Sázavou .............................................................................. 14 
4.1.4.  Stanice Světlá nad Sázavou .............................................................................. 15 

4.2.  Územní odbor Jihlava .............................................................................................. 16 
4.2.1.  Stanice Jihlava .................................................................................................. 17 
4.2.2.  Stanice Telč ...................................................................................................... 18 
4.2.3.  Stanice Třešť ..................................................................................................... 18 
4.2.4.  Stanice Polná .................................................................................................... 19 

4.3.  Územní odbor Pelhřimov ........................................................................................ 20 
4.3.1.  Stanice Pelhřimov ............................................................................................. 21 
4.3.2.  Stanice Humpolec ............................................................................................. 22 
4.3.3.  Stanice Kamenice nad Lipou ............................................................................ 22 
4.3.4.  Stanice Pacov .................................................................................................... 23 

4.4.  Územní odbor Třebíč ............................................................................................... 24 
4.4.1.  Stanice Třebíč ................................................................................................... 24 
4.4.2.  Stanice Moravské Budějovice .......................................................................... 26 
4.4.3.  Stanice Jemnice ................................................................................................ 27 
4.4.4.  Stanice Náměšť nad Oslavou ........................................................................... 27 
4.4.5.  Stanice Hrotovice ............................................................................................. 28 

4.5.  Územní odbor Žďár nad Sázavou ............................................................................ 29 
4.5.1.  Stanice Žďár nad Sázavou ................................................................................ 30 
4.5.2.  Stanice Bystřice nad Pernštejnem..................................................................... 31 
4.5.3.  Stanice Velké Meziříčí ..................................................................................... 32 
4.5.4.  Stanice Velká Bíteš ........................................................................................... 33 

5. Jednotky SDH obcí v kraji Vysočina .............................................................................. 34 
6. Jednotky HZS a SDH podniku v kraji Vysočina ............................................................. 35 

6.1.  Jednotka HZS podniku ČEPRO Šlapanov .............................................................. 35 
6.2.  Jednotka HZS podniku JE Dukovany ...................................................................... 36 
6.3.  Jednotka HZS podniku KRONOSPAN Jihlava ...................................................... 36 

7. Předurčené JPO HZS ČR ................................................................................................. 37 
7.1.  Karlovarský kraj ...................................................................................................... 37 
7.2.  Jihomoravský kraj ................................................................................................... 38 
7.3.  Plzeňský kraj ........................................................................................................... 39 
7.4.  Moravskoslezský kraj .............................................................................................. 40 
7.5. Hlavní město Praha ................................................................................................... 41 

8. Vyhodnocení současného stavu ....................................................................................... 42 



8.1.  Vybavenost .............................................................................................................. 42 
8.1.1.  Detekční technika ............................................................................................. 42 
8.1.2.  Ochranné oděvy ................................................................................................ 43 
8.1.3.  Technické prostředky ....................................................................................... 43 

8.2.  Výcvik ..................................................................................................................... 44 
9. Návrhy na řešení současného stavu ................................................................................. 44 

9.1.  Vybavenost .............................................................................................................. 45 
9.1.1.  Detekční technika ............................................................................................. 45 
9.1.2.  Ochranné oděvy ................................................................................................ 46 
9.1.3.  Technické vybavení .......................................................................................... 46 

9.2.  Výcvik ..................................................................................................................... 47 
10. Závěr .............................................................................................................................. 49 
11. Seznam literatury ........................................................................................................... 50 
12. Seznam příloh ................................................................................................................ 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 
 

1. Úvod 
 
 

Nebezpečné látky jsou v dnešní době součástí našeho životního stylu. Jejich 

rozšířenost se zvětšuje a stále více s nimi přicházíme do styku v běžném životě, aniž si 

jejich ohrožující vlastnosti uvědomujeme a často je podceňujeme. Ve světě se vyrobí  

a vyexpeduje značné množství nebezpečných látek a předmětů, které mají další zpracování 

nebo jsou určeny  ke spotřebě.  

Většina se přepravuje ve formě produktů či meziproduktů již ve výrobním procesu  

a následně k odběrateli k užívání nebo dalšímu zpracování. Při přepravě nejen na domácím 

trhu, ale i v rámci mezinárodního obchodu rozhoduje, jaký způsob transportu bude 

nejvýhodnější a nejrychlejší. Pro převažující požadavek na ekonomičnost může být 

opomenuta bezpečnost přepravy, a tak zvýšena pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události. 

K malým únikům těchto látek dochází při běžném používání, ale není jim kladena 

důležitost a jejich důsledek se často podceňuje. Mimořádná událost má rozdílné ukazatele 

ve výrobě a při přepravě. U havárie ve výrobě je přítomen proškolený personál, který má 

potřebné informace o hrozícím nebezpečí, které jsou v prvopočátku zásahu velmi důležité. 

Při úniku v přepravě neznáme předem místo, čas, množství ani druh látky. Společně 

transportované látky mohou vzájemně reagovat a zvyšovat ohrožení okolí. Přepravní trasy 

volí dopravce podle ekonomických hledisek a nezohledňuje hustotu osídlení a citlivost 

životního prostředí v jejím okolí. Proto je důležité, aby prvotní zásah byl proveden včas  

a profesionálně. 

Ve své práci se zabývám statistikou mimořádných událostí s nebezpečnou látkou 

jednotlivých stanic HZS kraje Vysočina a zdroji nebezpečí v jejich hasebním obvodu. 

Následně zjišťuji zabezpečení organizačního zajištění a vybavenosti. Zaměřuji se  

na způsob, rozsah a četnost výcviků jednotek PO v kraji Vysočina na únik nebezpečné 

látky a na organizaci společné přípravy jednotek rozdílného typu na součinnostní zásah  

při mimořádné události velkého rozsahu. Pro srovnání popisuji výcvik vytypovaných 

stanic HZS ČR. Cílem mé práce je vyhodnocení současného stavu a navrhnutí možností 

pro případné zlepšení připravenosti jednotek PO v kraji Vysočina na mimořádnou událost 

s přítomností nebezpečné látky. 
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2. Rešerše 
 

Při tvorbě diplomové práce jsem převážně čerpal podklady studiem právních 

předpisů, pokynů a publikací souvisejících a zabývajících se problematikou mimořádných 

událostí s únikem nebezpečné látky. Výčet níže uvedených publikací nepředstavuje zdroje 

všech informací vztahujících se k řešené problematice, ale byly hlavním zdrojem podkladů 

pro zpracování diplomové práce. 

 

Vyhláška č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

vyhlášky č.226/2005 Sb. [3]  

Z této vyhlášky jsem čerpal z částí vymezující jednotky PO z pohledu odborné 

způsobilosti a přípravy, stanovující podmínky akceschopnosti, zásady velení, vybavení  

a početních stavů jednotek PO.  

 

Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií [4]. 

Zákon se zabývá povinnostmi provozovatele, který vlastní, užívá nebo bude uvádět 

do užívání objekt nebo zařízení s nebezpečnou chemickou látkou. Z této legislativy jsem 

čerpal při posouzení zdrojů nebezpečí v kraji Vysočina. 

 

Metodické listy bojového řádu jednotek PO, MV – GŘ HZS ČR [10]. 

Tato metodika je členěna do několika ucelených částí, ve kterých se řeší obecné  

i konkrétní taktické postupy jednotek PO při řešení různých typů mimořádných událostí. 

Ve své práci jsem především čerpal z listů popisujících jednotlivé činnosti zásahů  

při úniku nebezpečné látky. 

 

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA Z., ŠENOVSKÝ P. Nebezpečné látky II.  

Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1. vydání, 2004,  ISBN:80-

86634-47-7 [14].      

Kolektiv autorů v ucelené podobě popisuje souhrnné informace o nebezpečných 

látkách. Tato literatura pro mne byla přehledným zdrojem informací o způsobu 

identifikace, bezpečného nakládání a řešení postupu při mimořádné události s přítomností 

nebezpečné látky. 
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3. Charakteristika kraje Vysočina 
 

Kraj Vysočina se geograficky nachází v centrální části České republiky (Obrázek 1). 

Většinu jeho území tvoří Českomoravská vrchovina s nejvyšším bodem Javořice  

(837 m n.m.). Pramení zde významné české a moravské řeky např. Jihlava, Sázava, 

Svratka. Na některých z nich jsou jako zdroje pitné vody vybudovány vodní nádrže (Vír 

na Svratce pro Brno, Švihov na Želivce pro Prahu) a k zajištění provozu jaderné elektrárny 

Dukovany vodní dílo Dalešice na řece Jihlavě. Výhodou regionu je zachovalé životní 

prostředí, poměrně nízké znečištění ovzduší a zdravé lesy. Díky tomu se jako první z krajů 

stal členem organizace zdravých měst a regionů. 

Správním centrem je Statutární město Jihlava. Kraj se člení na pět okresů – 

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Kraj má řídké osídlení, 

má druhý největší počet obcí, většinou s počtem obyvatel menším než pět set, v nichž žije 

pětina obyvatel kraje.  

 

 
 

 

Obrázek 1  Poloha kraje Vysočina v rámci ČR v roce 2004 [27] 
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Strukturu hospodářství ovlivnil historický vývoj a zdejší přírodní podmínky. 

Surovinová základna kraje je chudá a těžba dekorativního a stavebního kamene a cihlářské 

hlíny má největší význam. Odvětvová struktura ekonomických odvětví v kraji v posledních 

letech nedoznala významnějších změn. Pro oblast kraje je nadále charakteristické vyšší 

zastoupení zemědělství a lesnictví. 

Průmyslovými centry jsou bývalá okresní města. Průmyslovou výrobu v kraji 

zastupuje strojírenské, kovodělní, textilní, potravinářské a dřevozpracující odvětví. V kraji 

je 11 objektů s vysokým stupněm nebezpečí podle právního předpisu [4], z toho čtyři jsou 

zařazeny ve skupině A a sedm ve skupině B (Tabulka 1).  

 

Tabulka 1  Podniky v kraji Vysočina zařazené podle právního předpisu [4] 

Území Skupina Provozovatel Provoz BZ / BP 
Havlíčkův 

Brod A ACO Industries k.s. Přibyslav, 
Havlíčkova 260, Přibyslav Přibyslav NE 

Havlíčkův 
Brod A Schafer  Sudex s.r.o., Ledeč nad 

Sázavou, Podolí č.5 Ledeč n. S. ANO 

Havlíčkův 
Brod B Austin Powder Service CZ s.r.o., 

Jasenice 712, Vsetín Hněvnice NE 

Havlíčkův 
Brod B PRIMAGAS s.r.o. 

Havlíčkův Brod, Mírovka 125 Baštínov ANO 

Havlíčkův 
Brod B ČEPRO a.s. 

Praha 7, Dělnická 213 Šlapanov ANO 

Havlíčkův 
Brod B Sklo Bohemia a.s., Světlá nad 

Sázavou, Zámecká 550 Světlá n. S. ANO 

Jihlava A DESTRUKCE Třebíč s.r.o. 
Valeč 81 Rančířov ANO 

Jihlava B JIPOCAR, spol. s.r.o., 
Rantířovská 284, Jihlava 

Střítež  
u Jihlavy NE 

Třebíč A DESTRUKCE Třebíč s.r.o. 
Valeč 81 Ptáčov ANO 

Třebíč B ADW AGRO, a.s., Krahulov, 
Okříšky 

Kojetice na 
Moravě NE 

Žďár nad 
Sázavou B Mero ČR, a.s., Kralupy nad 

Vltavou, Veltruská 748 Velká Bíteš ANO 
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Silniční a železniční sítě procházející krajem Vysočina jsou strategické jak z pohledu 

národního, tak i evropského. K nejvýznamnějším dopravním tepnám v silniční dopravě 

patří dálnice D1 Praha – Brno a silnice první třídy číslo 38 jako historická cesta Praha – 

Vídeň. Na těchto komunikacích a v jejich okolí je nejvyšší intenzita dopravy (Obrázek 2). 

Statistiku celkového počtu událostí na dálnici D1 ukazuje příloha 2. V železniční dopravě 

(Obrázek 3) je to trať č. 230 a 250 (Praha - Kolín - Havlíčkův Brod - Brno).  

 
 

Obrázek 2  Intenzita silniční dopravy v kraji Vysočina v roce 2005 [27] 



 

 6 
 

 
 

Obrázek 3  Železniční síť kraje Vysočina v roce 2005 [27] 

  

 

3.1. Přehled událostí na nebezpečnou látku 
 

Z předchozí charakteristiky kraje Vysočina vyplývá, že hlavním potenciálním 

zdrojem mimořádné události s přítomností nebezpečné látky je tranzitní přeprava, méně 

skladování a zpracování v objektech.  

Statistiku zásahů jednotlivých stanic HZS kraje Vysočina na únik nebezpečné 

chemické látky v období let 2005 - 2009 ukazuje (Tabulka 2) [16, 17, 18, 19, 20]. Je v ní 

ukázán podíl z celkového počtu zásahů pro daný rok. 
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Tabulka 2  Statistika zásahů stanic HZS kraje Vysočina na únik nebezpečné látky  

Únik nebezpečné chemické 
látky 2005 2006 2007 2008 2009 

bez ropných látek (BR)/ 
celkem (C) BR C BR C BR C BR C BR C 

stanice Havlíčkův Brod 6 35 3 23 10 24 2 23 8 29 
z celkového počtu zásahů (v %) 2,0 7,6 0,6 4,5 2,0 4,8 0,5 5,2 1,7 6,3 
stanice Chotěboř 2 12 1 11 1 14 2 14 2 14 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,8 4,5 0,4 4,1 0,4 5,8 1,0 7,0 0,9 6,6 
stanice Ledeč nad Sázavou 1 6 1 5 2 4 0 4 1 8 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,5 3,1 0,5 2,5 1,3 2,5 0,0 2,5 0,6 5,0 
stanice Světlá nad Sázavou 0 3 1 6 3 10 1 7 0 6 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 2,2 0,8 4,7 2,0 6,8 0,7 4,8 0,0 4,8 
stanice Jihlava 6 55 16 54 9 58 8 63 12 65 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,9 8,1 2,3 7,8 1,2 7,9 1,2 9,3 1,8 9,9 
stanice Telč 1 7 0 6 2 10 0 4 1 14 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,6 4,2 0,0 3,7 1,0 4,9 0,0 2,6 0,5 7,5 
stanice Třešť 0 5 1 4 3 10 0 9 1 18 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 3,1 0,6 2,3 1,8 5,8 0,0 6,8 0,7 11,7
stanice Polná 1 3 1 9 4 7 0 3 1 5 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,6 1,7 0,5 4,7 2,2 3,8 0,0 2,2 0,7 3,6 
stanice Pelhřimov 3 13 3 20 3 19 3 15 1 19 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,8 3,4 0,9 6,2 1,0 6,2 1,1 5,7 0,4 7,9 
stanice Humpolec 0 4 2 17 1 6 1 9 4 19 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 1,2 0,7 5,7 0,3 1,9 0,3 3,0 1,2 5,8 
stanice Kamenice nad Lipou 0 3 2 6 1 6 0 5 0 3 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 2,4 1,5 4,5 0,8 4,5 0,0 3,6 0,0 2,6 
stanice Pacov 1 6 0 5 1 6 1 8 1 7 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,7 4,2 0,0 3,3 0,5 3,3 0,6 4,8 0,7 5,1 
stanice Třebíč 5 29 4 28 4 41 5 37 2 24 
z celkového počtu zásahů (v %) 1,0 5,5 0,9 6,0 0,8 8,0 1,2 8,8 0,5 5,5 
stanice Moravské Budějovice 2 6 2 8 1 8 1 15 1 12 
z celkového počtu zásahů (v %) 1,6 4,8 1,1 4,6 0,6 5,0 0,5 7,6 0,6 7,4 
stanice Jemnice 0 5 0 0 0 4 1 4 0 3 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 3,3 1,0 3,9 0,0 2,9 
stanice Náměšť nad Oslavou 1 7 1 6 2 4 1 10 0 8 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,7 5,0 0,6 3,8 1,3 2,7 0,7 6,7 0,0 5,0 
stanice Hrotovice 0 2 0 0 1 3 0 7 1 6 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 1,4 0,0 0,0 1,0 3,1 0,0 6,8 1,0 5,9 
stanice Žďár nad Sázavou 7 33 1 7 1 20 5 33 5 31 
z celkového počtu zásahů (v %) 1,6 7,6 0,2 1,6 0,2 4,7 1,3 8,4 1,3 8,1 
stanice Bystřice/Pernštejnem 1 8 1 2 0 11 1 7 2 5 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,6 5,2 0,6 1,1 0,0 4,9 0,5 3,8 1,3 3,2 
stanice Velké Meziříčí 2 13 5 18 0 14 0 16 0 9 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,2 4,3 1,4 5,2 0,0 2,1 0,0 5,4 0,0 3,2 
stanice Velká Bíteš 0 7 0 6 0 5 2 10 0 6 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,0 4,6 0,0 4,2 0,0 3,5 1,1 5,7 0,0 4,0 
kraj Vysočina 39 262 45 241 49 284 34 303 43 311 
z celkového počtu zásahů (v %) 0,7 4,9 0,8 4,5 0,9 5,2 0,7 6,5 0,9 6,4 
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Přehled mimořádných událostí s přítomností nebezpečné látky na území kraje 

Vysočina za období let 2005 – 2009 [16, 17, 18, 19, 20] uvádí Tabulka 3. 

 

Tabulka 3   Přehled zásahů jednotek HZS kraje Vysočina na nebezpečnou látku   

Datum Popis mimořádné události Územní odbor 

26.2.2005 Nález rtuti a dynamitu v hospodářském stavení 
v Kladrubech nad Oslavou. Třebíč 

26.1.2006 Dopravní nehoda cisterny s kyselinou sírovou v obci 
Dolní Rožínka. 

Žďár nad 
Sázavou 

31.1.2006 Dopravní nehoda vlaku a cisterny s naftou. Havlíčkův Brod 

17.2.2006 Dopravní nehoda cisterny s benzínem a osobního 
vozidla. Třebíč 

8.4.2006 Technická pomoc při likvidaci kyanovodíku v Třebíči. Třebíč 

20.9.2006 Únik kyselin z nádob na návěsu kamionu. Havlíčkův Brod 

25.1.2007 Dopravní nehoda s únikem kyselin. Havlíčkův Brod 
11.-20.7. 

2007 
Likvidace ohniska chřipky ptáků na žádost HZS 
Pardubického kraje v obci Zálší. Ústí nad Orlicí 

19.11.2007 Vykolejení vlaku s hnojivem. Havlíčkův Brod 

6.3.2008 Nález nebezpečné chemické látky. Jihlava 

28.4.2008 Havárie cisterny s asfaltem na silnici I. třídy. Havlíčkův Brod 

21.5.2008 Dopravní nehoda kamionu převážejícího nebezpečnou 
látku – silicid vápníku. Pelhřimov 

23.6.2008 Požár obslužného zařízení u stáčírny asfaltu. Jihlava 

8.7.2008 Dopravní nehoda dvou nákladních vozidel, z nichž 
jedno přepravovalo nebezpečné látky. Havlíčkův Brod 

27.8.2008 Nález bedny s kameninovými lahvemi. Podezření na 
náplň do chemické munice. Havlíčkův Brod 

23.2.2009 Únik neznámé plynné látky. Evakuace osob. Havlíčkův Brod 

14.3.2009 Dopravní nehoda kamionu převážejícího nebezpečné 
látky s únikem provozních kapalin. Pelhřimov 

20.5.2009 Nález neznámé látky, předána chemické laboratoři. Třebíč 

14.8.2009 Asistence Policii ČR při nálezu nebezpečných látek. Žďár nad 
Sázavou 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že počet zásahů na nebezpečnou látku není 

velký a v nich převažuje podíl úniků ropných látek. Ve většině se jedná o události malého 

rozsahu a proto je zapotřebí klást důraz na připravenost jednotek na tento typ události,  

aby nedošlo k ohrožení zasahujících jednotek, civilních osob a životního prostředí.  
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3.2.  Předurčenost jednotek HZS kraje Vysočina 
 

3.2.1.  Plošné pokrytí 
 

Plošným pokrytím území kraje Vysočina jednotkami požární ochrany (dále jen 

„JPO“) [21, 22, 23] se rozumí rozmístnění JPO za účelem zajištění garantované pomoci 

občanům v případě mimořádné události v souladu se zvláštními právními předpisy [1].  

 

3.2.2.  Předurčenost při silničních dopravních nehodách 
 

Jednotky HZS kraje Vysočina mají níže uvedené typy předurčenosti [6]: 

A - jednotka předurčená pro záchranné práce na dálnici a rychlostních silnicích  

I. třídy,  

C -  jednotka předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích, 

E -  jednotka vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun  

a lanovým navijákem do 40 tun. 

 

3.2.3.  Předurčenost k zásahu na nebezpečné látky 
 

Jednotky PO jsou předurčeny na likvidaci havárie s přítomností nebezpečné látky 

podle předpokládané činnosti na místě zásahu, ochranných prostředků a technického 

vybavení do tří kategorií podle právního předpisu [4]:   

 Základní „Z“ provádí záchranu osob, ohraničení vyteklé nebezpečné látky, 

zamezení menším únikům a provizorní dekontaminaci osob a technických 

prostředků. 

 Střední „S“ provádí navíc činnosti - jímání a přečerpávání unikajících látek, 

dekontaminaci technických prostředků a omezeného počtu osob. 

 Opěrné „O“ provádí navíc činnosti – jímání a přečerpávání velkého objemu 

látek, dekontaminaci většího počtu osob a techniky a odběr vzorků.  
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4.  Stanice HZS kraje Vysočina 
 

Na území kraje Vysočina je dislokováno 21 stanic HZS kraje Vysočina v pěti 

územních odborech (Obrázek 4), z toho s předurčeností pro zásah na nebezpečné látky 

šestnáct základních JPO – „Z“, čtyři střední JPO – „S“ a jedna opěrná JPO – „O“. Jejich 

skutečné vybavení k zajištění akceschopnosti porovnané podle právního předpisu [5] 

popisuje následující část po jednotlivých územních odborech.  

 
 

 
 

 

Obrázek 4  Dislokace jednotek HZS kraje Vysočina a jejich hasební obvody [20] 
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4.1.  Územní odbor Havlíčkův Brod 
 

Územní odbor Havlíčkův Brod leží v severní části kraje a kopíruje hranice okresu. 

Člení se na čtyři hasební obvody. V hospodářství hraje důležitou roli průmysl  

a zemědělství. Nejvýznamnější podniky se zabývají výrobou textilií a skla.  

Hlavní silniční tepnou tohoto území je silnice I. třídy č. 38 vedoucí z průmyslových 

krajů Pardubického a Královéhradeckého směrem na Znojmo až do Vídně. Důležitou 

železniční tratí je elektrifikovaná spojnice mezi Prahou a Brnem.                                              

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5  Stanice územního odboru Havlíčkův Brod 

4.1.1.  Stanice Havlíčkův Brod   
 

Stanice Havlíčkův Brod je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ C1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „S“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 13 

příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí tři podniky zpracovávající nebezpečné látky, 

zařazené dle právního předpisu [4] - jeden do skupiny A, dva do skupiny B a pět objektů 

s uskladněným menším množstvím látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu 

[4] (Tabulka č.4).  

Havlíčkův Brod 
Chotěboř 

Ledeč nad Sázavou 

Světlá nad Sázavou
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Územím prochází silnice I. třídy č.38 a 34 (Obrázek 2) s vysokou dopravní 

vytížeností a důležitá železniční trať spojující Kolín a Brno, které představují riziko úniku 

nebezpečných látek při přepravě.  

 

Tabulka 4  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Havlíčkův Brod  

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina
kyselina 
fluorovodíková 
2,5-3% 

Přibyslav ACO Industries k.s. 111,87 t A 

kyselina 
chlorovodíková 
33% 

Přibyslav ACO Industries k.s. 28,75 t A 

kyselina 
chlorovodíková 
15% 

Přibyslav ACO Industries k.s. 27,6 t A 

kyselina dusičná 
51% Přibyslav ACO Industries k.s. 6,52 t A 

kyselina dusičná 
10% Přibyslav ACO Industries k.s. 111,87 t A 

kyselina sírová 
94% Přibyslav ACO Industries k.s. 1,82 t A 

kyselina sírová 
92% Přibyslav ACO Industries k.s. 8,736 t A 

kyselina fosforečná 
75% Přibyslav ACO Industries k.s. 1,57 t A 

kyselina fosforečná 
75% Přibyslav ACO Industries k.s. 7,536 t A 

hydroxid sodný 
40% Přibyslav ACO Industries k.s. 1,25 t A 

Amoniak 40% Přibyslav ACO Industries k.s. 0,9 t A 
metyletylkento-
peroxid Přibyslav ACO Industries k.s. 1,5 t A 

Propan,butan,   
směs Havlíčkův BrodBOHEMIA GAS s.r.o. 470,00 t B 

PHM Šlapanov ČEPRO a.s. 193116,00 t B 
Amoniak Havlíčkův Brod Měšťanský pivovar 8,00 t - 
Amoniak Havlíčkův Brod Zimní stadion 10,00 t - 

Chlór Havlíčkův Brod Čistírna odpadních 
vod 2,00 t - 

Bioplyn Havlíčkův Brod Čistírna odpadních 
vod 400,00 m3 - 

Amoniak Přibyslav PRIBINA s.r.o. 3,00 t - 
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Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky dle jejího předurčení 

popisuje příloha 1. Zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení 

stanice pro skutečný zásah, které dostačuje k provedení zásahu při mimořádné události,  

na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 4, s jednou CAS a CHK. Chybí vybavení  

pro detekci kyselin ve firmě ACO Industries k.s., kde se jednotka musí spoléhat  

na prostředky místní nebo jednotky vyššího typu. Statistiku zásahů s přítomností 

nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny je 12 příslušníků, kteří mohou sloužit minimálně 

v sedmičlenném složení. Praktický výcvik na tento druh zásahů se provádí v areálu stanice  

nad rámec odborné přípravy, ale bez použití skutečné nebezpečné látky. Do výcviků nejsou 

zapojeny stanice vyššího typu „O“ ani nižšího typu „Z“, které se účastní plánovaných 

společných taktických a prověřovacích cvičení. 

 

4.1.2.  Stanice Chotěboř  
 

Stanice Chotěboř je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „B“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nachází jeden stálý zdroj rizika (Tabulka 5), který není 

zařazen dle právního předpisu [4]. 

Územím prochází silnice I. třídy č.34 a 37 (Obrázek 2) s vyšším dopravním zatížením 

a celostátní železniční trať Havlíčkův Brod - Pardubice, které zde představují hlavní zdroj 

rizika úniku nebezpečných látek.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1,  

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí v minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny jsou 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik probíhá v prostorách stanice. Taktická cvičení jsou 

plánována také s jednotkou vyššího typu. 
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Tabulka 5  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Chotěboř  

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Chotěboř Zimní stadion 300,00 kg - 

  

4.1.3.  Stanice Ledeč nad Sázavou  
 

Stanice Ledeč nad Sázavou je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí dva podniky pracující s nebezpečnými látkami 

zařazené dle právního předpisu [4] - jeden do skupiny A, jeden do skupiny B a dva objekty 

s uskladněným menším množstvím látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu 

[4] (Tabulka 6). 

Územím prochází silnice I. třídy č.38 (Obrázek 2) s vysokou dopravní vytížeností  

a důležitá železniční trať spojující Kolín a Brno, které představují možné riziko úniku 

nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1,  

zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí v minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Chybí vybavení  

pro detekci kyselin ve firmě Schafer-Sudex s.r.o., kde se jednotka musí spoléhat  

na prostředky místní nebo jednotky vyššího typu. Statistiku zásahů s přítomností 

nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

 

Tabulka 6  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Ledeč nad Sázavou 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina
75% kyselina 
fluorovodíková  Ledeč nad Sázavou Schafer-Sudex s.r.o. 6,25 t A 

kyselina dusičná Ledeč nad Sázavou Schafer-Sudex s.r.o. 7,00 t A 

roztok HF a 
HNO3 Ledeč nad Sázavou Schafer-Sudex s.r.o. 34,50 t A 

trhaviny Hněvkovice Austin Powder Service 225,50 t B 

Amoniak Ledeč nad Sázavou Zimní stadion 1,00 t - 
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Skutečný početní stav jedné směny jsou 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik probíhá pouze v prostorách stanice. Taktická  

a prověřovací cvičení jsou plánována také s jednotkou vyššího typu. 

 

4.1.4.  Stanice Světlá nad Sázavou   
 

Stanice Světlá nad Sázavou je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P0 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 3 příslušníky.  

V hasebním obvodu se nachází jeden podnik pracující s nebezpečnými látkami 

zařazený do skupiny B dle právního předpisu [4] a jeden objekt s uskladněným menším 

množstvím látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 7). 

Územím prochází silnice I. třídy č.38 (Obrázek 2) s vysokou dopravní vytížeností  

a důležitá železniční trať spojující Kolín a Brno, které představují riziko úniku 

nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí v minimálně v počtu 1 + 1, s jednou CAS. Chybí vybavení  

pro detekci látek ve firmě Sklo BOHEMIA a.s., kde se jednotka musí spoléhat na místní 

prostředky nebo jednotky vyššího typu. Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné látky 

ukazuje (Tabulka 2).  

 

Tabulka 7  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Světlá nad Sázavou 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

oxid arzenitý Světlá nad Sázavou Sklo BOHEMIA a.s. 8,00 t B 

oxid olovnatý Světlá nad Sázavou Sklo BOHEMIA a.s. 50,00 t B 

75% kyselina 
fluorovodíková  Světlá nad Sázavou Sklo BOHEMIA a.s. 30,00 t B 

2% kyselina 
fluorovodíková  Světlá nad Sázavou Sklo BOHEMIA a.s. 170,00 t B 

kapalný kyslík Světlá nad Sázavou Sklo BOHEMIA a.s. 50,00 t B 

Amoniak Světlá nad Sázavou Zimní stadion 1,60 t - 
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Skutečný početní stav jedné směny tvoří 3 příslušníci, kteří mohou sloužit 

v minimálně dvoučlenném složení. Praktický výcvik probíhá pouze v prostorách stanice 

v rozsahu odborné přípravy a při taktickém a prověřovacím cvičení. 

 

4.2.  Územní odbor Jihlava 
 

Svou rozlohou nejmenší územní odbor Jihlava leží ve střední části kraje a člení se  

na čtyři hasební obvody. Nosným odvětvím hospodářství je průmysl strojírenský  

a významný podíl má průmysl potravinářský a dřevozpracující.   

Hlavní silniční tepnou vedoucí územím je dálnice D1 spojující Prahu s Brnem, silnice 

I. třídy č. 38 vedoucí z průmyslových krajů Pardubického a Královéhradeckého směrem  

na Znojmo až do Vídně a silnice č. 23 spojující jižní Čechy s Brnem. Důležité železniční 

tratě jsou elektrifikovaná trať Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí a neelektrifikovaná trať 

Jihlava – Brno.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6  Stanice územního odboru Jihlava 

 

 

Jihlava Telč

Třešť Polná
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4.2.1.  Stanice Jihlava   
 

Stanice Jihlava je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ C1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „A“, „E“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky  „O“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 18 příslušníků.   

V hasebním obvodu se nacházejí dva podniky používající nebezpečné látky zařazené 

dle právního předpisu [4] - jeden do skupiny A, jeden do skupiny B a tři objekty 

s uskladněným menším množstvím látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu 

[4] (Tabulka 8).  

Územím prochází dvě důležité dopravní tepny, dálnice D1 a silnice I. třídy č.38, 

s vysokou dopravní vytížeností (Obrázek 2) a železniční tratě spojující Havlíčkův Brod - 

Veselí nad Lužnicí a Jihlava – Brno, které představují vysoké riziko úniku nebezpečných 

látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky dle její předurčenosti 

popisuje příloha 1, kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení 

stanice, které dostačuje k provedení zásahu při mimořádné události, ke kterému vyjíždí 

v územním odboru Jihlava minimálně v počtu 1 + 12, se dvěma CAS a CHK doplněná 

stanicí typu P jednou CAS. Při výjezdu do jiného územního odboru nahrazují dvě CAS 

místně příslušné jednotky ze stanice typu C a P. Dále disponuje na tento typ zásahů 

ropným kontejnerem, SDT a SDO 2. Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné látky 

ukazuje (Tabulka 2). Skutečný početní stav příslušníků směn je 17 (směna A),  

18 (směna B), 18 (směna C), kteří mohou sloužit minimálně v dvanáctičlenném složení. 

Praktický výcvik na tento druh zásahů se provádí v areálu stanice v rozsahu odborné 

přípravy, ale bez použití skutečné nebezpečné látky. Do nich nejsou zapojeny stanice 

nižšího typu – „Z“ a „S“. Stanice územního odboru se nepravidelně účastní společných 

taktických a prověřovacích cvičení.  

 

Tabulka 8  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Jihlava  

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina
trhaviny Rančířov DESTRUKCE Třebíč s.r.o.  t A 
překladiště Střítež JIPOCAR, spol. s.r.o  t B 
Amoniak Brtnice Mrazírny Brtnice a.s. 4,70 t - 
Amoniak Jihlava Horácký zimní stadion 0,70 t - 
Amoniak Jihlava Moravia Lacto a.s. 7,00 t - 
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4.2.2.  Stanice Telč   
 

Stanice Telč je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí tři objekty s uskladněným menším množstvím látek, 

než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 9). 

Na území se křižují silnice I. tříd č.23 a 38 a prochází jím regionální železniční trať 

Kostelec – Slavonice, které představují možné riziko úniku nebezpečných látek  

při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

 zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Prostředky jsou dostatečné 

k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, ale počet přetlakových 

protichemických ochranných oděvů neodpovídá právnímu předpisu [11]. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny jsou 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik na tento typ události probíhá v areálu stanice 

v rozsahu odborné přípravy a se stanicí vyššího typu při taktickém cvičení. 

 

Tabulka 9  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Telč 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Krahulčí Masozávod Krahulčí a.s. 10,00 t - 

Chlór Nová Říše Vodárenská a.s  1,20 t - 

Amoniak Telč Zimní stadion 5,00 t - 

 

4.2.3.  Stanice Třešť   
 

Stanice Třešť je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí dva objekty s uskladněným menším množstvím 

látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 10). 
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Územím prochází silnice I. třídy č. 38 a železniční trať Havlíčkův Brod – Veselí nad 

Lužnicí, které představují riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Prostředky jsou dostatečné 

k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, ale počet přetlakových 

protichemických ochranných oděvů na CAS neodpovídá právnímu předpisu [11]. Statistiku 

zásahů s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny jsou 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik na tento typ události probíhá v areálu stanice 

v rozsahu odborné přípravy a se stanicí vyššího typu při taktickém cvičení. 

 

Tabulka 10  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Třešť 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Hodice Vysočina a.s. 5,00 t - 

Amoniak Kostelec u Jihlavy Kostelecké uzeniny 31,00 t - 

 

4.2.4.  Stanice Polná   
 

Stanice Polná je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“ při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nachází jeden objekt s uskladněným menším množstvím 

látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 11). 

Územím neprochází žádná důležitá silniční cesta ani železniční trať, která by 

představovala zvýšené riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Prostředky jsou dostatečné 

k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, ale počet přetlakových 

protichemických ochranných oděvů neodpovídá právnímu předpisu [11]. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 
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Skutečný početní stav jedné směny tvoří 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik na tento typ události probíhá v areálu stanice 

v rozsahu odborné přípravy a se stanicí vyššího typu při taktickém a prověřovacím cvičení. 

 

Tabulka 11  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Polná 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Polná Mlékárna Polná s.r.o. 1,50 t - 

 

4.3.  Územní odbor Pelhřimov 
 

 Územní odbor Pelhřimov leží v západní části kraje a kopíruje hranice okresu. Člení 

se na čtyři hasební obvody. V hospodářství hraje důležitou roli průmysl a zemědělství. 

Nejvýznamnější podniky se zabývají výrobou zemědělských strojů a kartáčů.  

Územím prochází důležité dopravní tepny - dálnice D1 a silnice I. třídy č.19 a 34, 

s vysokou dopravní vytížeností (Obrázek 2) a železniční trať celostátního významu 

spojující Horní Cerekev a Tábor.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7  Stanice územního odboru Pelhřimov 

Pelhřimov Humpolec

Kamenice nad Lipou Pacov
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4.3.1.  Stanice Pelhřimov   
 

Stanice Pelhřimov je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ C1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „S“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 13 

příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí čtyři objekty s uskladněným menším množstvím 

látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 12).  

Územím prochází silnice I. třídy č.19 a 34 s vyšší dopravní vytížeností (Obrázek 2)  

a železniční trať Horní Cerekev - Tábor, které představují vysoké riziko úniku 

nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události, na který vyjíždí 

minimálně v počtu 1 + 4, s jednou CAS a CHK. Dále disponuje na tento typ zásahů 

dekontaminačním automobilem ARS-12M. Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné 

látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav příslušníků směn je 11 (směna A), 12 (směna B), 

12 (směna C), kteří mohou sloužit minimálně v sedmičlenném složení. Praktický výcvik 

na tento druh zásahů se provádí v areálu stanice  nad rámec odborné přípravy, 

ale bez použití skutečné nebezpečné látky. Do výcviků nejsou zapojeny stanice nižšího 

typu „Z“, které se nepravidelně účastní některých společných taktických a prověřovacích 

cvičení, ani stanice vyššího typu „O“. 

 

Tabulka 12  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Pelhřimov 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina

Chlór Křelovice VODAK Humpolec s.r.o 1,80 t - 

Amoniak Pelhřimov MADETA a.s. 2,00 t - 

Amoniak Pelhřimov Družstvo Pelhřimov, závod pivovar 2,70 t - 

Amoniak Pelhřimov Zimní stadion 0,24 t - 
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4.3.2.  Stanice Humpolec    
 

Stanice Humpolec je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „A“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 7 

příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí dva objekty s uskladněným menším množstvím 

látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 13). 

Územím prochází důležité dopravní tepny - dálnice D1 a silnice I. třídy č. 34, 

s vysokou dopravní zátěží (Obrázek 2) a regionální železniční trať Havlíčkův Brod – 

Humpolec, které představují vysoké riziko úniku nebezpečných látek při přepravě. 

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny tvoří 7 příslušníků, kteří mohou 

sloužit minimálně v pětičlenném složení. Praktický výcvik na zásah probíhá v areálu 

stanice s prostředky k tomu přeurčenými v rozsahu odborné přípravy bez použití 

skutečných látek.   

 
Tabulka 13  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Humpolec 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Humpolec Rodinný pivovar Bernard a.s. 0,65 t - 

Amoniak Humpolec Zimní stadion 0,90 t - 

 

4.3.3.  Stanice Kamenice nad Lipou  
 

Stanice Kamenice nad Lipou je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí dva objekty s uskladněným menším množstvím 

látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 14). 
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Územím prochází silnice I. třídy č.34 a regionální železniční trať Obrataň – 

Jindřichův Hradec, které představují riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny jsou 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik v rozsahu odborné přípravy probíhá na stanici, 

bez přítomnosti nebezpečných látek a s předurčenými prostředky. 

 

Tabulka 14  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Kamenice nad Lipou 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Žirovnice Mlékárna  Žirovnice 0,90 t - 

Chlór Žirovnice Vodovody a kanalizace JČ a.s. 0,13 t - 

 

4.3.4.  Stanice Pacov    
 

Stanice Pacov je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nenachází žádný objekt zařazený podle právního předpisu [4]. 

Územím prochází silnice I. třídy č.19 a železniční trať Horní Cerekev a Tábor, 

které představují riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny tvoří 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik v rozsahu odborné přípravy probíhá na stanici, 

bez přítomnosti nebezpečných látek a s předurčenými prostředky. 
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4.4.  Územní odbor Třebíč 
 

 Územní odbor Třebíč leží v jihovýchodní části kraje Vysočina a člení se na pět 

hasebních obvodů. V hospodářství hraje důležitou roli průmysl a služby, 

ale nejvýznamnější podniky v důsledku transformace procházejí krizí. Významné zařízení 

představuje Jaderná elektrárna Dukovany. 

Území nemá vysoké dopravní zatížení a chybí mu napojení na dopravní 

infrastrukturu státu. Nejdůležitější tahy představují silnice I. třídy č.23 a 38 a železniční 

tratě Brno – Jihlava, Znojmo – Okříšky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8  Stanice územního odboru Třebíč 

4.4.1.  Stanice Třebíč   
 

Stanice Třebíč je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ C1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „S“ a  početním stavem jedné směny stanoveným na 13 příslušníků.  

Jemnice 
Hrotovice

Třebíč 
Moravské Budějovice

Náměšť nad Oslavou



 

 25 
 

V hasebním obvodu se nacházejí dva podniky zpracovávající nebezpečné látky 

zařazené dle právního předpisu [4] - jeden do skupiny A, jeden do skupiny B a šest objektů 

s uskladněným menším množstvím látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu 

[4] (Tabulka 15).  

Územím prochází silnice I. třídy č.23 s vyšší dopravní vytížeností (Obrázek 2)  

a železniční trať Jihlava – Brno a Znojmo - Okříšky, které představují riziko úniku 

nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

zde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události, na který vyjíždí 

minimálně v počtu 1 + 4, s jednou CAS a TACH. Statistiku zásahů s přítomností 

nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

 

Tabulka 15  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Třebíč 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

trhaviny Ptáčov DESTRUKCE Třebíč s.r.o.
  t A 

chemické 
přípravky na 
ochranu rostlin 

Kojetice na Moravě ADW AGRO, a.s.   B 

chlór Petrůvky Vodárenská a.s. 1,35 t - 

Amoniak Třebíč Tipa Frost 7,00 t - 

Amoniak Třebíč Zimní stadion 8,00 t - 

CO2 Třebíč I. Brněnská strojírna 3100,00 kg - 

grieson Třebíč I. Brněnská strojírna 4700,00 litrů - 

argon Třebíč I. Brněnská strojírna 4500,00 litrů - 

kapalný kyslík Třebíč I. Brněnská strojírna 9100,00 litrů - 

technické 
plyny Třebíč I. Brněnská strojírna 674,00 lahví - 

síran železitý Třebíč Vodárenská a.s. 25,00 t - 

chlornan sodný Třebíč Vodárenská a.s. 2,30 t - 

kyselina 
chlorovodíková Vladislav Tanex 5,00 t - 

kyselina sírová Vladislav Tanex 0,20 t - 
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Skutečný početní stav příslušníků směn je 12 (směna A), 13 (směna B), 

13 (směna C), kteří mohou sloužit minimálně v sedmičlenném složení. Praktický výcvik  

na tento druh zásahů se provádí v areálu stanice dvakrát ročně nad rámec odborné 

přípravy, ale bez použití skutečné nebezpečné látky. Do něho nejsou zapojeny stanice 

nižšího typu „Z“, které se nepravidelně účastní některých společných taktických  

a prověřovacích cvičení, ani stanice vyššího typu „O“. 

 

4.4.2.  Stanice Moravské Budějovice   
 

Stanice Moravské Budějovice je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nachází pět objektů s uskladněným menším množstvím látek, 

než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 16). 

Územím prochází silnice I. třídy č.38 s vyšší dopravní vytížeností (Obrázek 2)  

a železniční trať Znojmo - Okříšky, které představují riziko úniku nebezpečných látek  

při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Počet přetlakových 

obleků na vozidle ale neodpovídá právnímu předpisu [11]. Statistiku zásahů s přítomností 

nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

 

Tabulka 16  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Moravské Budějovice 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina

Amoniak Moravské Budějovice Zimní stadion 0,38 t - 

kapalný 
kyslík Moravské Budějovice KPS a.s. 16,00 t - 

Amoniak Moravské Budějovice Mlékárna J+R s.r.o. 2,20 t - 

Amoniak Moravské Budějovice Drůbež-vysočina spol. s.r.o. 16,00 t - 

Amoniak Želetava Želetavská sýrárna 1,00 t - 
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Skutečný početní stav příslušníků směn je 3 (směna A), 4 (směna B), 4 (směna C), 

kteří mohou sloužit minimálně v tříčlenném složení. Praktický výcvik na zásah probíhá 

v areálu stanice, s prostředky k tomu přeurčenými a v rozsahu odborné přípravy, 

bez použití skutečných látek. S jednotkami vyššího typu výcvik neprobíhá. 

 

4.4.3.  Stanice Jemnice   
 

Stanice Jemnice je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 s předurčeností 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích s únikem 

nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nenachází žádný objekt zařazený podle právního předpisu [4]. 

Územím neprochází žádná důležitá silniční cesta ani železniční trať, která by 

představovala zvýšené riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci nebezpečné látky popisuje příloha 1, kde jsou 

uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný zásah,  

na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Prostředky jsou dostatečné 

k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, ale počet přetlakových 

protichemických ochranných oděvů je menší, než má být podle právního předpisu [11]. 

Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav směny tvoří 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik na zásah probíhá v areálu stanice, s prostředky 

k tomu přeurčenými a v rozsahu odborné přípravy, bez použití skutečných látek. Se stanicí 

vyššího typu výcvik neprobíhá.   

 

4.4.4.  Stanice Náměšť nad Oslavou   
 

Stanice Náměšť nad Oslavou je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nachází jeden objekt s uskladněným menším množstvím 

látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 17). 
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Územím prochází silnice I. třídy č.23 s vyšší dopravní vytížeností (Obrázek 2)  

a železniční trať Jihlava - Brno, které představují riziko úniku nebezpečných látek  

při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci nebezpečné látky popisuje příloha 1, kde jsou 

uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný zásah,  

na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Prostředky jsou dostatečné 

k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, ale počet přetlakových 

protichemických ochranných oděvů je poloviční, než má být podle právního předpisu [11]. 

Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav směn jsou 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně 

v tříčlenném složení. Praktický výcvik na zásah probíhá v areálu stanice, s prostředky 

k tomu přeurčenými a v rozsahu odborné přípravy, bez použití skutečných látek. 

Se stanicemi vyššího typu se společný výcvik neuskutečňuje.  

 

Tabulka 17  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Náměšť nad Oslovou 

Látka Obec Organizace Množství JednotkySkupina

Amoniak Náměšť nad Oslavou Zimní stadion 2,00 t - 

 

4.4.5.  Stanice Hrotovice   
 

Stanice Hrotovice je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P0 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 3 

příslušníky. 

V hasebním obvodu se nachází jeden objekt s uskladněným menším množstvím 

látky, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4]. Jaderná elektrárna Dukovany 

je posuzována dle právního předpisu [12] (Tabulka 18). 

Území neprotíná žádná důležitá silniční tepna ani železniční trať, která by 

představovala zvýšené riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Skutečný početní stav příslušníků směn je 3 (směna A), 2 (směna B), 2 (směna C), 

kteří mohou sloužit minimálně ve dvoučlenném složení. Praktický výcvik na zásah probíhá 

v areálu stanice s prostředky k tomu přeurčenými a v rozsahu odborné přípravy, bez užití 

skutečných látek. Se stanicí vyššího typu probíhá výcvik při cvičení jednou ročně.  
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Vybavení stanice na identifikaci nebezpečné látky popisuje příloha 1, kde jsou 

uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný zásah,  

na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 1, s jednou CAS. Prostředky jsou dostatečné 

k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, ale počet přetlakových 

protichemických ochranných oděvů je nižší, než má být podle právního předpisu [11]. 

Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

 

Tabulka 18  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Hrotovice 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina

kyselina sírová Dalešice Vodní elektrárna 1,90 t - 

hydrazin Dukovany ČEZ EDU 22,00 t - 

kyselina sírová Dukovany ČEZ EDU 75,00 t - 

kyselina dusičná Dukovany ČEZ EDU 15,00 t - 

kyselina šťavelová Dukovany ČEZ EDU 5,50 t - 

hydroxid sodný Dukovany ČEZ EDU 267,00 t - 

hydroxid draselný Dukovany ČEZ EDU 10,00 t - 

amoniaková voda Dukovany ČEZ EDU 29,50 t - 

síran železitý Dukovany ČEZ EDU 101,00 t - 

 

4.5.  Územní odbor Žďár nad Sázavou 
 

 Územní odbor Žďár nad Sázavou leží ve východní části kraje Vysočina, člení se  

na čtyři hasební obvody a je největším a nejlidnatějším územím kraje Vysočina. 

V hospodářství má průmyslově-zemědělský charakter, v průmyslové výrobě převažuje 

strojírenství soustředěné do měst v blízkosti dálnice D1.   

Území má hustou dopravní síť, ale chybí mu napojení na dopravní infrastrukturu 

státu. Nejdůležitější tahy představují dálnice D1, silnice I. třídy č.37 Pardubice – Velká 

Bíteš s napojením na dálnici D1 a elektrifikovaná železniční trať spojující Prahu s Brnem.  
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Obrázek 9  Stanice územního odboru Žďár nad Sázavou 

 

4.5.1.  Stanice Žďár nad Sázavou    
 

Stanice Žďár nad Sázavou je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ C1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „S“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 13 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nachází pět objektů s uskladněným menším množstvím látek, 

než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 19).  

Územím prochází silnice I. třídy č.37 Pardubice – Velká Bíteš a elektrifikovaná 

železniční trať spojující Prahu s Brnem, které představují riziko úniku nebezpečných látek 

při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události, na který vyjíždí 

minimálně v počtu 1 + 4, s jednou CAS a TACH. Statistiku zásahů s přítomností 

nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

 

 

Žďár nad Sázavou 

Bystřice nad Pernštejnem

Velké Meziříčí 
Velká Bíteš
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Skutečný početní stav příslušníků jedné směny je 11 (směna A), 12 (směna B), 

12 (směna C), kteří mohou sloužit minimálně v sedmičlenném složení. Praktický výcvik  

na tento druh zásahů se provádí v areálu stanice v rámci odborné přípravy, ale bez použití 

skutečné nebezpečné látky. Do výcviku nejsou zapojeny stanice vyššího typu „O“  

ani nižšího typu „Z“, které se účastní plánovaných společných taktických a prověřovacích 

cvičení. 

 

Tabulka 19  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Žďár nad Sázavou 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina
Amoniak Nížkov AGROFRIT 1,50 t - 

Amoniak Žďár nad Sázavou Zimní stadion 5,00 t - 

Chlór Žďár nad Sázavou Úpravna vody 0,20 t - 
kyselina 
chlorovodíková Žďár nad Sázavou TOKOZ 10,00 t - 

kapalný kyslík Žďár nad Sázavou ŽĎAS a.s. 50,00 t - 

hořlaviny I.tř. Žďár nad Sázavou ŽĎAS a.s. 22,50 t  
 

4.5.2.  Stanice Bystřice nad Pernštejnem    
 

Stanice Bystřice nad Pernštejnem je dle právních předpisů [3 ,6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 5 

příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí tři objekty s uskladněným menším množstvím látek, 

než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 20). 

 

 Tabulka 20  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice  

Bystřice nad Pernštejnem 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina
Amoniak Dolní Rožínka DIAMO-GEAM 45,00 t - 

Chlór Vír Úpravna vody 1,80 t - 

Etylenoxid Jimramov GAMA a.s. 1,20 t - 
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Územím prochází silnice I. třídy č.19 a regionální železniční trať Žďár nad Sázavou - 

Tišnov, které představují riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky odpovídající jejímu 

určení popisuje příloha 1, kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení 

stanice pro skutečný zásah, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. 

Prostředky jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle předurčení, 

ale počet přetlakových protichemických ochranných oděvů na CAS nenaplňuje požadavek 

právního předpisu [11]. Statistiku zásahů s přítomností nebezpečné látky ukazuje 

(Tabulka 2). Skutečný početní stav jedné směny jsou 4 příslušníci, kteří mohou 

sloužit minimálně v tříčlenném složení. Praktický výcvik v rozsahu odborné přípravy 

probíhá na stanici bez přítomnosti nebezpečných látek a s předurčenými prostředky. 

Společný výcvik se stanicemi vyššího tytu neprobíhá. 

 

4.5.3.  Stanice Velké Meziříčí    
 

Stanice Velké Meziříčí je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „A“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným na 7 

příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí tři objekty s uskladněným menším množstvím látek, 

než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 21). 

Územím prochází důležité dopravní tepny dálnice D1 a silnice I. třídy č. 37, 

s vysokou dopravní zátěží (Obrázek 2) a železniční trať Havlíčkův Brod – Brno, které 

představují vysoké riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1, 

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). 

Skutečný početní stav jedné směny tvoří 7 příslušníků, kteří mohou 

sloužit minimálně v pětičlenném složení. Praktický výcvik na zásah probíhá v areálu 

stanice, s prostředky k tomu přeurčenými a v rozsahu odborné přípravy bez použití 

skutečných látek, se stanicemi vyššího typu předurčenosti neprobíhá.  
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Tabulka 21  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Velké Meziříčí 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina
Chlór Mostiště Úpravna vody 2,40 t - 
Amoniak Velké Meziříčí Zimní stadion 0,60 t - 
Amoniak Velké Meziříčí Lacrum 1,50 t - 

 

4.5.4.  Stanice Velká Bíteš    
 

Stanice Velká Bíteš je dle právních předpisů [3, 6] zařazena jako typ P1 

s předurčeností k provádění záchranných prací při dopravních nehodách „C“, při zásazích 

s únikem nebezpečné látky „Z“ a početním stavem jedné směny stanoveným  

na 5 příslušníků.  

V hasebním obvodu se nacházejí jeden podnik pracující s nebezpečnými látkami 

zařazené dle právního předpisu [4] do skupiny B a dva objekty s uskladněným menším 

množstvím látek, než je limitní k zařazení podle právního předpisu [4] (Tabulka 22). 

Územím prochází důležité dopravní tepny dálnice D1 a silnice I. třídy č. 37, 

s vysokou dopravní zátěží (Obrázek 2) a železniční trať Havlíčkův Brod – Brno, které 

představují vysoké riziko úniku nebezpečných látek při přepravě.  

Vybavení stanice na identifikaci přítomnosti nebezpečné látky popisuje příloha 1,  

kde jsou uvedeny také ochranné prostředky a technické vybavení stanice pro skutečný 

zásah, které jsou dostatečné k provedení zásahu při mimořádné události dle jejího 

předurčení, na který vyjíždí v minimálně v počtu 1 + 2, s jednou CAS. Statistiku zásahů 

s přítomností nebezpečné látky ukazuje (Tabulka 2). Skutečný početní stav jedné směny 

tvoří 4 příslušníci, kteří mohou sloužit minimálně v tříčlenném složení. Praktický výcvik 

probíhá pouze v prostorách stanice. Taktická cvičení jsou plánována s jednotkou vyššího 

typu, ale společný výcvik se neprovádí. 

 

Tabulka 22  Přehled nebezpečných látek v hasebním obvodu stanice Velká Bíteš 

Látka Obec Organizace Množství Jednotky Skupina
Ropa Velká Bíteš MERO a.s. 221,00 t B 
Amoniak Velká Bíteš Zimní stadion 3,00 t - 
kyselina chlorovodíková Velká Bíteš I. BS Velká Bíteš 1,00 t - 
kyselina sírová Velká Bíteš I. BS Velká Bíteš 1,00 t - 
chlornan sodný Velká Bíteš I. BS Velká Bíteš 1,00 t - 
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5. Jednotky SDH obcí v kraji Vysočina 
 

Na území kraje Vysočina je dislokováno celkem 876 jednotek SDH obcí zřízených 

dle právního předpisu [1] členěných do tří kategorií (Tabulka 23).   

 

Tabulka 23  Přehled počtu jednotek SDH obcí v kraji Vysočina podle kategorií  

Okres Kategorie Počet JPO Okres Kategorie Počet JPO 

Havlíčkův 
Brod 

JPO II 4 
Jihlava 

JPO II 0 
JPO III 21 JPO III 20 
JPO V 127 JPO V 123 

Pelhřimov 
JPO II 1 

Třebíč 
JPO II 3 

JPO III 21 JPO III 25 
JPO V 146 JPO V 151 

Žďár nad 
Sázavou 

JPO II 2 
Σ kraj 

Vysočina 

JPO II 10 
JPO III 26 JPO III 113 
JPO V 206 JPO V 753 

 

Z těchto jednotek není žádná předurčena pro prvotní nasazení u mimořádné události 

s přítomností nebezpečné látky. Dvanáct z nich je předurčeno pro zásah s jednotkami HZS 

kraje Vysočina u dopravních nehod (Tabulka 24). Jednotky SDH obce kategorie JPO II 

Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Jaroměřice nad Rokytnou mají ve svojí 

výbavě ochranné oděvy typu 1a, ale nejsou určeny k zásahu. Nornými stěnami k likvidaci 

úniku na vodní hladině je vybavena jednotka SDH obce Luka nad Jihlavou. 

V blízkosti místa trvalé dislokace SDO 2 jsou předurčeny jednotky SDH obcí Jihlava 

– Bedřichov a Stařeč k jeho stavbě [24]. Po zprovoznění zajišťují doplňování a výdej 

materiálu a oblečení osobám po dekontaminaci. Nácvik použití probíhá ve spolupráci 

s jednotkami HZS kraje Vysočina minimálně 2x ročně. Pro stavbu SDT je předurčena 

jednotka SDH obce Perknov, obsluhu zajišťují jednotky HZS kraje Vysočina ze stanic 

Jihlava a Havlíčkův Brod. 

 

Tabulka 24  Přehled jednotek SDH obcí předurčených pro zásah u dopravní nehody 

Jednotka SDH 
obce Kategorie Okres Jednotka 

SDH obce Kategorie Okres 

Golčův Jeníkov II/1 Havlíčkův Brod Moravské 
Budějovice II/1 Třebíč 

Přibyslav II/1 Havlíčkův Brod Želetava II/1 Třebíč 

Počátky II/1 Pelhřimov Nové Město 
na Moravě II/1 Žďár nad Sázavou 

Horní Cerekev III/1 Pelhřimov Sněžné III/1 Žďár nad Sázavou 
Žirovnice III/1 Pelhřimov Velká Bíteš III/1 Žďár nad Sázavou 
Stonařov III/1 Jihlava Žďár n. Sáz. II/1 Žďár nad Sázavou 
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6. Jednotky HZS a SDH podniku v kraji Vysočina 
 

Na území kraje Vysočina jsou ustaveny tři jednotky HZS podniku zřízené 

dle právního předpisu [1], které popisuji v další části a jejich přehled uvádí tabulka 25. 

Areály těchto podniků jsou využívány, po vzájemné dohodě, k výcvikům a prezentacím 

většího rozsahu.  

Jednotku SDH podniku má zřízenu 16 společností, ale žádná není vybavena  

na likvidaci úniku nebezpečné látky uvnitř ani vně areálu. Společné výcviky a cvičení 

s jednotkami HZS kraje Vysočina neprobíhají. 

 

Tabulka 25  Jednotky HZS podniku v kraji Vysočina 

Jednotka HZS 
podniku 

Společnost Zaměření 
společnosti 

Hasební obvod 
stanice 

ČEPRO Šlapanov ČEPRO a.s. skladování PHM Havlíčkův Brod 
JE Dukovany ČEZ a.s. výroba elektrické 

energie 
Hrotovice 

Kronospan Jihlava Kronospan spol.s.r.o. zpracování dřevní 
hmoty 

Jihlava 

6.1.  Jednotka HZS podniku ČEPRO Šlapanov 
 

Zřizovatelem jednotky HZS podniku ČEPRO Šlapanov je akciová společnost 

ČEPRO, jejíž jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky. Společnost se 

zabývá především přepravou, skladováním a prodejem ropných produktů. V areálu může 

být uskladněno maximálně 193 116 tun pohonných hmot a dle právního předpisu [4] 

je zařazen do skupiny B. 

Při úniku skladovaných ropných látek v areálu společnosti vyjíždí jednotka HZS 

podniku s technikou CAS 24/2500/400-S2Z a CAS – 11 (fekál). Tato technika je 

předurčena i pro únik ropných látek mimo areál, s ohledem na zajištění akceschopnosti 

jednotky pro vnitřní zásah. Na únik většího množství jiné nebezpečné látky není jednotka 

vybavena. Vybavení jednotky na únik nebezpečné látky popisuje příloha 1.  

Společný výcvik s jednotkami HZS kraje Vysočina na únik nebezpečné látky a reálný 

výcvik s nebezpečnými látkami neprobíhá. Uskutečňují se společná cvičení se zaměřením  

na požár v areálu.  
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6.2.  Jednotka HZS podniku JE Dukovany 
 

Zřizovatelem jednotky HZS podniku JE Dukovany je akciová společnost ČEZ, která 

se především zabývá výrobou a prodejem elektrické energie. V areálu JE Dukovany jsou 

čtyři bloky VVER 440, typu V 213, každý o výkonu 440 MW. V areálu JE Dukovany se 

používá více druhů nebezpečných látek, ale posuzován je vzhledem k hlavnímu nebezpečí, 

radiační havárii, podle právního předpisu [12]. 

Při úniku nebezpečné látky v areálu společnosti vyjíždí jednotka HZS podniku 

s technikou TA –L1 Mercedes Vito, TA-L1 Mercedes Sprinter a KHA 32/10000/800/1000-

S2R. Při zásahu je neustále bráno na zřetel nebezpečí radiační havárie a každý 

ze zasahujících je vybaven osobním dozimetrem. 

Mimo areál JE vyjíždí s technikou podle požadavku KOPIS kraje Vysočina, 

ale nesmí být ohrožena akceschopnost jednotky pro vnitřní zásah. Na únik většího 

množství NL mimo areál není jednotka vybavena. Vybavení jednotky na únik nebezpečné 

látky popisuje příloha 1. Společný výcvik s jednotkami HZS kraje Vysočina na únik 

nebezpečné látky a reálný výcvik s nebezpečnými látkami neprobíhá. Uskutečněná 

společná cvičení byla zaměřena na radiační havárii a převážně na požár v areálu.  

6.3.  Jednotka HZS podniku KRONOSPAN Jihlava 
 

Zřizovatelem jednotky HZS podniku KRONOSPAN Jihlava je společnost s ručením 

omezením KRONOSPAN ČR, zabývající se výrobou velkoplošných materiálů na bázi 

dřeva. V areálu je používáno podlimitní množství nebezpečných látek k zařazení podle 

právního předpisu [4] a hlavní zdroj rizika představuje nebezpečí požáru. 

Při úniku malého množství nebezpečné látky vyjíždí jednotka HZS podniku 

s technikou CAS 32/8200/800-S2Z. Na likvidaci rozsáhlého úniku není jednotka vybavena 

a žádá o pomoc HZS kraje Vysočina. Mimo areál vyjíždí s technikou CAS 32/8200/800-

S2Z s ohledem na zajištění akceschopnosti jednotky pro vnitřní zásah. Vybavení jednotky 

na únik nebezpečné látky popisuje příloha 1. 

Společný výcvik s jednotkami HZS kraje Vysočina na únik nebezpečné látky a reálný 

výcvik s nebezpečnými látkami neprobíhá. Uskutečňují se společná cvičení především se 

zaměřením na požár v areálu. V roce 2007 a 2008 proběhla společná taktická cvičení 

s námětem na únik nebezpečné látky. Při obou se projevila rozdílnost připravenosti  

na tento typ zásahu a problémy v komunikaci mezi zasahujícími v nebezpečné zóně. 
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7. Předurčené JPO HZS ČR 
 

V této části popisuji vytypované stanice HZS krajů s předurčeností typu „O“  

pro srovnání způsobu výcviku a možnosti nasazení jednotek při zásahu na mimořádnou 

událost  velkého rozsahu s nebezpečnou látkou. 

7.1.  Karlovarský kraj 
 

Karlovarský kraj leží v západní části České republiky, je druhý nejmenší a skládá se 

ze tří bývalých okresů. Více než polovinu délky hranice tvoří hranice se Spolkovou 

republikou Německo. Hlavní odvětví průmyslu představuje těžba uhlí a jílů, energetika  

a chemická a sklářská výroba. Po otevření státních hranic v roce 1989 mnohonásobně 

vzrostla intenzita silniční dopravy v regionu [28]. 

Do sítě opěrných bodů byla právním předpisem [7] z jednotek kraje zařazena stanice 

Sokolov – chemický závod pro likvidaci úniku nebezpečných látek s předurčeností „O“. 

Na tento typ událostí není tímto pokynem další JPO kraje předurčena. 

Stanice sídlí v areálu firmy Hexion Specialty Chemicals zabývající se výrobou 

organických chemických látek. Hlavní výrobní program tvoří produkce kyseliny akrylové 

a jejich čtyř esterů.  

Jednotka disponuje technikou určenou pro zásah v areálu závodu a mimo něj.  

Při mimořádné události velkého rozsahu s nebezpečnou látkou vyjíždí jedna CAS  

a TACH v počtu 1 + 5 ze stanice typu C1 a CHA v počtu 1 + 2 ze stanice Sokolov – 

chemický závod, v jehož osádce je vždy technik chemické služby. Do chemického závodu 

je vyslána jednotka ze stanice Sokolov k zajištění zásahu v areálu závodu. 

Společný výcvik s jednotkami HZS Karlovarského kraje ke zvýšení akceschopnosti 

vzhledem k míře nebezpečí výroby v podniku probíhá v areálu stanice Sokolov -chemický 

závod. Zde se příslušníci HZS seznamují s technickým vybavením a nacvičují společný 

postup pro skutečný zásah. Praktické zkušenosti s nebezpečnými látkami získává jednotka  

při asistencích ve výrobních prostorech závodu, kde provádí převážně čerpání látek  

a likvidaci případných úniků. To zvyšuje profesionalitu přístupu a odbornost příslušníků 

HZS. 
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7.2.  Jihomoravský kraj 
 

Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi bývalých okresů a důležitou pozici 

v ekonomice má zpracovatelský průmysl. Zvláštní význam v dopravě má dopravní spojení 

mezi Brnem, Vídní a Bratislavou, které je součástí evropské dopravní infrastruktury [29].   

Do sítě opěrných bodů byly právním předpisem [7] z jednotek kraje zařazeny stanice 

Brno-Lidická s předurčeností pro likvidaci úniku nebezpečných látek „O“ a olejových 

havárií a stanice Břeclav pro dekontaminaci osob a techniky. Dále bude popisována pouze 

činnost stanice Lidická, která sídlí v centru Brna v budově z čtyřicátých let minulého 

století a nelze ji dále rozšiřovat pro potřeby jednotky.    

Při mimořádné události velkého rozsahu s nebezpečnou látkou na území města Brna 

vyjíždí: 

- 1 x VA 

- 2 x CAS 

- 1 x CHK 

- 1 x PPLA 

v celkovém počtu 1 + 16, kde v osádce je vždy technik chemické služby. Při výjezdu mimo 

hasební obvod stanice nehradí jednu CAS jednotka daného území. 

Jednotka cvičí s prostředky pro zásah v areálu stanice s imitací nebezpečné látky  

a zkouší různé způsoby jejich použití. Dvakrát ročně jezdí s technikou na ostatní stanice 

nacvičovat postup zásahu a jednotky zaškoluje hlavně pro stavbu a obsluhu 

dekontaminačního stanoviště.  
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7.3.  Plzeňský kraj 
 

Plzeňský kraj se rozléhá na jihozápadě České republiky a má nejdelší hranice  

na jihozápadě se Spolkovou republikou Německo. Skládá se ze sedmi bývalých okresů  

a svou rozlohou je třetím největším krajem ČR. Pro svou výhodnou polohu mezi hlavním 

městem Prahou a zeměmi západní Evropy má na jeho území velký význam silniční 

a železniční doprava. V průmyslu významné místo zaujímá strojírenství, potravinářství 

a výroba stavebních hmot [30]. 

Do sítě opěrných bodů byly právním předpisem [7] z jednotek kraje zařazeny stanice 

Plzeň 1 – Košutka k likvidaci nebezpečných látek s předurčeností „O“, stanice Plasy  

a Tachov k likvidaci olejových havárií. Další popis bude zaměřen na činnost stanice 

Košutka. Ta sídlí na okraji města Plzeň v nově postavené stanici.    

Při mimořádné události velkého rozsahu s nebezpečnou látkou na území města Plzeň 

vyjíždí: 

ze stanice Plzeň – Košutka:                                         Plzeň Slovany (nebo Střed) 

- 1 x VA                                                                     -  1 x CAS 

- 1 x CAS 

- 1 x CHK 

- 1 x PPLA 

v celkovém počtu 1 + 14, v osádce je vždy technik chemické služby. 

Při mimořádné události mimo území města Plzeň je vyslána na podporu místní 

jednotce: 

ze stanice Plasy:                                                           Plzeň – Košutka 

- 1 x CAS                                                     -  1 x CAS    

- 1 x CHA                                                         -  1 x CHK 

v celkovém počtu 1 + 15, v osádce je vždy technik chemické služby. 

Činnost pro tento druh zásahů je vypracována místní metodikou, která řeší postup  

a úkoly zasahujících v časovém sledu po příjezdu na místo události. Nácvik na únik 

nebezpečné látky ze zásobníku a potrubí probíhá v areálu stanice na vybudovaném 

trenažéru. S reálnými látkami získává jednotka stanice Plzeň 1 - Košutka zkušenosti 

v prostoru překladiště ve spolupráci s přepravní firmou podle ADR. Této problematice je 

nad rámec odborné přípravy vyčleněn pravidelně druhý den v týdnu. Nácvik zásahu 

s ostatními jednotkami probíhá při společných taktických a prověřovacích cvičeních.  
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7.4.  Moravskoslezský kraj 
 

Moravskoslezský kraj se rozléhá na severovýchodě České republiky a sousedí 

s Polskem a Slovenskou republikou. Skládá se ze šesti bývalých okresů a má nejvyšší 

počet obyvatel ze všech krajů. Z hospodářského hlediska patří kraj historicky patří  

ke stěžejním průmyslovým lokalitám ČR, a to díky významným nalezištím černého uhlí, 

které podmínilo rozvoj hutnictví, strojírenství a chemického průmyslu. Nedostatkem 

dopravní infrastruktury je nedokončené napojení na dálniční síť ČR, ale krajem prochází 

dva železniční tahy evropského významu [31]. 

Do sítě opěrných bodů byla právním předpisem [7] z jednotek kraje zařazena stanice 

Zábřeh k likvidaci nebezpečných látek s předurčeností „O“ a stanice Fifejdy 

k dekontaminaci osob a techniky. Další popis bude zaměřen na činnost stanice Zábřeh.  

Při mimořádné události velkého rozsahu s nebezpečnou látkou na území města 

Ostrava vyjíždí: 

ze stanice Zábřeh:                                                         stanice typu P: 

- 2 x CAS                                                                 -  1 x CAS 

- 1 x chemický kontejner 

- 1 x protiplynový automobil 

- 1 x KHA 

v celkovém počtu 1 + 21, v osádce je vždy technik chemické služby. 

Činnost pro tento druh zásahů je vypracována místní metodikou, která řeší postup  

a úkoly zasahujících v časovém sledu po příjezdu na místo události. Postup na únik 

nebezpečné látky jednotka nacvičuje prakticky dvakrát měsíčně každá směna v prostorech 

stanice nebo s reálnými látkami v areálech firem na území města zabývajících se 

zpracováním nebezpečných látek. Nácvik zásahu s ostatními jednotkami procvičuje  

při taktických a prověřovacích cvičeních. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 
 

7.5. Hlavní město Praha 
 

Praha je hlavní, současně největší město České republiky a čtrnácté v Evropské unii. 

Rozléhá se mírně od středu Čech na řece Vltavě odklopené Středočeským krajem. Skládá 

se z deseti městských částí. Z ekonomického hlediska patří k nejdůležitějším 

hospodářským centrům Česka. K nejvýznamnější odvětvím patří turistika a průmysl 

filmový a zpracovatelský. Praha představuje významný dopravní uzel nejenom v Česku, 

ale i ve střední Evropě v silniční, železniční a letecké dopravě. To představuje vysokou 

zátěž pro dané území [32]. 

Do sítě opěrných bodů byly právním předpisem [7] z jednotek hlavního města 

zařazeny stanice Petřiny a Strašnice k likvidaci nebezpečných látek s předurčeností „O“. 

Na stanici Petřiny sídlí chemická služba, která ošetřuje prostředky po použití ze všech 

stanic a v případě zásahu na místě události zajišťuje detekci, informační podporu a výdej 

ochranných prostředků. Stanice Strašnice disponuje CHA a stanice Smíchov prostředky  

na dekontaminaci osob a techniky. Další popis bude zaměřen na činnost stanice Strašnice.  

Při mimořádné události velkého rozsahu s nebezpečnou látkou na území města Prahy 

vyjíždí: 

ze stanice Strašnice:                                                         stanice typu P: 

- 2 x CAS                                                                 -  1 x CAS 

- 1 x CHA 

      ze stanice Petřiny 

- 1 x PPLA 

v celkovém počtu 1 + 21, v osádce je vždy technik chemické služby. 

Praktický výcvik příslušníků stanice Strašnice s prostředky CHA určených  

pro zásah s únikem NL probíhá na trenažéru vybudovaném v areálu této stanice. Nácvik 

zásahu s ostatními jednotkami prověřuje při taktických a prověřovacích cvičeních. Na tuto 

problematiku byl zaměřen výcvik všech stanic v roce 2009 a byl směřován na prvotní 

činnost jednotek při příjezdu k mimořádné události.  
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8. Vyhodnocení současného stavu 
 

Základní početní stav na všech stanicích HZS kraje Vysočina ve třech směnách 

stanovuje právní předpis [3] na 450 příslušníků, přičemž skutečná obsazenost činí jen 398 

příslušníků, což představuje 88,4%. Naplněné počty mají pouze stanice Humpolec  

a Velké Meziříčí předurčené pro zásah na dálnici D1 a stanice Světlá nad Sázavou. 

Minimální početní stavy neodpovídají hodnotám dle právního předpisu [3], což zvyšuje 

požadavky na takto zasahující jednotky, a to především z hlediska úrovně jejich 

připravenosti. 

8.1.  Vybavenost 

8.1.1.  Detekční technika   
 

Vybavení detekční technikou je na odpovídající úrovni dle předurčenosti jednotek 

[5], ale chybí prostředky na detekci úniku látek ze stacionárních zdrojů stanicím Havlíčkův 

Brod, Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou. V jejich hasebním obvodu se nachází 

sklářské provozy používající nebezpečné látky viz. tabulka 4, 6 a 7. Na zjištění přítomnosti 

výbušné koncentrace hořlavých plynů a par je ve výbavě jednotek HZS kraje Vysočina 

celkem 38 kusů detektorů 7 typů, nejvíce osm kusů Gadet P a Gas Alert Micro. Počet typů 

ovlivňují centrální dodávky techniky nestejného vybavení, které ale neodpovídají již 

používanému vybavení. Ve výbavě žádné jednotky nejsou dva stejné typy takovéhoto 

detektoru. V majetku ho mají tři jednotky SDH obce a dvě jednotky HZS podniku, jejichž 

přehled uvádí příloha 1. 

K zjištění přítomnosti radioaktivního záření u mimořádné události jsou jednotky HZS 

kraje Vysočina dostatečně vybaveny dozimetry, indikátory i měřící technikou. Z ostatních 

jednotek tímto vybavením disponuje pouze jednotka SDH obce Nové Město na Moravě  

a HZS podniku JE Dukovany. 
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8.1.2.  Ochranné oděvy   
 

V případě zásahu s výskytem neznámé nebezpečné látky zasahují jednotky PO 

v nejvyšším stupni ochrany, a proto jsou v diplomové práci posouzeny jen plynotěsné 

protichemické ochranné oděvy – přetlakové typu 1a [5]. Všechny stanice HZS kraje 

Vysočina mají odpovídající počty dle právního předpisu [3], osm stanic však nevyhovuje 

počtem těchto oděvů dle právního předpisu [11] a nemá celkem 15 kusů těchto oděvů. 

Tím však akceschopnost těchto jednotek není ohrožena, chybí náhrada v případě použití  

u zásahu nebo po výcviku. Tři jednotky SDH obce jsou vybaveny těmito ochrannými 

oděvy, ale nejsou předurčeny k nasazení u zásahu na únik neznámé nebezpečné látky.  

Ze tří jednotek HZS podniku mají tyto ochranné oděvy pouze dvě s ohledem na charakter 

používaných NL. Jejich zásah v ně areálu společnosti je možný na základě uzavřené 

dohody, pokud bude zajištěna vnitřní akceschopnost.   

 

8.1.3.  Technické prostředky   
 

Technickými prostředky na zamezení úniku a čerpání nebezpečných látek je 

z jednotek HZS kraje Vysočina nad rámec své předurčenosti vybaveno šest stanic typu „P“ 

a odpovídajícím způsobem stanice typu „S“ a „O“ [5]. Obměněna zastaralého technického 

vybavení byla doposud realizována na stanicích Jihlava a Třebíč. Jednotky HZS podniků 

mají technické prostředky dostatečné pro zásah na používané nebezpečné látky v areálech 

společností. 

Norné stěny na zamezení šíření úniku NL na vodní hladině chybí ve výbavě osmi 

stanic HZS kraje Vysočina. Z jednotek SDH obcí jimi disponuje pouze jediná. Jednotky 

HZS podniků mají dostatečný počet norných stěn na zásah na vodoteči v okolí areálu 

společnosti. Jejich počty uvádí příloha 1. 
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8.2.  Výcvik 
 

Výcviky u jednotek HZS kraje Vysočina na zásahy s nebezpečnou látkou probíhají 

převážně v areálu stanic, minimálně v rozsahu plánu roční odborné přípravy [5]  

a s prostředky ve své výbavě, ale společný výcvik stanic není organizován. Jsou plánovaná 

společná taktická a prověřovací cvičení rozdílných námětů bez přítomnosti skutečné 

nebezpečné látky. S tou se jednotka setká až při skutečné mimořádné události, u které 

nemusí zasahovat v období delší než jeden rok, jak je to zřejmé ze statistiky událostí 

(Tabulka 2).  

Ve spolupráci s laboratoří Tišnov, která zajišťuje bezpečné použití zdroje 

radioaktivního rážení, probíhají prověřovací cvičení s přítomností radiačního zdroje, aby 

byla prověřena skutečná úroveň připravenosti jednotek HZS kraje Vysočina na tento typ 

mimořádné události.  

Společné výcviky jednotek HZS kraje Vysočina na únik nebezpečné látky  

s jednotkami SDH obcí probíhají pouze s jednotkami předurčenými na stavbu SDO 2  

a SDT. Vyšší počet zaškolených osob umožňuje střídání obsluhy při déle trvajícím 

nasazení uvedené techniky, což se potvrdilo při pomoci na likvidaci ohniska chřipky ptáků 

v obci Zálší na žádost HZS Pardubického kraje. Jednotky HZS podniků se účastní 

některých taktických cvičení s námětem likvidace úniku nebezpečné látky organizovaných 

HZS kraje Vysočina.  

 

9. Návrhy na řešení současného stavu 
 

Ze získaných poznatků vyhodnocuji jednotlivé posuzované požadavky připravenosti 

jednotek PO v kraji Vysočina na zásah s přítomností nebezpečné látky.  

Obsazení nenaplněných početních stavů stanic HZS kraje Vysočina, které ztěžuje 

prvotní zásah stanicím typu P, je v současnosti nereálné vzhledem k finanční politice státu. 
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9.1.  Vybavenost 
 

Vzhledem k finanční náročnosti na pořízení nových technických prostředků, 

je doplnění chybějícího vybavení problematické u jednotek HZS kraje Vysočina i HZS 

podniků, ale především u jednotek SDH obcí, které jsou financovány z rozpočtu obcí. 

 

9.1.1.  Detekční technika   
 

Chybějící prostředky na detekci úniku nebezpečných látek ze stacionárních zdrojů 

není vhodné doplňovat stanicím Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou 

a Světlá nad Sázavou, a to s vzhledem na vysoké pořizovací náklady detekční techniky 

a malou četnost jejich využití. Při mimořádné události bude postačující, když zasahující 

jednotky na detekci uniklé látky povolají stanici Jihlava typu „O“, která má ve výbavě 

analyzér plynů GDA II a Ramanův spektrometr umožňující identifikaci nebezpečných 

látek. S ohledem na dobu jejího dojezdu dle vzdálenosti mohou zasahující jednotky využít 

prostředky na detekci v majetku provozovatele zařízení, u kterých před použitím ověří 

jejich exspiraci nebo kalibraci.  

Detektorů na zjištění přítomnosti výbušné koncentrace hořlavých plynů a par je  

ve výbavě jednotek HZS kraje Vysočina dostatečný počet, ale celkem 7 typů. Proto by 

bylo žádoucí provést obměnu morálně zastaralých detektorů Gadet P jejich nahrazením 

detektory Gas Alert Micro nebo Dräger X-am 2000, které je možné kalibrovat 

v podmínkách HZS kraje Vysočina. Tato obměna by byla do budoucna z ekonomického 

hlediska výhodná vzhledem ke snížení provozních výdajů za kalibraci. Tyto typy detektorů 

lze doporučit při nákupu jednotkám SDH obce a HZS podniků v kraji Vysočina. Funkční 

zastaralé detektory na zjištění přítomnosti výbušné koncentrace po obměně lze nabídnou 

k dalšímu využití jednotkám SDH obce. 

 Jedenáct jednotek HZS kraje Vysočina je ke zjištění přítomnosti radioaktivního 

záření u mimořádné události vybaveno osobním dozimetrem SOR/R a indikátorem 

ionizujícího záření GI-3H. Stejnému počtu jednotek SDH obcí předurčeným pro zásah 

u dopravní nehody společně s jednotkami HZS kraje Vysočina takové vybavení chybí, 

a proto by bylo vhodné indikátory GI-3H nabídnout formou převodu nebo odprodeje  

do jejich užívání, protože u dopravních nehod jim v případě prvotního zásahu hrozí 

nebezpečí od radioaktivního záření z legálně nebo nelegálně přepravovaného zdroje. 
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9.1.2.  Ochranné oděvy   
 

Chybějících 15 plynotěsných protichemických ochranných oděvů – přetlakových 

typu 1a [5] osmi stanicím typu P není nutné doplnit neprodleně, protože v případě použití 

je možné jejich doplnění ze stanic vyššího typu. Pořízení chybějících ochranných oděvů 

OPCH 90 PO představuje finanční náročnost 540 000,- Kč, proto ji bude nutné rozložit  

do několika následujících let. Obce tímto vybavením své jednotky nevybavují pro jiné 

finanční priority a absenci stabilních zdrojů nebezpečí na území obce.  

 

9.1.3.  Technické vybavení 
 

Obměna morálně zastaralé techniky a technického vybavení na stanicích typu „S“ 

Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou z finančních prostředků HZS kraje 

Vysočina vidím jako nereálnou. Možností je žádost o investici GŘ HZS ČR. 

Chybějící norné stěny je důležité přednostně doplnit stanicím, v jejichž hasebním 

obvodu se nacházejí významná vodní díla, aby v případě úniku ropných látek nebylo nutné 

vyčkávat příjezdu stanice vyššího typu. Jedná se vodní nádrž Mostiště v hasebním obvodu 

stanice Velké Meziříčí, vodní nádrž Mohelno a Dalešice v hasebním obvodu stanice 

Hrotovice a vodní nádrž Vír v hasebním obvodu stanice Bystřice nad Pernštejnem. Stanice 

Velké Meziříčí má možnost využití norných stěn v majetku Povodí Moravy, ale jejich 

dislokace 5 km od stanice prodlužuje dobu nasazení. Tyto tři uvedené stanice je možné 

vybavit nákupem nových norných stěn nebo přesunem z jiných stanic například ze stanic 

Ledeč nad Sázavou a Třebíč, které jsou vybaveny 320 metry a 180 metry norných stěn. 

Existuje i levnější řešení, a to nahrazení chybějících norných stěn ve vybavení stanic typu 

P minimálně 10 metry absorbčních hadů, jejichž pořizovací cena je poloviční oproti 

nákladům na nákup norných stěn, a které umožní rychlý prvotní zásah do příjezdu jednotky 

ze stanice vyššího typu. 
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9.2.  Výcvik 
 

V oblasti výcviku jednotek je důležité se zaměřit na společné výcviky stanic 

rozdílného typu, aby hlavně stanice typu „Z“, pokud zasahuje jako první na místě události, 

měla ucelenou představu o možnostech podpory jednotkou vyššího typu a s ohledem 

k tomu vedla prvotní zásah. Takovýto společný výcvik každé směny stanice typu „Z“ 

územního odboru by měl být organizován minimálně dvakrát ročně v jejím hasebním 

obvodu s jednotkou typu „S“ nebo „O“ při jištění minimálního početního stavu směny 

stanice po dobu výcviku mimo svůj hasební obvod. Dále navrhuji, aby byl minimálně 

jednou ročně plánován společný výcvik stanic typu „S“ a „O“. Při těchto výcvicích je 

nutné procvičovat postup pro společný zásah jednotek se stanicí typu „O“ uvedený 

v příloze 3. 

Jelikož vybudování trenažéru v areálu stanic pro nácvik praktického použití věcných 

prostředků není možné s ohledem na omezené prostorové podmínky a jelikož není 

umožněno k tomuto účelu využívání areálů firem v blízkosti stanic, proto navrhuji,  

na základě dostupných zdrojů informací (Obrázek 10), vybudování mobilního 

kontejnerového výcvikového trenažéru (Obrázek 11) přepravovaného kontejnerovým 

nosičem Tatra, popsaného v příloze 4. Mobilní trenažér umožní nácvik zamezení úniku 

a přečerpání nebezpečných látek vybavením jednotlivých stanic, a to přímo v místě jejich 

trvalé dislokace. Jeho další využití vidím při taktických a prověřovacích cvičeních,  

kdy po umístnění pomocí hydraulické ruky z nosiče Tatra umožní provádění simulací 

převrácení cisterny přepravující nebezpečnou látku a prověření činnosti jednotek PO. 

Náklady na pořízení nového kontejneru lze odhadnout na částku 200 000,- Kč, ale cenu lze 

výrazně snížit při pořízení svépomocí a použitím vyřazených materiálů od jiných složek 

státu např. majetku Ministerstva obrany ČR. 

Obrázek 10  Příklady trenažérů na výcvik úniku nebezpečné látky [25, 26] 

Stacionární trenažér Mobilní trenažér Gubas 
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Obrázek 11  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér 

 

Do výcviků jednotek HZS kraje Vysočina je nezbytné zapojit vybrané jednotky SDH 

obcí. S předurčenými jednotkami pro zásah u dopravní nehody doporučuji nacvičovat 

společný postup k zjištění přítomnosti nebezpečné látky, protože se mohou s takovou 

situací setkat při prvotním samostatném zásahu. Toto téma navrhuji přidat do pravidelné 

odborné přípravy dvakrát ročně. Vybrané jednotky pro stavbu SDO 2 ve své výbavě 

nemají ochranné oděvy typu 1a a není předpoklad, že by si je v budoucnu pořizovaly, proto 

navrhuji provádět jejich výcvik s oděvy ve vlastnictví HZS kraje Vysočina. Po vyškolení 

se tyto jednotky mohou po postavení SDO 2 podílet i na obsluze stanoviště a tím umožní 

delší dobu nasazení bez nutnosti zvýšení počtu příslušníků HZS kraje Vysočina. 

S jednotkami HZS podniků, vzhledem k jejich podmíněnému výjezdu mimo areál 

společnosti početním stavem směny, provádět společné výcviky na únik nebezpečné látky 

z výrobního zařízení v areálu společností. 
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10. Závěr 
 

V současné době se v běžném životě denně a  při různých činnostech setkáváme 

s různými formami nebezpečných látek. Míra negativního vlivu na lidský organismus pak 

závisí na jejich množství a délce působení. Často si neuvědomujeme toto nebezpečí 

a podceňujeme ho. Hlavní nebezpečí tyto látky představují při úniku z výroby nebo 

při přepravě, a proto je důležitá připravenost jednotek PO na minimalizaci následků těchto 

mimořádných událostí. 

Diplomová práce poskytuje ucelený přehled o vybavení stanic HZS kraje Vysočina 

a jednotek SDH obcí a HZS podniků v kraji Vysočina prostředky pro zásah u mimořádné 

události s přítomností nebezpečné látky dle jejich předurčenosti, současně popisuje způsob 

a rozsah výcviku na tento typ událostí. 

Ze získaných poznatků a porovnáním s jinými HZS krajů ČR vyplývá, že stanice 

HZS kraje Vysočina se připravují na řešení mimořádné události s přítomností nebezpečné 

látky samostatně, ale chybí příprava na společný zásah jednotek PO a praktický nácvik 

zamezení úniku nebezpečné látky.  

Společné praktické výcviky jednotek PO v kraji Vysočina na zásah s přítomností 

nebezpečné látky a postupné ujednocení vybavení technickými prostředky u jednotek HZS 

kraje Vysočina, řešeno v kapitole 9, povede ke zlepšení připravenosti na řešení  skutečné 

mimořádné události. 

Téma připravenosti složek IZS na společný zásah u mimořádné události v kraji 

Vysočina a na který složky procvičují společný postup při taktických cvičeních různých 

námětů v každém územním odboru jednou ročně, není v této diplomové práci řešeno, 

protože by přesáhlo rámec zadání diplomové práce a zasluhovalo by samostatný prostor. 

Doporučuji proto problematiku společného zásahu složek IZS na nebezpečnou látku dále 

rozpracovat. 
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Příloha 1 

MUNDUCH, Z. Připravenost jednotek požární ochrany na zásah s nebezpečnou látkou 

 

Vybavení stanic HZS kraje Vysočina prostředky pro zásah  

na nebezpečnou látku  
 

Tabulka č.1 Vybavení stanice Havlíčkův Brod prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 
4 CAS 20 
4 CAS 15 
4 CHK 

OCHOM  99 FIRE 4 sklad 
CHAMPION AUER 2 CHK 

Detekční 
prostředky 

Oldham MX 21 Plus 1 CAS 20 
Oldhan EX 2000 1 CAS 20 
Dräger X-am 2000 1 CAS 15 

CHP 71 1 CAS 20 
2 sklad 

nasavač Universal 1 CAS 20 
GI-3H 1 CAS 20 

DC-3E-98 1 CAS 20 
1 sklad 

URAD 115 1 CAS 20 

SOR/R 2 CAS 20 
1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

 

Amoniak - NH3 5 CAS 20 
Chlór – Cl2 5 CAS 20 
SO2 5 CAS 20 
Bojové chemické látky 25 CAS 20 
Sorpční trubičky (Carbon) 5 CAS 20 

Na 
dekontaminaci 

Dekontaminační souprava 1 CAS 20 
Dekontaminační souprava 1 CAS 15 
Dekontaminační sprcha 1 CHK 

Měření Ph VATERPROF pH30 1 příruční sklad 

Databáze NL Registr NL 1 CAS 20 
Medis Alarm 1 počítač 

Čerpadla VERSA – MATIC 1 CHK 

Ucpávky Kanálová válcová průtočná 2 CHK 
Kanálová ucpávka 1 CHK 
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Tabulka č.2 Vybavení stanice Chotěboř prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 
4 CAS 24 

2 CAS 32 

Detekční 
prostředky 

Pac Ex 1 CAS 24 
CHP 71 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 
URAD 115 1 CAS 24 
SOR/R 1 CAS 24 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 

Databáze NL Registr NL 1 knihovna 
Medis Alarm 1 počítač 

 
Tabulka č.3 Vybavení stanice Ledeč nad Sázavou prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 

Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 4 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Oldham MX 21 Plus 1 CAS 15 
Dräger X-am 2000 1 CAS 15 
CHP 71 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 15 

Na 
dekontaminaci 

Dekontaminační souprava 1 CAS 15 
Dekontaminační sprcha 1 Ropný přívěs 

Čerpadla Hadicové čerpadlo DEPA/ELRO 1 Ropný přívěs 

Ucpávky Kanálová ucpávka plochá 3 Ropný přívěs 
Kanálová ucpávka 9 Ropný přívěs 
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Tabulka č.4 Vybavení stanice Světlá nad Sázavou prostředky pro zásah na nebezpečnou 
látku 

Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 4 CAS 24 

Detekční 
prostředky 

Oldham  1 CAS 24 
CHP 71 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 
URAD 115 1 CAS 24 
SOR/R 1 CAS 24 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 

Databáze NL Registr NL 1 knihovna 
 

 

Tabulka č.5 Vybavení stanice Telč prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Dräger X-am 2000 1 CAS 15 
nasavač Universal 1 CAS 15 
CHP 71 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 
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Tabulka č.6 Vybavení stanice Jihlava prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 

4 CAS 24 
4 CAS 20 
4 CHK 
4 PPLK 
8 sklad 

Dräger Team Master Pro 3 sklad 
Auer Vutex Elite 4 CHK 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Max (LEL, O2, H2S, CO) 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 

DC-3H-08 1 CAS 24 
1 CAS 20 

D222 1 CAS 24 
URAD 115 1 CAS 24 
Gas Alert Micro Clip (LEL) 1 CAS 20 

SOR/R 
1 CAS 24 
1 CAS 20 
1 RZA 

GI-3H 1 RZA 
Gas Alert Micro (LEL, O2) 1 CHK 
Dräger CMS 1 CHK 
nasavač Universal 1 CHK 
Gas Alert Micro Clip (LEL) 1 PPLK 
Oldham MX 21 (LEL, O2, NH3, Cl2) 1 příruční sklad 
Dräger Multivarm (LEL, O2, CO) 1 příruční sklad 
Ramanův spektrometr 1 příruční sklad 

CHP 71 1 CHK 
4 sklad 

SOR/R 7 sklad 
GDA II 1 příruční sklad 

Průkazníkové 
trubičky 

 

Amoniak - NH3 9 CHK 
Chlór – Cl2 9 CHK 
SO2 9 CHK 
Bojové chemické látky 45 CHK 
Sorpční trubičky (Carbon) 9 CHK 
Čipy k CMS na průmyslové látky 100 CHK 

Na 
dekontaminaci 

Dekontaminační souprava 1 CAS 24 
Dekontaminační souprava 1 CAS 20 
Dekontaminační sprcha 1 CHK 

Měření Ph 
VATERPROF pH30 1 příruční sklad 
Lakmusové papírky 1 balení CAS 24 
Lakmusové papírky 1 balení CAS 20 

Databáze NL Registr NL 1 CAS 20 
Medis Alarm 1 notebook 

Odběr vzorků Odběrová sada 1 CHK 

Čerpadla Hadicové a odstředivé čerpadlo 6 kontejnery 
Sudové čerpadlo 1 CHK 

Ucpávky Kanálová ucpávka 2 CAS 24 
Kanálová ucpávka 4 CHK 

 



 

 5

Tabulka č.7 Vybavení stanice Třešť prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OCHOM 99 FIRE 3 CAS 15 

OPCH 90 PO 2 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Dräger X-am 2000 1 CAS 15 
CHP 71 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 

 

 

 

Tabulka č.8 Vybavení stanice Polná prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Dräger Pac Ex 1 CAS 15 
CHP 71 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 
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Tabulka č.9 Vybavení stanice Pelhřimov prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 

4 CAS 20 
4 CAS 15 
2 CAS 32 
2 sklad 

OCHOM  99 FIRE 4 sklad 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Micro (LEL, O2, H2S, CO) 1 CAS 20 
Dräger X-am 2000 1 CAS 15 

CHP 71 1 CAS 20 
2 sklad 

Dräger CMS 1 CAS 20 
GI-3H 1 CAS 20 

DC-3E-98 1 CAS 20 
1 sklad 

URAD 115 1 CAS 20 
SOR/R 3 CAS 20 

Průkazníkové 
trubičky 

 

Amoniak - NH3 10 CAS 20 
Chlór – Cl2 5 CAS 20 
SO2 5 CAS 20 
HCl 5 CAS 20 
CO 5 CAS 20 
Bojové chemické látky 25 CAS 20 
Sorpční trubičky (Carbon) 5 CAS 20 

Na 
dekontaminaci 

Dekontaminační souprava 1 CAS 20 
Dekontaminační souprava 1 CAS 15 
Dekontaminační sprcha 1 CHK 

Měření Ph VATERPROF pH30 1 CAS 20 
Lakmusové papírky 1 balení CAS 20 

Databáze NL Medis Alarm 1 počítač 

Čerpadla membránové 1 CHK 
keramické 1 CHK 

Ucpávky Kanálová ucpávka 10 CHK 
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Tabulka č.10 Vybavení stanice Humpolec prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 4 CAS 24 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Max (LEL, O2, H2S, CO) 1 CAS 24 
Pax Ex 1 CAS 24 
CHP 71 1 CAS 24 
nasavač Universal 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 
URAD 115 1 CAS 24 
GI-3H 1 RZA 

SOR/R 1 CAS 24 
1 RZA 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 8 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
HCl 5 CAS 24 
CO 5 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 

Měření Ph Lakmusové papírky 1 balení CAS 24 
Databáze Infodat 1 RZA 
Čerpadla Vzduchové 1 CAS 24 

 
Tabulka č.11 Vybavení stanice Kamenice nad Lipou prostředky pro zásah na nebezpečnou 

látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Micro (LEL, O2, CO) 1 CAS 15 
CHP 71 1 příruční sklad 
GI-3H 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 

Měření Ph Lakmusové papírky 1 balení CAS 15 
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Tabulka č.12 Vybavení stanice Pacov prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 4 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Gadet P 1 CAS 15 
CHP 71 1 příruční sklad 
nasavač Universal 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
GI-3H 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 8 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
HCl 5 CAS 15 
CO 5 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 6 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 

Měření Ph Lakmusové papírky 1 balení CAS 15 
 

Tabulka č.13 Vybavení stanice Moravské Budějovice prostředky pro zásah na nebezpečnou 
látku 

Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 20 

Tychem – TK 4 sklad 

Detekční 
prostředky 

Gadet P 1 CAS 20 
CHP 71 1 CAS 20 

Nasavač Universal 1 CAS 20 
1 CAS 32 

QRAE II (H2S, CO, DMV, O2) 1 sklad 
DC-3E-98 1 CAS 20 
URAD 115 1 CAS 20 
SOR/R 1 CAS 20 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 20 
Chlór – Cl2 3 CAS 20 
SO2 3 CAS 20 
Bojové chemické látky 15 CAS 20 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 20 

Zplodiny čtyř látek 10 CAS 20 
10 CAS32 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava + sprcha 1 CAS 20 

Ucpávky Kanálová ucpávka 1 CAS 20 



 

 9

Tabulka č.14 Vybavení stanice Třebíč prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 

4 CAS 24 
4 CAS 24 
2 TACH 
4 sklad 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Max (LEL, O2, H2S, CO) 1 CAS 24 
Gas Alert Micro (LEL) 1 TACH 
CHP 71 1 CAS 24 
GI-3H 1 RZA 

DC-3E-98 1 CAS 20 
2 sklad 

URAD 115 1 CAS 20 

SOR/R 
1 CAS 24 
1 CAS 24 
1 RZA 

Průkazníkové 
trubičky 

 

Amoniak - NH3 10 CAS 24 
Chlór – Cl2 5 CAS 24 
SO2 5 CAS 24 
HCl 5 CAS 24 
CO 5 CAS 24 
Bojové chemické látky 25 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 5 CAS 24 

Na 
dekontaminaci 

Dekontaminační souprava 1 CAS 24 
Dekontaminační souprava 1 CAS 24 
Dekontaminační sprcha 1 TACH 

Měření Ph VATERPROF pH30 1 TACH 
Lakmusové papírky 1 balení CAS 24 

Databáze NL Alfa Dat 1 CAS 24 
Medis Alarm 1 počítač 

Odběr vzorků Odběrová sada 1 TACH 

Čerpadla membránové 1 TACH 
sudové 1 TACH 

Ucpávky Kanálové ucpávky Ø 15-120 cm 1 sada CAS 24 a TACH 
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Tabulka č.15 Vybavení stanice Jemnice prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 3 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Micro  1 CAS 15 
Gadet P 1 CAS 15 
CHP 71 1 CAS 15 
nasavač Universal 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
CO 5 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 6 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 

Databáze NL Registr NL 1  CAS 15 
 
 
 

Tabulka č.16 Vybavení stanice Náměšť nad Oslavou prostředky pro zásah na nebezpečnou 
látku 

Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 24 

Detekční 
prostředky 

Oldham MX 21 (LEL, O2, NH3, Cl2) 1 CAS 24 
Gadet P 1 CAS 24 
CHP 71 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 
URAD 115 1 CAS 24 
SOR/R 1 CAS 24 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 
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Tabulka č.17 Vybavení stanice Hrotovice prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 15 

Detekční 
prostředky 

Gadet P 1 CAS 15 
Gas Alert Micro 1 CAS 15 
CHP 71 1 CAS 15 
nasavač Universal 1 CAS 15 
DC-3E-98 1 CAS 15 
URAD 115 1 CAS 15 
SOR/R 1 CAS 15 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 8 CAS 15 
Chlór – Cl2 3 CAS 15 
SO2 3 CAS 15 
HCl 5 CAS 15 
CO 5 CAS 15 
Bojové chemické látky 15 CAS 15 
Sorpční trubičky (Carbon) 6 CAS 15 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 15 

Měření Ph Lakmusové papírky 1 balení sklad 
 

Tabulka č.18 Vybavení stanice Bystřice nad Pernštejnem prostředky pro zásah  
na nebezpečnou látku 

Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 24 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Micro (LEL, O2, H2S, CO) 1 CAS 24 
CHP 71 1 CAS 24 
nasavač Universal 1 CAS 24 
GI-3H 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 
URAD 115 1 CAS 24 
SOR/R 1 CAS 24 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Databáze NL Registr NL 1 CAS 24 
Na 

dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 

Měřění Ph Lakmusové papírky 1 balení CAS 24 
Čerpadla Čerpadlo na PHM FR1210C 1 sklad 
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Tabulka č.19 Vybavení stanice Žďár nad Sázavou prostředky pro zásah na nebezpečnou 
látku 

Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 

2 CAS 24 
2 CAS 24 
5 TACH 
2 sklad 

Detekční 
prostředky 

Pac Ex (LEL) 1 CAS 24 
Gadet P 1 CAS 24 
Oldham MX 21 (LEL, O2) 1 CAS 24 
Gadet P 1 CAS 24 
CHP 71 1 TACH 
Dräger CMS 1 TACH 
nasavač Universal 1 TACH 

DC-3E-98 1 CAS 24 
1 CAS 24 

URAD 115 1 CAS 24 
GI-3H 1 CAS 24 

SOR/R 
1 CAS 24 
1 CAS 24 
1 sklad 

Průkazníkové 
trubičky 

 

Amoniak - NH3 7 TACH 
Chlór – Cl2 7 TACH 
SO2 6 TACH 
HCl 6 TACH 
Bojové chemické látky 39 TACH 
Sorpční trubičky (Carbon) 6 TACH 

Na 
dekontaminaci 

Dekontaminační souprava 1 CAS 24 
Dekontaminační souprava 1 CAS 24 
Dekontaminační sprcha 1 TACH 

Měření Ph 

VATERPROF pH30 1 sklad 

Lakmusové papírky 
1 balení CAS 24 
1 balení CAS 24 
1 balení TACH 

Databáze NL Medis Alarm 1 počítač 

Čerpadla 
Hadicové čerpadlo DEPA/ELRO 1 TACH 
Odštředivé čerpadlo MAST TUP 1 TACH 
Čerpací agregát UECA 1 TACH 

Ucpávky 
Těsnící vak 9 TACH 
Kanalizační ucpávky 1 sada TACH 
Kanalizační ucpávka plochá 1 TACH 
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Tabulka č.20 Vybavení stanice Velké Meziříčí prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 4 CAS 24 

Detekční 
prostředky 

Gas Alert Max 1 RZA 
CHP 71 1 CAS 24 
DC-3E-98 1 CAS 24 
URAD 115 1 RZA 
GI-3H 1 RZA 
SOR/R 1 CAS 24 
Gadet P 1 sklad 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
HCl 5 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 

Ucpávky Kanálové ucpávky 5 CAS 24 
 

Tabulka č.21 Vybavení stanice Velká Bíteš prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 
Vybavení 
jednotky Název Počet Umístnění 

Ochranné 
oděvy 
typ 1a 

OPCH 90 PO 2 CAS 24 

Detekční 
prostředky 

Gadet P 1 CAS 24 
CHP 71 1 CAS 24 
GI-3H 1 CAS 24 

DC-3E-98 1 CAS 24 
1 sklad 

URAD 115 1 CAS 24 
SOR/R 1 CAS 24 

Průkazníkové 
trubičky 

Amoniak - NH3 3 CAS 24 
Chlór – Cl2 3 CAS 24 
SO2 3 CAS 24 
Bojové chemické látky 15 CAS 24 
Sorpční trubičky (Carbon) 3 CAS 24 

Na 
dekontaminaci Dekontaminační souprava 1 CAS 24 

Databáze NL Registr NL 1 knihovna 
Ucpávky Kanálové ucpávky 4 CAS 24 
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Tabulka č.22 Vybavení jednotek SDH obcí pro zásah na nebezpečnou látku 
Jednotka SDH 

obce Vybavení jednotky Počet 

Jaroměřice nad 
Rokytnou 

Ochranný oděv typu 1a – OPCH 90 PO 2 
Detektor Dräger X-am 2000 1 
Kanálová ucpávka 1 

Křižanov Detektor Gas Alert Micro Clip (LEL) 1 
Luka nad Jihlavou Norné stěny 10 m 3 

Nové Město  
na Moravě 

Ochranný oděv typu 1a – Chempion Elite S 4 
Detektor Gas Alert Micro Clip (LEL) 1 
Indikátor radioaktivního záření GI-3H 1 

Žďár nad Sázavou Ochranný oděv typu 1a – OPCH 90 PO 2 
 
 
Tabulka č.23 Vybavení jednotek HZS podniků prostředky pro zásah na nebezpečnou látku 

Jednotka HZS 
podniku Vybavení jednotky Počet 

Čepro Šlapanov 

Ochranný oděv typu 1a  0 
Gas Alert Micro (LEL, O2) 3 
Samonosná nádrž 3000 l 1 
Kanálová ucpávka 10 
Čerpadlo UECA-10H 1000l/min 1 
Norné stěny 10 m 10 

JE Dukovany 

Ochranný oděv typu 1a – Team Master Pro 10 
Detektor Micro Pac (LEL,O2) 1 
Detektor X-am 5000 (LEL,O2, Cl2, H2, CO, CO2) 2 
Dozimetry elektronické 32 
Dozimetry filmové 80 
Dekonta Dekontamitanations wanne Typ 250 1 
Těsnící vaky 5 
Norné stěny 10 m 6 

Kronospan Jihlava 

Ochranný oděv typu 1a – OPCH 90 PO 2 
Nasavač universal 1 
Ucpávky 2 
Nádrž 2600 l 4 
Norné stěny 10 m 6 
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Příloha 2 

MUNDUCH, Z. Připravenost jednotek požární ochrany na zásah s nebezpečnou látkou 

 
Statistika celkového počtu událostí na dálnici D1 v roce 2009  
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Příloha 3 
 
MUNDUCH, Z. Připravenost jednotek požární ochrany na zásah s nebezpečnou látkou 

Činnost jednotek HZS kraje Vysočina při společném zásahu  

na únik nebezpečné látky s opěrným bodem HZS kraje 

Vysočina - stanicí Jihlava 

 
Popis jednotlivých činností při společném zásahu jednotek HZS kraje Vysočina  

v lokalitě územního odboru Jihlava na únik nebezpečné látky při minimálním početním 

stavu stanic. Při vyšším počtu zasahujících bude urychlena doba přípravy na zásah. 

 

KOPIS vysílá na tento typ události jednotky: 

- stanici Jihlava typu C - CAS 24/3400/210 S2Z o síle 1+3 (dále I. CAS) 

                                          - CAS 20/3500/210 S2Z o síle 1+3 (dále II. CAS)   

                                                    - TA 2/K-CH o síle 1+1 (dále CHK) 

- nejbližší místně příslušnou stanici typu P - CAS o síle 1+2 (dále III. CAS) 

 
Podrobný popis jednotlivých činností:  

První jednotka, která přijede na místo s CAS po průzkumu s ohledem na získané 

informace o nebezpečné látce stanoví prvotní bezpečnostní opatření a provede 

protipožární opatření (hranici nebezpečné zóny, trojnásobnou ochranu, atd.). Pokud není 

nutná činnost k bezprostřednímu odvrácení hrozícího nebezpečí nebo záchraně osob, 

vyčká jednotka se započetím likvidace úniku do příjezdu všech vyslaných jednotek.  

Po příjezdu všech jednotek na místo velí zásahu velitel I. CAS a činnosti 

v nebezpečné zóně velí velitel II. CAS. 

Na likvidaci úniku jsou zahájeny následující činnosti: 

- osádka I.CAS – velitel - velí zásahu, 

- strojník - zajišťuje vyznačení hranice nebezpečné zóny a trojnásobnou 

ochranu. Po ukončení pomáhá s dostrojením č.1 a č.2 I. CAS  

do ochranných oděvů, 

- číslo 1 – společně s č.2 se obléká do stanoveného ochranného oděvu, 

- číslo 2 – po rozložení plachty k převlékání začne s oblékáním  

do stanoveného ochranného oděvu, 
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- osádka II.CAS – velitel - velí zásahu v nebezpečné zóně, 

- strojník – vytvoří přívodní vedení C k dekontaminačnímu stanovišti  

a pomáhá s dostrojením č.1 a č.2 II. CAS do ochranných oděvů, 

- číslo 1 – společně s č.2 se obléká do stanoveného ochranného oděvu, 

- číslo 2 – po rozložení plachty  k převlékání začne s oblékáním  

do stanoveného ochranného oděvu, 

- osádka CHK – velitel – společně se strojníkem CHK buduje dekontaminační 

stanoviště na hranici nebezpečné zóny a připravuje prostředky  

pro průzkum, 

- strojník - společně s velitelem CHK buduje dekontaminační stanoviště 

na hranici nebezpečné zóny, 

- osádka III.CAS – velitel – pomáhá s dostrojením č.1 a 2 I. CAS a potom č.1 III. CAS, 

- strojník – zajišťuje uzavření vnějšího prostoru a pomáhá se stavbou 

dekontaminačního stanoviště osádce CHK, 

- číslo 1 – obléká se do stanoveného ochranného oděvu k obsluze 

dekontaminačního stanoviště a pomoci při odkládání oděvů  

po vystoupení z nebezpečné zóny. 

Po vybudování dekontaminačního stanoviště následuje: 

- osádka I.CAS - číslo 1 – v ochranném oděvu s detekční technikou vstupuje  

do nebezpečné zóny k zjištění rozsahu havárie a druhu nebezpečné 

látky, 

- číslo 2 - jistí zasahující skupinu v nebezpečné zóně v ochranném 

oděvu v pohotovostí poloze na hranici nebezpečné zóny, 

- osádka II.CAS - číslo 1 – v ochranném oděvu s detekční technikou vstupuje  

do nebezpečné zóny k zjištění rozsahu havárie a druhu nebezpečné 

látky, 

- číslo 2 - jistí zasahující skupinu v nebezpečné zóně v ochranném 

oděvu v pohotovostí poloze na hranici nebezpečné zóny, 

- osádku III.CAS – číslo 1 – připraví se ve stanoveném ochranném oděvu 

v pohotovostní poloze na obsluhu dekontaminačního stanoviště. 

Po provedeném průzkumu: 

- osádka I.CAS – číslo 1 – po ukončení průzkumu spolupracuje s č.1 II. CAS  

na likvidaci úniku nebezpečné látky, 
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- osádka II.CAS – číslo 1 – po ukončení průzkumu si žádá o technické prostředky  

na likvidaci úniku nebezpečné látky a zahajuje likvidaci úniku, 

- osádka CHK – velitel – připraví požadované technické prostředky na hranici 

nebezpečné zóny, 

- strojník - připraví požadované technické prostředky na hranici 

nebezpečné zóny. 

Výměna zasahující skupiny: 

- osádka I.CAS – číslo 1 – po předání informací v nebezpečné zóně střídající skupině 

vystupuje přes dekontaminační stanoviště z nebezpečné zóny, 

- číslo 2 – společně s č.2 II. CAS vstupuje do nebezpečné zóny  

a pokračuje v likvidaci úniku nebezpečné látky, 

- osádka II.CAS – číslo 1 – po předání informací v nebezpečné zóně střídající skupině 

vystupuje přes dekontaminační stanoviště z nebezpečné zóny, 

- číslo 2 – společně s č.2 I .CAS vstupuje do nebezpečné zóny  

a pokračuje v likvidaci úniku nebezpečné látky, 

- strojník – zajišťuje dodávku vody na dekontaminační stanoviště,  

- osádka CHK – velitel – obléká se do stanoveného ochranného oděvu k jištění 

zasahující skupiny na hranici nebezpečné zóny, 

- osádka III.CAS – velitel – obléká se do stanoveného ochranného oděvu k jištění 

zasahující skupiny na hranici nebezpečné zóny, 

- číslo 1 – pomáhá vystupující skupině z nebezpečné zóny 

s odkládáním ochranných oděvu do dekontaminaci. 

Ukončení likvidace úniku nebezpečné látky: 

- osádka I.CAS – číslo 2 – ukončuje zásah v nebezpečné zóně a přes dekontaminační 

stanoviště vystupuje z nebezpečné zóny, 

- osádka II.CAS – číslo 2 – ukončuje zásah v nebezpečné zóně a přes dekontaminační 

stanoviště vystupuje z nebezpečné zóny, 

- osádka III.CAS - číslo 1 – pomáhá vystupující skupině z nebezpečné zóny 

s odkládáním ochranných oděvu po dekontaminaci. 
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Likvidace dekontaminačního stanoviště: 

- osádka CHK – velitel – společně s velitelem III.CAS zahajuje ve stanoveném oděvu 

likvidaci dekontaminačního stanoviště, 

- strojník – obléká se do stanoveného ochranného oděvu a pomáhá 

s odložením ochranných oděvů skupině provádějící likvidaci 

dekontaminačního stanoviště, 

- osádka III.CAS – velitel – společně s velitelem CHK zahajuje ve stanveném 

oděvu likvidaci dekontaminačního stanoviště. 

Odjezd z místa události: 

- osádka I.CAS – velitel – ukončuje zásah na likvidaci úniku nebezpečné látky a 

nařizuje naložení použitého materiálu na povolanou techniku a 

odešle zasahující jednotky na základnu. Místo události předá majiteli 

nebo specializované firmě k provedení likvidačních prací po úniku 

nebezpečné látky.  

 
Výše uvedený postup není pevně daným postupem nasazených jednotek PO kraje 

Vysočina při likvidaci úniku nebezpečné látky, ale slouží jako osnova nácviku jednotlivých 

činností při zásahu.  

V případě složitějšího zásahu je nutné povolání dalších jednotek ke střídání 

zasahujících jednotek v nebezpečné zóně. Do jejich příjezdu je možné, v případě nouze, 

znovu nasazení již nasazených jednotek. Při zásahu opěrného bodu, stanice Jihlava,  

na území kraje Vysočina mimo svůj územní odbor se mění zasahující jednotky vyslané 

KOPIS. 

KOPIS vysílá na tento typ události jednotky: 

- stanici daného územního odboru typu C – CAS o síle 1+2 (dále I. CAS) 

                - TA nebo CHA o síle 1+0 

- stanici Jihlava typu C - CAS 20/3500/210 S2Z o síle 1+3 (dále II. CAS)   

                                                    - TA 2/K-CH o síle 1+1 (dále CHK) 

- nejbližší místně příslušnou stanici typu P - CAS o síle 1+2 (dále III. CAS) 

Popis jednotlivých činností při takovém společném zásahu jednotek HZS kraje 

Vysočina na únik nebezpečné látky je shodný s výše uvedenou tabulkou, pouze se změní 

zasahující jednotky podle místa mimořádné události. Proto jsou důležité společné výcviky 

jednotek PO k nácviku zásahu na tento typ.  
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Příloha 4 
 
MUNDUCH, Z. Připravenost jednotek požární ochrany na zásah s nebezpečnou látkou 

 
Návrh mobilního kontejnerového výcvikového trenažéru 

 

V příloze je popsán návrh mobilního kontejnerového výcvikového trenažéru s nádrží 

o objemu 5 000 litrů k nácviku různých typů zásahů jednotek PO kraje Vysočina na únik 

nebezpečné látky při přepravě. Na mobilním trenažéru se bude nacvičovat pomocí 

vyměnitelných přírub nouzové přečerpání obsahu cisterny podle typu (silniční, železniční), 

utěsnění praskliny na plášti cisterny simulované pomocí přívodního ventilu na boku 

trenažéru a utěsnění potrubí rozdílného průměru bez příruby technickými prostředky  

ve výbavě jednotek PO kraje Vysočina např. sadou Dichtfix. Kontejner umožní, díky 

ochrannému rámu bez následného poškození, položení do různých polohách a simulaci 

převrácené cisterny po dopravní nehodě. Na obrázcích níže je navrhovaný kontejner 

popsán a zobrazen z několika pohledů. 

 
Obrázek 1  Popis mobilního kontejnerového výcvikového trenažéru 
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Obrázek 2  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér – pohled na pravý bok 

 
 

 
 

Obrázek 3  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér – pohled levá strana 
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Obrázek 4  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér – pohled pravá strana 

 

 
 

Obrázek 5  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér – pohled zezadu 
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Obrázek 6  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér – pohled shora 

 

 
Obrázek 7  Mobilní kontejnerový výcvikový trenažér – pohled zepředu 


