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Anotace 

 

Roháč M. Odborná příprava jednotek hasičských záchranných sborů podniků. 

Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, 2011,  

 

Klíčová slova: odborná příprava, jednotky poţární ochrany, statistika zásahové činnosti, 

vybavení jednotek, 

 

Diplomová práce je zaměřena na odbornou přípravu hasičských záchranných sborů 

podniků. 

Práce obsahuje charakteristiku vybraných jednotek hasičských záchranných sborů 

podniků, podle technického vybavení a velikosti jednotky, a statisticky vyhodnocuje jejich 

činnost. Formuluje rozdíl v odborné přípravě mezi hasičským záchranným sborem České 

republiky a hasičským záchranným sborem podniků. Formuluje návrhy na úpravu stávající 

odborné přípravy hasičských záchranných sborů podniků. 

 

 

Annotacion 

 

Roháč M. Special Training of units of Company Fire and Rescue Services. 

Thesis, Ostrava, VSB-TU, 2011, 

 

Key words: Special training, fire brigade, Statistics intervention activities, equipment units 

 

The thesis is focused on special training of units of Company Fire and Rescue Services.  

The work contains a description of selected units of Company Fire and Rescue Services, 

according to the technical equipment and unit size, and statistically evaluate their activities. It 

indicates the differences between special training of the Fire and Rescue Services of the 

Czech Republic and the units of Company Fire and Rescue Services. It formulates the 

modifying proposals of existing special training of units of Company Fire and Rescue 

Services.  
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1 Úvod 

 

Tato práce se zabývá vyjádřením rozdílnosti v zaměření činností jednotek Hasičských 

záchranných sborů podniků (dále jen HZSP) ve vztahu k Hasičskému záchrannému sboru 

České republiky (dále jen HZS ČR) a na základě toho budu navrhovat úpravu odborné 

přípravy. 

V České republice máme různé jednotky poţární ochrany, které se dělí na dobrovolné, 

profesionální a vojenské. Jednotky konající záchranné a likvidační práce při mimořádných 

událostech dobrovolně, jsou jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotky sborů 

dobrovolných hasičů podniků. Dobrovolnými jednotkami se však v této práci zabývat nebudu. 

Moje práce se zaměřuje na sloţky hasičů profesionálních, tedy těch, kteří mají práci hasiče 

jako svoje zaměstnání. Těmito sloţkami jsou jiţ zmíněný HZS ČR a HZSP. Vojenské 

hasičské jednotky jsou sice profesionální, ale spadají do působnosti Armády České republiky, 

proto se jimi v této práci také nebudu zabývat. Zaměřím se pouze na jednotky HZSP, u 

kterých budu hodnotit a navrhovat zlepšení v odborné přípravě ve srovnání s HZS ČR. 

Podnětem pro zadání této diplomové práce byl fakt, ţe v České republice nejsou 

vhodné podmínky pro odbornou přípravu HZSP s ohledem na zaměření jejich zásahové 

činnosti. Tyto podniky, které mají zřízenou vlastní jednotku HZSP se zabývají různým 

průmyslem a tedy i specifika nebezpečí a vzniku poţárů jsou různá. Tyto sbory jsou sice 

majetkem podniku, ale co se týče odborné přípravy, jsou podřízeny Ministerstvu vnitra 

respektive Generálnímu ředitelství HZS ČR. Jelikoţ jednotky HZSP spadají do poplachového 

plánu kraje, musí mít její zaměstnanci všeobecnou odbornou způsobilost, stejně jako 

příslušníci HZS ČR, aby v případě vzniku jakékoliv mimořádné události (dále jen MU) byli 

schopni pomoci. Podniky však mají jiţ zmíněná specifika a je v nich tak větší 

pravděpodobnost vzniku konkrétní MU neţ mimo areál podniku, proto je třeba, aby i při 

těchto událostech byli hasiči odborně připraveni. 

Tato práce se bude zabývat tematickým zaměřením odborné přípravy HZSP, zejména 

moţnostmi praktického výcviku konkrétních činností, k získání návyků a dovedností. Při 

zpracování tematického zaměření odborné přípravy HZSP je nezbytné respektovat názory 
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zkušených velitelů HZSP, kteří absolvovali speciální kurzy a stáţe v zahraničí na konkrétní 

druhy zásahů. 

V České republice neexistuje specializované výcvikové středisko pro odbornou 

přípravu k zásahům v průmyslu. Některé HZSP absolvují speciální odbornou přípravu 

k získání určitých dovedností ve výcvikových střediscích v zahraničí (např. Falck RISC 

v Rotterdamu). Realizace takového střediska v České republice, se zaměřením na zásahovou 

činnost HZSP by zkvalitnila jejich odbornou přípravu a umoţnila by získat návyky a 

zkušenosti. Středisko by také umoţnilo odbornou přípravu většímu počtu hasičů včetně HZS 

ČR a sborů dobrovolných hasičů obcí. 
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2 Zaměření, cíle a metodologie práce 

 

2.1 Zaměření práce 

Práce je zaměřená na řešení odborné přípravy HZSP, na hodnocení současné podoby 

odborné přípravy a pomocí zjištěných nedostatků na návrh jejího zlepšení. 

 

2.2 Cíle práce 

Ve své práci si stanovuji tyto cíle: 

1. Vyhodnotit zásahovou činnost HZSP 

Práce Bude vycházet ze statistiky nejčetnějších činností, která bude čerpána z 

Generálního ředitelství HZS ČR a jejich statistiky za posledních 5 let. Hodnoceny budou 

i statistické údaje technického vybavení a početních stavů vybraných HZSP. 

 

2. Zhodnotit úroveň odborné přípravy HZSP 

Nejprve bude charakterizována obecná odborná příprava. Následovat bude 

hodnocení poznatků o odborné přípravě vybraných HZSP a poznatků o odborné přípravě 

v zahraničí. 

 

3. Navrhnout tematické zaměření odborné přípravy HZSP 

Tyto návrhy budou vyplývat ze získaných informací a poznatků. 

 

 

2.3 Metodologie práce 

Pro získání potřebných informací provedu rešerši, která mi přiblíţí jednak všeobecný 

přehled o problematice a také konkrétní fakta, potřebné pro moji práci. 

Pro vyhodnocení rozdílnosti zaměření odborné přípravy HZS ČR a HZSP bude nutné 

získat statistiku těchto sborů. Nejprve budu vycházet z veřejně dostupných zdrojů a to ze 

statistických ročenek, vydaných Generálním ředitelstvím HZS ČR (dále jen GŘ HZS ČR). 
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Časový interval, ve kterém budu tyto sbory srovnávat, si stanovuji 5 let a to roky 2006 aţ 

2010. Následně budu vést jednání s odborníky z GŘ HZS ČR, pro získání dalších informací 

ze statistických údajů o zásazích, technice a početních stavech obou jednotek za posledních 5 

let, které nejsou uvedeny ve statistických ročenkách. 

Podle vyhodnocené statistiky HZSP si domluvím osobní schůzku v největších a 

nejvýznamnějších sborech podniků v České republice. Při výběru těchto HZSP bude 

zohledněn počet zásahů za posledních 5 let, mnoţství a druh techniky a velikost jednotky. Při 

osobní schůzce povedu nestandardizovaný rozhovor s veliteli stanic, při němţ budu formou 

otevřených otázek zjišťovat problematiku v odborné přípravě jednotlivých HZSP. Na základě 

získaných informací vytvořím dotazník, který jim obratem pošlu. Tento strukturovaný 

dotazník bude určen velitelům těchto jednotek a bude obsahovat otázky týkající se 

problematických činností z hlediska praktické odborné přípravy. Zmiňovaný dotazník je 

uveden v příloze č. 1. 

V jednotlivých podkapitolách vybraných podniků uvedu charakteristiku jak podniku, 

tak i jednotky HZSP. Z údajů získaných z dotazníků vyhodnotím získané informace a budu 

hledat shodu a rozdíly v odpovědích na formulované dotazy a vyjádřím poţadavky na 

zlepšení praktické odborné přípravy podle názorů jejich velitelů. 

Podle získaných informací uvedu v závěru práce okruhy tematických zaměření 

odborné přípravy HZSP, které mají v České republice nedostatečnou kvalitu. 
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3 Rešerše 

V této kapitole uvedu literaturu, kterou jsem se rozhodl prostudovat, se záměrem 

získání určitých informací. V prvé řadě jsem potřeboval informace o odborné přípravě hasičů, 

a proto jsem prostudoval legislativu, která se touto problematikou zabývá. Pro získání 

informací o postupech při řešení konkrétních mimořádných událostí jsem studoval metodické 

listy a konspekty odborné přípravy. V neposlední řadě jsem chtěl získat informace o 

výcvikových střediscích ve světě, a proto jsem prostudoval práce bývalých studentů naší 

školy a internetové stránky, které se touto problematikou zabývají. 

 

 

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

č. 226/2005 Sb. 

Pro moji práci je nejdůleţitější druhá část vyhlášky, která se zabývá odbornou 

způsobilostí a přípravou hasičů. Je zde uvedeno legislativní zabezpečení odborné způsobilosti, 

způsob provádění, ověřování a osvědčování odborné přípravy jednotek poţární ochrany. 

 

MV GŘ HZS ČR. Metodické listy: Bojový řád jednotek požární ochrany. 1. vydání 

Ostrava: SPBI, 2001. 280 s. ISBN 80–86111-91–1. 

MV GŘ HZS ČR. Konspekty odborné přípravy jednotek PO. 1. Vydání Ostrava: SPBI, 

1999. ISBN 80-86111-46-6. 

Obě tyto publikace vydané MV GŘ HZS ČR jsou hlavním podkladem pro provádění 

odborné přípravy u jednotek poţární ochrany. Uvádějí postupy, nebezpečí a očekávané 

zvláštnosti při zdolávání mimořádných událostí. V závislosti na těchto zásadách se dají 

realizovat praktická cvičení v podmínkách, které co nejvíce odpovídají skutečnosti. 

 

SLÁMA, M., Budování výcvikových polygonů. Závěrečná práce rekvalifikačního studia. 

Ostrava: VŠB – TU, Hornicko – geologická fakulta, 1997. 20s 
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Práce je zaměřena na vybudování určitého klecového protiplynového polygonu na 

konkrétní stanici v České republice. Jsou zde zdůvodněny potřeby polygonů, vzhledem 

k psychice a fyzické kondici hasičů. Dále práce uvádí významná výcviková střediska ve 

Velké Británii a Spojených státech amerických v konfrontaci s polygony v České republice. 

 

POPP, L., Polygon ve výcvikovém středisku Jánské koupele. Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB-TU Ostrava, FBI, 2008. 

 Tato diplomová práce se zabývá návrhem konkrétního polygonu ve středisku Jánské 

koupele. Úvodní část práce je však věnována obhajobě potřeby výstavby polygonů v České 

republice. Následuje část, kde jsou pro příklad zmíněny výcvikové střediska ve světě, 

respektive ve státech Evropy. 

 

Informace o výcvikovém středisku Falck RISC v Rotterdamu [online]. 2011 [cit. 2011-

01-01]. Dostupné z www: < http://www.falck.nl >. 

Společnost Falck RISC poskytuje sluţby ve čtyřech oblastech a to záchranářské, 

asistenční, zdravotní a sluţby ve výcvikových centrech. Právě výcviková střediska a zejména 

to v Rotterdamu, které je zaměřeno na průmyslové havárie, je pro moji práci inspirativní. 

 

Závěrem této kapitoly mohu konstatovat, ţe splnila moje očekávání a získal jsem 

potřebné informace. Legislativa mi přinesla informace o rozdílnosti mezi HZS ČR a HZSP, 

literatura vydaná GŘ HZS ČR týkající se odborné přípravy mi zase přinesla přehled o 

správných postupech při řešení MU. Dále jsem získal důleţité informace o výcvikových 

střediscích v zahraničí. 
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4 Odborná příprava hasičů 

     

Podle zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1] se 

výkon sluţby příslušníků HZS ČR a zaměstnanců HZSP člení na organizační a operační 

řízení. Jednou ze základních částí organizačního řízení jsou činnosti, vedoucí k dosaţení 

odborné způsobilosti. Tento zákon dále stanovuje, ţe bez dosaţení odborné způsobilosti 

nesmí členové jednotek poţární ochrany vykonávat své funkce. Odborná způsobilost se 

ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Způsob provádění odborné přípravy příslušníků 

HZS ČR a zaměstnanců HZSP, její ověřování i osvědčování stanoví prováděcí právní předpis. 

Podle vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb. [2] se odborná příprava skládá z: 

a) prohlubování odborných znalostí, 

b) tělesné přípravy, 

c) prověřovacích a taktických cvičení. 

Tato vyhláška dále stanovuje, ţe poţadavky na odbornou způsobilost hasičů se rozumí 

poţadavky na znalost: 

a) předpisů o poţární ochraně, integrovaném záchranném systému a o krizovém řízení, 

b) pouţívání poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany, 

c) poţárně technické charakteristiky a technicko-bezpečnostních parametrů látek, 

d) bezpečnosti práce a zásad první pomoci, 

e) dále jen "odborné znalosti", uzpůsobené zastávané funkci a poţadavky na praktické 

dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon zastávané funkce. 

Základní odbornou přípravou hasičů z povolání vykonávajících samostatnou sluţbu 

při zdolávání poţárů na místě zásahu je podle vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek poţární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. [2] nástupní odborný výcvik, 

který podle osnov stanovených ministerstvem vnitra organizují v odborných kurzech 

vzdělávací zařízení Ministerstva vnitra. 
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Po absolvování nástupního odborného výcviku má hasič základní znalosti, ale pro 

další funkce (např. strojník, velitel) musí absolvovat další školení a výcviky podle osnov 

Ministerstva vnitra. Pro zajištění stálé vědomosti znalostí se provádí pravidelná odborná 

příprava a pravidelné přezkoušení znalostí. Základní zaměření pravidelné odborné přípravy 

jednotek poţární ochrany stanoví kaţdoročně Ministerstvo vnitra prostřednictvím pokynu 

generálního ředitele HZS ČR. V tomto pokynu jsou uvedeny základní poţadavky odborné 

přípravy a povinná témata k proškolení. Na základě tohoto pokynu si jednotlivé kraje HZS 

ČR a velitelé jednotek HZS podniků vytvoří roční plán odborné přípravy, do kterého mimo 

povinných témat zahrnou i další témata, v závislosti na předurčenosti jednotky. 

Odbornou přípravu tvoří část teoretická, ve které se hasiči seznamují s novinkami ve 

vlastní vybavenosti jednotky, s novými postupy při zdolávání mimořádných událostí a dále 

obsahuje opakování znalostí podle ročního plánu odborné přípravy. 

Pro moji práci je podstatnější další část odborné přípravy, a to je praktický výcvik a 

cvičení. Práce hasiče je natolik specifická, ţe je velice důleţitá praktická zkušenost 

s činnostmi, se kterými přijde do styku. Při mnoha mimořádných událostech jde o ţivot nejen 

postiţených občanů, ale také o ţivot samotného hasiče a jeho kolegů, proto je nezbytné 

dodrţovat stanovené postupy. Pro zafixování správných postupů při zdolávání mimořádných 

událostí do paměti hasiče je stěţejní praktický výcvik, tedy vyzkoušení si těchto postupů tzv. 

„naostro“ při simulaci dané mimořádné události. Hasič má moţnost převést teorii do praxe, 

coţ má v případě budoucího zásahu kladný vliv na jeho psychiku. 

Pro praktický výcvik je tedy podstatné přesné nasimulování dané situace (mimořádné 

události). V mnoha případech jsou jednotky hasičů schopné si tyto podmínky vytvořit sami 

v místě dislokace stanice. Ale jsou i sloţitější zásahy a tedy i cvičení, při kterých je pro jejich 

věrohodnost potřeba speciálních polygonů, trenaţérů a cvičišť na kterých se odborná příprava 

provádí. 
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5 Statistika činností hasičských záchranných sborů podniků a hasičských 

záchranných sborů ČR 

 
 

Informace do této kapitoly jsem čerpal ze statistických údajů GŘ HZS ČR.  

V České republice je 89 jednotek HZSP (aktualizováno v srpnu 2010) a 240 jednotek 

HZS ČR (k 1. 1. 2011). Celkový počet směnových příslušníků a zaměstnanců zařazených 

v jednotkách (dále jen výjezdoví hasiči) je ke stejným datům následující, HZS ČR má 6368 

příslušníků a HZSP má 2336 zaměstnanců. Z těchto údajů je jasné, ţe HZS ČR disponuje 

větším počtem stanic i hasičů. To je nutné brát v úvahu při hodnocení statistiky zásahů, 

techniky a početních stavů těchto sborů. 

 

5.1 Statistika zásahů 

Statistika zásahů za posledních 5 let je čerpána ze statistických ročenek vydaných GŘ 

HZS ČR [3] a z dalších materiálů, které mi toto ředitelství poskytlo. 

V následující tabulce (tabulka č. 1) je kompletní shrnutí zásahů HZS ČR a HZSP za 

roky 2006 aţ 2010, rozdělených podle druhu MU, spolu s celkovým počtem těchto zásahů 

v daném roce. 

  

poţáry 
dopravní 

nehody 

ţivelné 

pohromy 

úniky 

nebezpečných 

látek 

technické 

havárie 

radiační havárie, 

ostatní MU, 

plané poplachy 

celkem 

událostí 

2006 
HZS ČR 19189 18831 3175 5013 37571 5332 89211 

HZSP 1409 951 139 623 3613 3417 10152 

2007 
HZS ČR 21432 20882 6538 5534 35905 5062 95353 

HZSP 1493 846 410 588 3276 2750 9363 

2008 
HZS ČR 20910 20426 2932 5612 32928 5446 88254 

HZSP 1293 927 247 550 3041 2937 9011 

2009 
HZS ČR 20283 19318 2835 5313 35500 5348 88597 

HZSP 1202 1008 299 472 3426 3108 9515 

2010 
HZS ČR 18050 18491 0 4753 44736 5207 91237 

HZSP 1188 1102 0 528 5006 3110 10934 

Tabulka č. 1 Zásahy HZS ČR a HZSP za posledních 5 let 
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Následující graf (obrázek č. 1) znázorňuje rozdíl v počtech zásahů mezi HZS ČR a 

HZSP za jednotlivé roky (2006 – 2010). Musíme brát ovšem v úvahu, ţe mezi těmito sbory je 

rozdíl v celkovém počtu stanic a hasičů. Ale i přes tento rozdíl vychází na kaţdou stanici HZS 

ČR průměrně 393 zásahů za rok, oproti HZSP, kde je průměrně 123 zásahů na jednu stanici 

za rok (bráno z celkového počtu zásahů v roce 2010 vzhledem k současnému počtu stanic).  

 

 

Obrázek č. 1 Graf výjezdů HZS ČR a HZSP 2006 – 2010 

 

V dalších dvou grafech (obrázek č. 2 a 3) je znázorněn vývoj v počtech zásahů 

určitého druhu v jednotlivých letech (2006 – 2010) jak u HZS ČR, tak i u HZSP. 
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Obrázek č. 2 Graf zásahů HZS ČR 2006 – 2010 

 

 

Obrázek č. 3 Graf zásahů HZSP 2006 – 2010 
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Ze statistiky vyplývá, ţe počty zásahů se v průběhu let mění jen nepatrně. Celkový 

počet zásahů se v minulých pěti letech drţel téměř na stejné úrovni a to kolem 90 000 zásahů 

za rok u HZS ČR a 9500 zásahů za rok u HZSP. Co se týče počtu zásahů podle druhu 

události, tak i tady se za posledních 5 let drţí zásahy obou sborů téměř na stejné úrovni. Od 

roku 2010 platí změna při evidenci ţivelných pohrom, které se evidují pomocí příznaků vţdy 

ve spojení s druhem události, proto v roce 2010 tak razantně stoupl počet technických havárií 

o 27% u HZS ČR a o 46% u HZSP. 

Pro lepší objektivnost v počtech zásahů za posledních 5 let jsem vytvořil grafy 

(obrázek č. 4 a 5) znázorňující v procentech výjezdy k jednotlivým druhům mimořádných 

událostí. 

 

 

Obrázek č. 4 Graf zásahů HZS ČR v procentech 2006 – 2010 
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Obrázek č. 5 Graf zásahů HZSP v procentech 2006 – 2010 

 

Z těchto grafů vyplývá rozdíl ve výjezdech obou sborů k jednotlivým druhům událostí. 

HZSP má oproti HZS ČR vyšší procento výjezdů k ostatním MU, radiačním haváriím a 

planým poplachům. U všech ostatních MU má HZS ČR větší procento výjezdů oproti HZSP. 

Oba dva sbory mají největší procento výjezdů k technickým haváriím a nejmenší k ţivelným 

pohromám a následně pak k únikům nebezpečných látek. Při zásazích u dopravních nehod má 

větší procento výjezdů HZS ČR a to díky k tomu, ţe na veřejných komunikacích se stane 

větší mnoţství dopravních nehod neţ v areálech podniků. Výjezdy k poţárům jsou častější u 

HZS ČR neţ u HZSP. Ovšem vzhledem k tomu, ţe má HZSP daleko menší územní působnost 

neţ HZS ČR lze říci, ţe ani 13,5% není zanedbatelných. 

 

5.2 Statistika techniky 

Generální ředitelství HZS ČR mi poskytlo údaje techniky HZS ČR a HZSP, ze kterých 

jsem čerpal při tvorbě tabulky a grafu vyjadřující rozdíly v jejich technice. Informace mi 

dodané se vztahují k poslednímu datu sčítání techniky a obsahují jen počty vozidel a přívěsů. 

Vybavení těchto vozidel je jistě rozdílné, HZS ČR se zaměřují na univerzálnost, kdeţto HZSP 
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na moţné MU v podniku, ale v této práci se jím nebudu zabývat. Mnohé jednotky HZSP 

disponují i další speciální technikou, která jim usnadní zdolávání MU v podniku, ale tyto 

informace mi nebyly dány k dispozici, takţe se jimi nebudu v tomto srovnání zabývat. 

Následující tabulka č. 2 a graf (obrázek č. 6) znázorňuje srovnání počtu jednotlivých 

druhů vozidel u HZS ČR a HZSP. 

 

technika zkratka HZS ČR HZSP 

Automobilová plošina AP 89 19 

Automobilový ţebřík AŽ 143 8 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 627 243 

Dopravní automobil DA 84 44 

Kombinovaný hasičský automobil KHA 9 24 

Pěnový hasičský automobil PHA 2 18 

Plynový hasičský automobil PLHA 13 5 

Práškový hasičský automobil PRHA 2 5 

Protiplynový hasičský automobil PPLA 36 12 

Rychlý zásahový automobil RZA 73 30 

Velitelský automobil VEA 173 51 

Přívěs (různé druhy) Přívěs 657 151 

Tabulka č. 2 Technika u HZS ČR a HZSP 

 



15 

 

 

Obrázek č. 6 Graf znázorňující techniku u HZS ČR a HZSP 

 

Z tabulky č. 2 vyplývá, ţe technika je u obou sborů rozdílná. Co se týče výškové 

techniky, tak tady má HZS ČR větší mnoţství vozidel. Je pochopitelné, ţe HZSP jich má 

méně a to z toho důvodu, ţe ve většině podniků se nevyskytuje tak velké mnoţství výškových 

budov jako v běţných zástavbách měst a obcí, kde má hlavní působnost HZS ČR. 

Mezi přívěsy jsou zařazeny i kontejnery, které jsou v posledních letech velmi 

rozšířené. Jsou zaměřené na konkrétní mimořádnou událost a jejich doprava je zajištěna 

univerzálními nosiči kontejnerů nebo v případě přívěsů připojením za jiné vozidlo. HZS ČR 

disponuje větším mnoţstvím přívěsů neţ HZSP. Důvod je ten, ţe HZSP se vybavuje přívěsy 

jen pro určité MU hrozící v podniku, kdeţto HZS ČR musí být vybavena na všechny MU. 

Počet CAS, DA, PLHA, PPLA, RZA a VEA odpovídá počtem techniky k rozdílnosti 

v počtech stanic a hasičů u HZS ČR a HZSP. CAS s velkým výkonem čerpadla se vyskytují 

pouze u HZSP, kdeţto HZS ČR vlastní CAS s max. výkonem čerpadla 3200 l/min. 

I přes daleko menší počet stanic a hasičů se u HZSP najde technika, kterou disponují 

ve větším mnoţství neţ HZS ČR. Těmito vozidly jsou KHA, PHA a PRHA. Důvod je ten, ţe 

tato vozidla jsou zaměřena na hašení specifických poţárů, které mají větší pravděpodobnost 

vzniku v určitých podnicích. Například v chemickém průmyslu se vyskytuje spousta 

1

4

16

64

256

1024

technika u HZS ČR a HZSP

HZS ČR

HZSP



16 

 

zásobníků s velkým mnoţstvím nebezpečných hořlavých látek, a proto jsou hasiči těchto 

podniků vybaveni velkým mnoţstvím pěnidla a k tomu určené techniky. 

 

5.3 Statistika početních stavů 

Statistika početních stavů jednotek HZSP je aktualizovaná v srpnu 2010. K tomuto 

datu bylo v ČR celkem 2336 zaměstnanců HZSP (kompletní tabulka početních stavů HZSP je 

uvedena v příloze č. 2). Statistika početních stavů jednotek HZS ČR mi byla poskytnuta 1. 1. 

2011 a počet příslušníků je 6368. Tyto počty zahrnují jen výjezdové hasiče. 

Průměrný počet výjezdových hasičů na jednu stanici je téměř shodný u obou sborů. U 

HZS ČR je to průměrně 27 hasičů a u HZSP 26 hasičů. Rozdíl mezi oběma sbory je v počtu 

směn. Hasiči jsou na stanicích HZS ČR rozdělováni do tří směn, u HZSP jsou ovšem některé 

stanice, kde jsou směny čtyři. 

V následující tabulce č. 3 je rozdělení výjezdových hasičů podle jejich funkcí ve 

sborech HZS ČR a HZSP.  

 

funkce zkratka HZS ČR HZSP 

velitel čety VČ 291 135 

velitel druţstva VD 1035 357 

strojník S 2172 1021 

hasič-technik HT 1704 385 

hasič H 1166 442 

Tabulka č. 3 Počty hasičů v jednotlivých funkcích u HZS ČR a HZSP 
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Obrázek č. 7 Graf - počty hasičů v jednotlivých funkcích u HZS ČR a HZSP 

 

Ze statistiky početních stavů HZS ČR a HZSP vyplývá, ţe počty hasičů s různými 

funkcemi jsou rozdílné. Funkci VČ zastává v poměru k celkovému počtu hasičů u obou sborů 

více lidí u HZSP. Rozdíl je ovšem jen nepatrný, u HZS ČR zaujímá funkci VČ 5% a u HZSP 

6%. Přesně naopak je tomu u funkce VD, tu zaujímá 16% hasičů u HZS ČR a 15% hasičů u 

HZSP.  Téměř 44% podnikových hasičů jsou strojníci, kdeţto u hasičů HZS ČR je to 34% 

příslušníků. Z toho vyplývá, ţe u HZSP je to skoro polovina ze všech výjezdových hasičů, 

kteří zastávají tuto funkci. V některých sborech HZSP dokonce nejsou ţádní „obyčejní“ hasiči 

a kromě velitelů zastávají všichni zaměstnanci funkci strojník (např. podnik ŠKODA AUTO 

a.s.). U funkce hasič-technik je situace opačná, 27% příslušníků z celkového počtu 

výjezdových hasičů HZS ČR zaujímá tuto funkci, kdeţto u HZSP je to jen 16% ze všech 

výjezdových hasičů. Funkci hasič zastává u obou sborů opět téměř shodné procento 

příslušníků a zaměstnanců z celkového počtu výjezdových hasičů jednotlivých sborů. U HZS 

ČR je to 18% a u HZSP 19% hasičů. Všechny uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na celá 

procenta. 
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6 Zaměření odborné přípravy hasičských záchranných sborů podniků 

 

Odborná příprava jednotek HZSP by se měla zaměřovat především na všeobecnou 

část, která je nutná pro zásahy všeho druhu mimo areál podniku v rámci poplachového plánu 

kraje a také na nebezpečí hrozící v daném podniku.  

Podle GŘ HZS ČR musí mít kaţdý hasič ve své funkci určité normové znalosti. I kdyţ 

spousta podnikových hasičů můţe tvrdit, ţe na určité MU je zbytečné se připravovat, protoţe 

u nich v podniku je téměř nulová pravděpodobnost jejich vzniku, i přesto je třeba mít tento 

všeobecný normový přehled, protoţe při povolání sboru na zásah mimo podnik spoléhá velitel 

zásahu na tyto znalosti u všech hasičů. 

Ze statistiky zásahů v minulé kapitole lze vyčíst, na co by se měli podnikoví hasiči 

zaměřovat při odborné přípravě. Nejvíce zásahů jsou technické havárie, následuje poloţka 

ostatní, kde je drtivá většina planých poplachů vyvolaných EPS. Samozřejmě je třeba klást 

důraz na odbornou přípravu při zdolávání poţárů a dopravních nehod, které stále tvoří 

významné procento ve výjezdech HZSP. 

U HZS ČR je počet techniky a hasičů na stanicích rovnoměrně rozdělen podle 

plošného pokrytí po celé České republice. Kdeţto u HZSP se bere v potaz moţný rozsah 

nebezpečí v daném podniku a tak rozdíly v počtech a kvalitě techniky a počtech hasičů na 

stanicích jsou značné. Ze statistiky v minulé kapitole není tento rozdíl patrný, protoţe je tam 

uveden průměrný počet v celé České republice. V příloze č. 2 je však uvedena tabulka, kde je 

patrný rozdíl v početních stavech jednotlivých sborů. Tabulku techniky u HZSP zde nebudu 

uvádět, protoţe je velmi rozsáhlá. Počet techniky se však odvíjí stejně jako početní stavy od 

moţného nebezpečí v podniku, některé sbory mají třeba jen dvě vozidla a ty největší třeba i 

15 vozidel. Proto také odborná příprava zaměřená na moţná hrozící rizika v podniku by měla 

být u kaţdého podniku jiná. Kaţdý hasič by měl znát svůj podnik a jeho bezpečnostní 

zabezpečení. A stejně tak by měl kaţdý hasič umět ovládat techniku svého sboru. 

HZSP by se tedy kromě všeobecné odborné přípravy měli zaměřit na odbornou 

přípravu nejvíce hrozících činností při zásazích u nich v podniku. Bohuţel v mnoha případech 
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dochází pouze na teoretickou přípravu, protoţe prakticky si hasiči z důvodu chybějícího 

cvičiště přesně charakterizujícího událost vyzkoušet nemohou. 

 

7 Vybrané hasičské záchranné sbory podniků 

 

Při hodnocení statistiky HZSP v kapitole č. 5 jsem vybral nejvýznamnější sbory a 

kontaktoval je s prosbou o spolupráci při získávání informací pro tuto práci. Vybral jsem 

sbory, které mají největší četnost v počtech výjezdů, techniky a velikosti jednotky. Také jsem 

dbal na to, aby se lišily v průmyslovém zaměření podniku. Některé sbory odmítly tuto 

spolupráci, ale i tak mi vznikl seznam s pěti sbory, které jsou v porovnání statistiky počtu 

zásahů, početních stavů a techniky v ČR nejvýznamnější. 

Vybrané sbory podnikových hasičů jsem osobně navštívil. S veliteli stanic jsem vedl 

rozhovor na téma zásahových činností, které jsou v odborné přípravě jejich sboru 

nedostatečně proškoleny. Na základě získaných informací jsem vytvořil dotazník (vzor 

v příloze č. 1), který jsem těmto sborům následně rozeslal. Tento dotazník je určen velitelům 

jednotlivých stanic a obsahuje 16 otázek týkajících se problematiky v odborné přípravě. 

Následují podkapitoly, kde se budu věnovat vybraným HZSP. V krátkosti popíšu 

charakteristiku podniku, kde je sbor zřízen. Následně charakterizuji HZSP, kde jsem jejich 

statistické údaje umístil do přílohy č. 3 této práce a nakonec vyhodnotím zaměření odborné 

přípravy sboru podle získaných informací z dotazníků. 

 

7.1 SYNTHOS Kralupy a.s. 

 

Charakteristika podniku [4] 

SYNTHOS Kralupy a.s. (dříve KAUČUK, a.s.) je chemický podnik s dlouholetou 

tradicí, jehoţ základy byly poloţeny v roce 1954, kdy bylo rozhodnuto o jeho výstavbě v 



20 

 

Kralupech nad Vltavou. Samotná stavba začala v roce 1958 na místě bývalého vojenského 

letiště. V roce 1963 byla zahájena výroba syntetického kaučuku a v průběhu dalších let došlo 

k rozšíření výroby v oboru polystyrénových plastů. 

SYNTHOS Kralupy a.s., vyrábí široký sortiment výrobků. Styren-butadienové 

kaučuky se vyrábí pod obchodním názvem KRALEX. Hlavní vyuţití je v gumárenském a 

obuvnickém průmyslu a při výrobě drobných domácích doplňků a sportovních potřeb. 

 

 

Obrázek č. 8 Areál podniku Synthos Kralupy a.s. [5] 

 

Charakteristika HZS podniku 

Hasičský záchranný sbor podniku SYNTHOS Kralupy a.s. má smluvní závazky v rámci 

poţární prevence i poţární ochrany s ostatními podniky sídlícími ve stejném areálu. Těmito 

podniky jsou: 

 Česká rafinérská a.s. 

 Cray valley Czech s.r.o. 

 Linde gas a.s. 

 VITOGAZ ČR, s.r.o. 

 Unipetrol doprava, s.r.o. 

 Butadien Kralupy a.s. 
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 MERO ČR, a.s. 

Statistika výjezdů za posledních 5 let, která je vedená na GŘ HZS ČR čítá 904 

mimořádných událostí. Podle velitele jednotky HZSP je tato statistika zkreslená a neodpovídá 

skutečnosti, GŘ totiţ neeviduje některé technické zásahy.  

Výjezdy jsou rozděleny podle typu události na následující kategorie: 

 Poţáry – 68 

 Dopravní nehody – 10 

 Ţivelné pohromy – 3 

 Únik nebezpečné chemické látky – 29 

 Technické havárie – 105 

 Radiační havárie a nehody, ostatní MU, plané poplachy – 689 

Početní stavy HZSP SYNTHOS Kralupy a.s. jsou uvedeny v příloze č. 3. Celkový 

počet výjezdových hasičů na všech směnách je 60 zaměstnanců. 

Technika sboru odpovídá jejímu zaměření na zásahy v chemickém průmyslu. 

Cisternová vozidla jsou vybavena na velké poţáry mnoţstvím hasiva. Statistika vozidel je 

uvedena v příloze č. 3. 

Majetkem sboru je i výcvikový klecový protiplynový polygon, simulující prostředí 

poţáru včetně sálavého tepla, hluku a kouře, slouţící pro výcvik hasičů, nejen ze sboru tohoto 

podniku. Dalším vozidlem v majetku sboru je sanitka slouţící pro poskytnutí rychlé 

předlékařské pomoci. Na kaţdé směně slouţí čtyři příslušníci proškolení pro první pomoc a 

práci s vybavením sanitky. V prostorách podniku se nachází heliport. Na kaţdé směně jsou 

dva příslušníci lezci (proškolení pro práci s lezeckou technikou). 

 

Odborná příprava HZS podniku 

Dotazníky (vzor - příloha č. 1) zaměřené na průzkum moţného zlepšení praktické části 

odborné přípravy dopadli následovně. Z dvanácti velitelů tohoto HZSP mi odpověděli čtyři, 

tedy jedna třetina (33,3%). Vypovídající hodnota výsledků je tedy malá, nicméně v některých 

částech dotazníku se všichni odpovídající jednoznačně shodli. Do hodnocení výsledků 
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dotazníků lze zahrnout i názory velitele stanice, se kterým jsem měl osobní pohovor na toto 

téma. 

Podle všech odpovídajících velitelů si sbor kromě povinných částí odborné přípravy, 

navrţených GŘ HZS ČR zavádí do ročního plánu i vlastní školení a cvičení odpovídající 

specifickým zásahům v areálu podniku, coţ je samozřejmé a správné.  

Specifika zásahů odpovídají zaměření celého podniku a to je chemický průmysl. 

HZSP Synthos Kralupy a.s. vlastní monitor Ambasador, který má průtok 22700 l/min a je 

určen pro hašení poţárů v rafinerii, především k hašení zásobníků s nebezpečnými hořlavými 

látkami. Podle velitele stanice a i z dotazníků vyplývá, ţe s tímto monitorem probíhají častá 

cvičení, ale bohuţel ne na reálné plošné poţáry ropných produktů, protoţe polygon pro hašení 

poţárů v rafinériích v ČR není. Podle informací, které jsem získal je jediný cvičný zásobník 

pro hašení plošných poţárů v areálu podniku SPOLANA a.s. v Neratovicích, který je ovšem 

svojí kapacitou nedostačující. Všichni odpovídající se v dotaznících shodli, ţe by jejich sbor 

vyuţil polygon pro simulaci poţárů v rafineriích a v otevřených technologických zařízeních. 

Podle velitele stanice takovéto polygony v ČR úplně chybí a pro hasiče zasahující v podniku 

zaměřeném na chemickou výrobu by byly jednoznačně přínosem.  

Podle velitele stanice můţe v podniku docházet k zásahům na únik plynných i 

kapalných nebezpečných látek. V chemickém průmyslu je spousta produktovodů, reaktorů a 

zásobníků pracujících pod tlakem a s výskytem nebezpečných látek, kde můţe dojít k havárii 

těchto zařízení. Podle všech odpovídajících velitelů by jejich sbor vyuţil polygon pro zásahy 

na úniky nebezpečných látek (zastavení úniků, přečerpávání hořlavých kapalin i zkapalněných 

plynů, následné poţáry) a pro zásahy s tlakovými lahvemi a plynovými produktovody. 

V podniku podle velitele stanice také často dochází k zásahům s pouţitím lezecké 

techniky. Na kaţdé směně jsou vţdy dva hasiči-lezci, proškolení pro práci ve výškách. Podle 

všech odpovídajících by jejich sbor vyuţil polygon pro simulaci nejrůznějších zásahů ve 

výškách. Stejně tak se všichni shodli, ţe by sbor vyuţil polygon pro práci na vodě a polygon 

pro výcvik jízdy s CAS a jinými vozidly jejich HZSP. 

V podniku je pro lepší import a export produktů zajištěna ţelezniční infrastruktura, 

tedy koleje pro dráţní vozidla. 75% odpovídajících velitelů by uvítala polygon pro zásahy na 

ţeleznici (25% ne). Stejně tak by podle 75% odpovídajících sbor vyuţil polygony pro hašení 
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vysokonapěťových rozvoden a trafostanic, kabelových kanálů a klasických budov (sklepní, 

skladovací, obytné, vysokopodlaţní prostory). 

 

7.2 ČEZ a.s. 

 

Charakteristika podniku [6] 

Akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR, jenţ 

je doposud majoritním vlastníkem jejích akcií. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je 

výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá 

výrobou, rozvodem a prodejem tepla. Téměř veškerá dodávka tepla je zaloţena na 

kombinované výrobě elektřiny a tepla. 

V roce 2004, po úspěšné akvizici tří bulharských distribučních firem, rozšířila majetkově 

svoji působnost i do zahraničí. Mimo výrobu a distribuci elektřiny náleţí mezi významné 

činnosti podniků Skupiny ČEZ těţba surovin, údrţba energetických zařízení, provozování 

telekomunikačních sluţeb, věda a výzkum. 

Energetická Skupina ČEZ dnes patří mezi 10 největších energetických uskupení v Evropě 

a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Tato firma zaujímá 

přední pozici na trhu s elektřinou ve středoevropském regionu.  

 

Obrázek č. 9 Elektrárna Mělník [7] 
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Charakteristika HZS podniku 

Podnik ČEZ, a. s. sdruţuje elektrárny různého typu po celé České republice. V rámci 

své činnosti provozuje tři jednotky HZS podniku (HZS JE Temelín, HZS JE Dukovany, HZS 

Klasická energetika (dále jen KE)). 

HZS KE má šest organizačních jednotek, z nichţ je jedna centrální: 

 ČEZ a.s. EMĚ Mělník, 277 03 Horní Počáply – centrální stanice 

 ČEZ a.s., ETI elektrárna Tisová 356 69 Březová 

 ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň 

 ČEZ a.s., Elektrárny Tušimice, 432 01 Kadaň 

 ČEZ a.s., Elektrárna Počerady, 439 44 Počerady 

 ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice, 735 71  Dětmarovice 

Nejčastější činností těchto jednotek jsou technické zásahy. Statistika zásahové činnosti 

vedená na GŘ za posledních 5 let čítá 8057 zásahů: 

 Poţáry – 842 

 Dopravní nehody – 129 

 Ţivelné pohromy – 9 

 Únik nebezpečné chemické látky – 93 

 Technické havárie – 2179 

 Radiační havárie a nehody, ostatní MU, plané poplachy – 4805 

Početní stavy v jednotkách HZS podniku ČEZ a.s. jsou uvedeny v příloze č. 3. Celkem 

počet výjezdových hasičů na všech stanicích je 220 zaměstnanců. 

Technika jednotek je uvedena v příloze č. 3. 
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Odborná příprava HZS podniku 

Pro lepší zjištění problematiky odborné přípravy těchto sborů, jsem absolvoval osobní 

schůzku s velitelem jednotky dislokované v elektrárně v Mělníku, který zároveň zaštiťuje 

velení nad všemi elektrárnami KE. Slíbil mi spolupráci při vyplňování dotazníků (vzor 

v příloze č. 1), přičemţ mi ovšem zpět došly jen dotazníky vyplněné pěti veliteli stanic 

elektráren KE. Pokud budeme brát v potaz jen velitele stanic, tak vypovídající hodnota 

dotazníků je 62,5%. 

HZSP jsou dislokovány v osmi nejvýznamnějších elektrárnách v ČR, ale jejich 

působnost spadá i mimo areály těchto elektráren. Například zásahy na vodních nebo větrných 

elektrárnách v majetku ČEZ a.s. spadají také těmto jednotkám. Proto se odborná příprava 

zaměřuje i na jiné typy elektráren, neţ kde je jednotka zřízena. 

Protoţe se jedná o elektrárny, musí být hasiči tohoto sboru dobře připraveni na zásahy 

se zařízeními pod napětím. Podle všech odpovídajících velitelů by sbor vyuţil polygony pro 

výcvik zásahů při hašení vysokonapěťových rozvoden a trafostanic a také polygon pro zásahy 

v kabelových kanálech a olejových sklepích.  

Podle velitelů, kteří mi odpověděli, dochází v podnicích i mimo ně ke specifickým 

zásahům na vodě a s pouţitím lezecké techniky. Podle velitele HZSP elektrárny Mělník nemá 

sbor problém s organizací potřebných praktických cvičení těchto zásahů, ale i přes to by 80% 

odpovídajících vyuţilo polygon pro výcvik zásahů na vodě a podle 40% odpovídajících by 

sbor vyuţil polygon pro výcvik zásahů ve výškách a nad volnou hloubkou. 

V podnicích můţe pochopitelně dojít k různým poţárům. U elektráren KE především 

v místech skladování a manipulace s uhlím. Proto se všichni odpovídající shodli, ţe by jejich 

sbor vyuţil polygon pro výcvik poţárů v otevřených technologických zařízeních a v 

klasických budovách (sklepní, skladovací, obytné, vysokopodlaţní prostory). 

Všichni velitelé, kteří dotazník vyplnili, se také shodli, ţe by jejich sbor vyuţil 

polygon pro výcvik zásahů s tlakovými lahvemi a plynovými produktovou a také polygon pro 

výcvik zásahů na ţeleznici, protoţe i k takovýmto zásahům můţe v jejich areálu docházet. 
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7.3 ŠKODA AUTO a.s. 

 

Charakteristika podniku [8] 

ŠKODA AUTO a.s. je největší český výrobce automobilů sídlící v Mladé Boleslavi. 

Navazuje na společnost Laurin & Klement, zaloţenou roku 1895. Ta byla v letech 1925–1945 

součástí koncernu Škoda, v letech 1945–1990 působila pod názvem AZNP Mladá Boleslav 

(stále však uţívala značku Škoda) a od roku 1990 je pod názvem Škoda Auto součástí 

koncernu Volkswagen Group. V roce 2008 byla největší českou firmou podle trţeb. 

 

 

Obrázek č. 10 Areál podniku ŠKODA AUTO a.s. [9] 

 

Charakteristika HZS podniku 

Jednotka HZS podniku Škoda auto a.s. je zaměřena na činnost v automobilovém 

průmyslu. Vzhledem k umístění podniku v záplavové oblasti, disponuje jednotka také 

mnoţstvím čerpadel a techniky pro mimořádné události spojené s vodním ţivlem. V podniku 
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se nachází tepelná elektrárna slouţící pro činnost podniku, kde také dochází ke specifickým 

zásahům. Podle statistiky GŘ měla tato jednotka za posledních 5 let 3317 výjezdů: 

 Poţáry – 176 

 Dopravní nehody – 33 

 Ţivelné pohromy – 20 

 Únik nebezpečné chemické látky – 330 

 Technické havárie – 1655 

 Radiační havárie a nehody, ostatní MU, plané poplachy – 1103 

Početní stavy HZSP ŠKODA AUTO a.s. jsou uvedeny v příloze č. 3. Celkem je u 

sboru 41 výjezdových hasičů. 

Technika sboru odpovídá zaměření jeho činnosti. Statistika techniky sboru je uvedena 

v příloze č. 3. 

 

Odborná příprava HZS podniku 

HZSP ŠKODA AUTO a.s. má 9 velitelů, ale na dotazník (vzor v příloze č. 1) mi 

bohuţel odpověděl pouze jeden z nich a to velitel stanice, coţ je pouze 11,1% z celkového 

počtu moţných názorů. S tímto velitelem jsem vedl osobní rozhovor na téma zlepšení 

odborné přípravy u nich ve sboru a tak se pokusím tyto informace vyhodnotit. 

Celý podnik je v záplavové zóně a tak HZSP vlastní 22 čerpadel, z toho 2 

velkokapacitní. Podle velitele stanice by proto sbor jistě vyuţil polygon pro výcvik na vodě a 

při nácviku protipovodňových opatření. 

Podle velitele stanice dochází  v podniku ke specifickým zásahům ve výškách a nad 

volnou hloubkou a tak by sbor jistě vyuţil i polygon pro tento výcvik. S tím by podle něj měl 

být spojený i výcvik s vrtulníkem. Další specifické zásahy v podniku jsou likvidace 

nebezpečných zásilek, práce s výbušninami, poţáry uhlí v místní elektrárně a úniky čpavku. 

Z dotazníku vyplněné velitelem stanice dále vyplývá, ţe by tento sbor nevyuţil pouze 

polygon pro výcvik jízdy s CAS a jinými vozidly ve sboru a ţe zbývající polygony navrţené 
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v dotazníku by jejich sbor vyuţil. Z toho je patrné, ţe tomuto sboru chybí podmínky pro 

kvalitní praktický výcvik hasičů a uvítali by postavení výcvikového střediska s různými 

polygony. 

 

7.4 Správa ţelezniční dopravní cesty, s.o. 

 

Charakteristika podniku [10] 

Na základě zákona o transformaci Českých drah, státní organizace (č. 77/2002 Sb.) 

došlo 31.12.2002 k zániku státní organizace České dráhy bez likvidace. K 1.1.2003 vznikly 

dvě nástupnické organizace, a to České dráhy a.s. a státní organizace Správa ţelezniční 

dopravní cesty (SŢDC). 

SŢDC je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze. 

• Hospodaří s majetkem státu, který tvoří především ţelezniční dopravní cestu. 

• Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj 

ţelezniční dopravní cesty. 

• Přiděluje kapacitu dopravní cesty a od 1.7.2008 je také provozovatelem celostátní ţelezniční 

dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu. 
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Obrázek č. 11 Zásah HZSP SŢDC, s.o. [11] 

 

Charakteristika HZS podniku 

Státní organizace SŢDC zajišťuje provozuschopnost na ţeleznicích a s tím spojené 

likvidace mimořádných událostí, které se na nich stanou. Pro tuto činnost zřizuje osmnáct 

stanic HZS podniku SŢDC s.o., podle adres zřizovatele: 

 ČD s.o., útvar Praha,Chodovská 1429/16,101 00 Praha 10 

 ĆD s.o., útvar Kolín, Starokolínská 593, 280 02 Kolín 

 ČD s.o., útvar Praha, stanice.Kralupy, Jateční 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

 ČD s.o., útvar Kolín, stanice Nymburk, Boleslavská 418, 288 80 Nymburk 

 ČD s.o., útvar Č.Budějovice, Novohradská 1582, 370 01 České Budějovice 

 ČD s.o., útvar Plzeň, Švihovská 23, 301 48 Plzeň 

 ČD s.o., útvar Cheb, nákladové nádraţí, 350 02 Cheb 

 ČD s.o., útvar ÚL, 17. Listopadu, 405 02 Děčín 

 ČD s.o., útvar Ústí, Černovická 3633, 430 11 Chomutov 

 ČD s.o., útvar Ústí, Pětidomí 9, 400 76 Ústí nad Labem 

 ČD s.o., útvar Liberec, Nákladní 7, 460 01 Liberec 

 ČD s.o., útvar HK, Kuklety, Nádraţní 386, 500 04 Hradec Králové 

 ČD s.o., útvar Třebová, Semanínská, 562 02 Česká Třebová 

 ČD s.o., útvar Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno 



30 

 

 ČD s.o., útvar Brno, Bratislavská 1, 690 02 Břeclav 

 ČD s.o., útvar OL, Bartošova 12, 772 00 Olomouc 

 ČD s.o., útvar Přerov, Tovární 463, 750 02 Přerov 

 ČD s.o. útvar OV, Skladištní 2, 702 00 Ostrava 

Nejčastější výjezdy těchto sborů jsou k technickým zásahům, jako jsou odstranění 

nebezpečných stavů. Hlavním cílem je uvedení drah co nejrychleji opět do provozu poté, co 

se na nich stane nějaká mimořádná událost. Statistika GŘ uvádí 21246 zásahů za posledních 5 

let: 

 Poţáry – 4449 

 Dopravní nehody – 3796 

 Ţivelné pohromy – 629 

 Únik nebezpečné chemické látky – 839 

 Technické havárie – 10153 

 Radiační havárie a nehody, ostatní MU, plané poplachy – 1380 

Početní stavy výjezdových hasičů v jednotkách HZSP SŢDC s.o. jsou uvedeny 

v příloze č. 3. Výjezdových hasičů je celkem 442, k tomu 18 velitelů stanic a 39 denních 

zaměstnanců. Celkem HZS podniku SŢDC čítá 499 zaměstnanců. 

Technika hasičů tohoto podniku má mnohdy rok výroby dosti nízký. Oproti tomu 

sbory vlastní kvalitní vyprošťovací techniku potřebnou pro záchranu osob z mohutných a 

houţevnatých konstrukcí dráţních vozidel. Statistika techniky jednotlivých jednotek toho 

sboru je uvedena v příloze č. 3. 

 

Odborná příprava HZS podniku 

Velitelé tohoto HZSP, stejně jako velitelé HZSP ČEZ a.s. bohuţel nevyhověli mé 

prosbě, aby dotazník (vzor v příloze č. 1) vyplnili všichni velitelé u jednotek, ale vyplnili ho 

pouze velitelé stanic. To velmi sniţuje vypovídající schopnost dotazníků a to je nutné brát 

v potaz. Navíc mi odpovědělo pouze 10 velitelů stanic HZSP SŢDC s.o., coţ je z celkového 

počtu 18-ti stanic pouze 55,5%. Do hodnocení zaměření odborné přípravy sboru zahrnu i 

názory vedoucího provozního úseku HZSP, se kterým jsem na toto téma vedl rozhovor. 
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Hasiči tohoto podniku mají svoji působnost především při zásazích na ţelezničních 

tratích a v jejich bezprostřední blízkosti. Proto se na tyto zásahy specializují a podstupují 

speciální kurzy. Co se týče praktického výcviku určitých činností na ţeleznici, tak tady by si 

sbor přál zlepšení. Všichni odpovídající velitelé se shodli, ţe by jejich sbor vyuţil polygon 

pro výcvik zásahů na ţeleznici. Problém je především při nakolejování a poţárech dráţních 

vozidel. Podnik sice vyřazuje staré dráţní vozy, na nichţ si mohou jednotky zkoušet svoji 

vyprošťovací techniku, zapalovat je a následně hasit, ale zřejmě v nedostačující míře, protoţe 

se všichni odpovídající shodli na vyuţití takovéhoto polygonu. 

Ţelezniční tratě vedou nejrůznějším terénem a i v tomto terénu musejí hasiči tohoto 

podniku zasahovat. Specifické jsou například zásahy v tunelu nebo v jiném špatně přístupném 

místě V těchto úsecích se praktická cvičení provádějí jen velmi zřídka, z důvodu finanční 

ztráty podniku při výluce na této trati. Proto se velitelé domnívají, ţe by uvítali i cvičiště 

s tunelem. 

Tratě v ČR jsou ve velké míře elektrifikované. Hasiči tohoto HZSP často vyjíţdějí 

k zásahům, kde musejí vyzkratovat trolejové vedení. Hrozí i moţnost poţárů trafostanic 

nebo podzemních kabelových kolektorů a tak se všichni odpovídající shodli, ţe by jejich sbor 

vyuţil polygon pro výcvik zásahů na zařízení pod napětím a v kabelových kanálech. 

Na ţeleznici také dochází k nákladní přepravě nebezpečných materiálu. Podle 

vedoucího provozu hasičům chybí praktický výcvik na přečerpávání nebezpečných látek, 

především pak na přečerpávání zkapalněných plynů. Také podle všech odpovídajících by sbor 

vyuţil polygon pro zásahy na cisternové vozy (zastavení úniků, přečerpávání hořlavých 

kapalin i zkapalněných plynů, poţáry). 

Tratě se také nacházejí v záplavových oblastech nebo se naopak musí při zásazích 

vyuţít lezecká technika. Všichni odpovídající se jednoznačně shodli, ţe by jednotky HZSP 

vyuţili cvičiště pro výcvik ve výškách a nad volnou hloubkou. Polygon pro výcvik na vodě 

by vyuţilo 90% odpovídajících velitelů. 

Velitelé, kteří poslali vyplněné dotazníky, se dále jednoznačně shodli, ţe by jejich sbor 

vyuţil polygony pro hašení plošných poţárů a klasických budov (sklepní, skladovací, obytné, 

vysokopodlaţní prostory) a dále polygon pro výcvik jízdy s CAS a jinými vozidly HZSP.  
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7.5 ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Charakteristika podniku [12] 

ArcelorMittal Ostrava a.s. je česká hutnická firma, působící v areálu Nové hutě v jiţní 

části Ostravy. Společnost formálně vznikla jako akciová společnost s názvem NOVÁ HUŤ, 

a.s. zápisem do obchodního rejstříku 22. ledna 1992 a současný název ArcelorMittal Ostrava 

a.s. nese společnost od srpna 2007. 

Podnik se skládá z několika provozoven, jako je koksovna, ocelárna, válcovny atd. 

V provozu podniku jsou tři koksárenské baterie s celkovou roční produkcí 1,5 mil tun koksu. 

Výroba oceli probíhá ve čtyřech tandemových pecích s ročním objemem výroby přes 3 mil. 

tun. Válcovny provozují celkem čtyři válcovací tratě. Součástí závodu je také kalírna odlitků, 

výkovků, válcovaného materiálu a svařenců. 

 

Obrázek č. 12 Areál podniku ArcelorMittal a.s. [13] 

Charakteristika HZS podniku 

Jednotka HZSP ArcelorMittal a.s. se specializuje na zásahy v prostorách tohoto 

hutního podniku. Nejčastější jsou zásahy hlášené elektronickou poţární signalizací a poţáry 

dopravníkových pásů. Podle statistiky GŘ bylo v tomto podniku za posledních 5 let 1934 

výjezdů: 
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 Poţáry – 156 

 Dopravní nehody – 16 

 Ţivelné pohromy – 25 

 Únik nebezpečné chemické látky – 34 

 Technické havárie – 371 

 Radiační havárie a nehody, ostatní MU, plané poplachy – 1332 

Podle velitele jednotky HZSP ArcelorMittal a.s. bylo v roce 2006-10 výjezdů 2717 a 

na GŘ podle něho nejsou evidovány všechny výjezdy.  

Početní stavy HZSP ArcelorMittal a.s. jsou uvedeny v příloze č. 3. Celkem je ve sboru 

62 výjezdových hasičů. 

Technika jednotky odpovídá jejímu zaměření. Navíc je na stanici umístěn sanitní vůz, 

pro poskytnutí rychlé předlékařské pomoci. Technické vybavení HZSP ArcelorMittal a.s. je 

uvedeno v příloze č. 3. 

 

Odborná příprava HZS podniku 

Co se týče vyplňování dotazníků (vzor v příloze č. 1), byla tato stanice nejvzornější a 

odpověděli mi všichni velitelé spolu se zástupcem velitele jednotky. Celkem se mi tedy 

vrátilo 15 dotazníků a objektivnost názorů na odbornou přípravu je tak 100%.  

Do ročního plánu odborné přípravy si hasiči zahrnují kromě povinných částí 

navrţených GŘ HZS ČR i vlastní školení a cvičení odpovídající specifickým zásahům 

v areálu podniku. To potvrdili všichni dotazovaní a vyjádřili, jaká tato specifika jsou.  

Pro podnik jsou specifické zásahy v kabelových kanálech a všichni dotazovaní se 

shodli, ţe by jejich sbor vyuţil polygon pro simulování zásahů v olejových sklepech a 

kabelových kanálech. V objektu se dále vyuţívá mnoţství elektrické energie a zásahy na 

zařízení pod napětím jsou velmi časté. Proto se všichni dotazovaní shodli, ţe by jejich sbor 

vyuţil polygon pro hašení vysokonapěťových rozvoden a trafostanic. Další častou činností 

jednotky jsou zásahy s cisternami – automobilovými, dráţními i stabilními (zastavení úniků, 

přečerpávání hořlavých kapalin i zkapalněných plynů, poţáry) a všichni se shodli, ţe by 



34 

 

polygon zaměřený na tuto problematiku vyuţili. Stejně tak se všichni shodli, ţe by jednotka 

vyuţila polygon pro zásahy s tlakovými lahvemi a plynovými produktovody (úniky 

nebezpečných plynných látek), protoţe tento typ mimořádné události je podle nich také častý 

a nedostatečně prakticky proškolený. Další málo proškolené činnosti, na kterých se všichni 

dotazovaní jednohlasně shodli, ţe by je jednotka chtěla zkvalitnit, je hašení poţárů otevřených 

technologických zařízení a hašení poţárů hořlavých kapalin v nadzemních nádrţích. 

V podniku je pro lepší export a import materiálů zavedena ţelezniční síť, která s sebou 

nese další rizika z hlediska práce s dráţními vozy. Mnoho činností s těmito vozy si jednotka 

nemá moţnost vyzkoušet a tak 77% dotazovaných tvrdí, ţe by vyuţili polygon pro zásahy na 

ţeleznici (23% dotazovaných by tento polygon nevyuţili). Při osobním pohovoru s velitelem 

jednotky a i z některých dotazníků vyplývá, ţe v podniku často dochází k záchraně osob 

v nebezpečných prostorech pomocí lezecké techniky. Avšak pouze 54% dotazovaných 

vyjádřilo, ţe by jednotka vyuţila polygon pro výcvik ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zbylých 46% si to nemyslí. Důvod je ten, ţe tuto činnost si sbor můţe snadno nasimulovat 

sám v prostorech podniku. Rovněţ 54% dotazovaných tvrdí, ţe by jednotka vyuţila polygon 

pro výcvik na vodě, ale zbylých 46% je proti. Kolem areálu podniku je sice vodní tok i nádrţ, 

ale tyto zásahy nejsou pro tento sbor časté a problémové. V podniku je pochopitelně spousta 

administrativních a jiných budov, kde můţe dojít k poţárům. V České republice nejsou časté 

polygony pro simulaci poţárů budov (sklepní, skladovací, obytné, vysokopodlaţní prostory) a 

tak 77% dotazovaných by ráda takovýto polygon vyuţila k praktickému zdokonalení těchto 

zásahů.  

 

8 Výcviková střediska v zahraničí 

 

Informace o prvních čtyřech výcvikových střediscích, tedy podkapitoly 8.1 aţ 8.4, 

jsou čerpány z odborné literatury [14]. 

V této kapitole diplomové práce jsou představena vybraná výcviková střediska 

z různých evropských států. Tato střediska ve většině případů neslouţí jen hasičům, ale 

zároveň i ostatním záchranným sloţkám daných států. Ve zmíněných střediscích probíhá 

pochopitelně i odborná příprava k zásahové činnosti podnikových hasičů. 



35 

 

 

8.1  Výcvikové středisko Falck Nutec v Dordrechte - Holandsko 

Ve městě Dordrecht je jedno z výcvikových středisek v Holandsku. Jedná se 

o výcvikové středisko vybudované zejména pro státní hasiče, dobrovolné hasiče z obcí a měst 

a podnikových hasičů z Holandska (60% kapacita). Slouţí však i pro komerční výcviky pro 

ostatní hasiče z jiných zemí – objemem asi 40 % vyuţité kapacity.  

 

Obrázek č. 13 Celkový pohled na výcvikové středisko Dordtrechte v Holandsku [14] 

Ve výcvikovém středisku je moţné současně zabezpečovat odbornou přípravu 

hasičských jednotek od 6 do 100 hasič najednou. Všechny výcvikové moduly jsou 

programovatelné a řízené na dálku. Existuje moţnost naprogramovat aţ 300 různých reálných 

scénářů výcviku.  

O kaţdém výcvikovém modulu by se toho dalo hodně napsat, ale jen v krátkosti. 

Obytné stavby jsou postavené tak, aby: 

 zabezpečovaly výcvik hasičů na hašení poţáru v různých interiérech. Místnosti 

jsou modelované od imitací prostorů s vybavením, jako jsou sklady různých 

materiálů, obytných místností, kuchyně, kotelny, garáţe, nemocniční prostory, 
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vězeňské cely, společenské prostory, hotelové pokoje, hospodské prostory, 

odpočinkové prostory, balkóny, schodiště atd. Prostě všechno na co by si hasiči 

jen vzpomněli, 

 zabezpečovaly výcvik hasičů na záchranu osob, sebezáchranu a záchranu majetku 

z výšek a z problematických prostorů – balkóny, okna, vnější únikové schodiště, 

střechy, uměle vytvořené otvory a pod., 

 bylo moţné nacvičovat taktiku hašení poţárů a evakuaci osob v případech 

přeskakování ohně z budovy na budovu, vytváření „komínů“ na schodištích, 

taktika hašení poţárů v zadýmených hotelových prostorách, hašení kostelů a s tím 

spojené rizika ze stavby, taktika hašení poţárů v podzemních garáţích – hoření 

veškerých motorových vozidel s moţností prohoření do vyššího poschodí apod. 

Průmyslové moduly jsou postavené tak, aby: 

 bylo moţné zabezpečit výcvik hasičů při hoření ropných produktů, výrobních 

technologií, plynu (potrubí, podzemní únik), skladovacích nádrţí ropných 

produktů, 

 bylo moţné zabezpečit výcvik hasičů při automobilových haváriích, haváriích 

cisteren (úniky nebezpečných látek), kolize automobilů s vlakovou soupravou, 

tramvají a jiných dopravních prostředků, 

  v neposlední řadě bylo moţné nacvičovat technické zásahy při vyprošťování osob 

z různých havarovaných vozidel, vlakových souprav, autobusů, tramvají a pod. 

Obrázek č. 14 Výcvikové moduly pro poţár v uzavřených prostorech či dopravní nehody [14] 

Samozřejmostí jsou plochy na nácvik práce s nebezpečnými látkami (čpavek, sirovodík atd.) 
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Obrázek č. 15 Výcvikový modul pro zásah na ploše s nebezpečnými látkami [14] 

 

8.2 Výcvikové středisko Falck RISC v Rotterdamu - Holandsko 

Výcvikové středisko v Rotterdamu slouţí hlavně pro výcvik hasičů z průmyslových 

podniků, zejména z petrochemického a rafinérského průmyslu a pro hasiče a zaměstnance 

vrtných věţí na mořích a posádky námořních lodí. Taktéţ do uvedeného střediska chodí státní 

a obecní hasiči, protoţe na rozdíl od výše uvedeného střediska, se zde hasí poţáry zaloţené 

nejen na bázi plynu, ale i z organických materiálů (dřevo, ropné produkty a pod.). Mají pro 

uvedené spalování výjimku poskytnutou státem. 

Toto výcvikové středisko je charakteristické a v Evropě ojedinělé jednak svojí 

rozlohou, moţnostmi získávání praktických návyků při realistických způsobech výcviku 

hašení poţárů a kromě jiného má svoji speciální hasičskou jednotku, která na poţádání je 

schopná do 24 hodin zasahovat kdekoliv, ale zejména v Evropě při průmyslových haváriích. 

Má k dispozici na příslušných letištích svoje vybavení a pronajatým letadlem se s technikou 

dostaví k místu incidentu. 
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Obrázek č. 16 Celkový pohled na výcvikové středisko v Rotterdamu – Holandsko [14] 

 

Jednotlivé moduly jsou zaměřené na výcvik a taktiku hašení různých poţárů s různými 

produkty. Ve výcvikovém středisku se pouţívají jednotlivé moduly pro výcvik a práci: 

  s nebezpečnými látkami 

  offshore moduly 

  flashover v různých prostorech atd. 

 

8.3 Výcvikové středisko Falck NUTEC v Esbjergu – Dánsko 

Toto výcvikové středisko je zaměřené téměř na všechny druhy výcviku, ale 

specializují se na výcvik hasičů a posádky vrtných věţí, oblast HAZMAT (doprava a práce 

s nebezpečnými látkami, výcvik hasičů z petrochemického a rafinérského průmyslu, 

automobilového průmyslu, krizového managementu podniků a institucí při vzniku 

mimořádných událostí, skupinové výcviky hasičských jednotek a pod.). 



39 

 

Obrázek č. 17 Výcvikové středisko v Esbjergu – Dánsko [14] 

 

Mimo svého areálu má k dispozici i plynový polygon (vlastníkem jsou dánské 

plynárny), kde zabezpečuje výcvik hasičů při vysokotlakém výronu plynu a úniku plynu pod 

zemí (zjišťování, taktika hašení a pod.). Všechno je na ostro, to znamená se všemi zvukovými 

a tepelnými efekty, samozřejmě za dodrţování přísných bezpečnostních opatření. 

V tomto výcvikovém středisku uţ měli výcvik i hasiči ze Slovenska - Slovnaftu, a.s., 

U.S.Steel s.r.o. a z České republiky - Chemopetrol, a.s.,  a některé další podniky. 

 

8.4 Výcvikové středisko ve Skövde - Švédsko 

Jedná se o hasičskou školu, ve které probíhají různé kurzy a dokonce i v několika 

jazycích. Díky umístění výcvikového střediska mimo město je zajištěna bezproblémová 

výcviková činnost hasičů a to i v případě úniku zplodin hoření nebo jiných látek, jako je 

například amoniak, za hranici výcvikového střediska. Samozřejmě, ţe i přes velikou rozlohu 

výcvikového areálu se nedá vţdy zamezit úniku obtěţujících látek do oblasti mimo areál. 
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Obrázek č. 18 Výcvikové středisko Skövde - Švédsko  [14] 

 

Ve výcvikovém středisku nechybějí prostory pro převlékání, hygienická zařízení a 

stravovací prostory. Kurzy jsou zaměřeny převáţně na zdolávání poţárů. Největší podíl na 

imitaci poţárů mají ocelové kontejnery, které se k tomuto účelu pouţívají, ale zároveň mají ve 

výcvikovém středisku i k dispozici vícepodlaţní ţelezobetonové objekty, jako je například 

lodní trenaţér. V neposlední řadě je zde moţné trénovat i zásahy na poţáry plynových 

zařízení, poţáry dopravních prostředků, venkovních prostorů atd. a k tomuto účelu slouţí 

skutečné objekty v reálném prostředí. 

Kurz je většinou členěn do tří částí: 

 Zdolávání poţárů v uzavřeném prostoru 

 Zdolávání poţárů plynových zařízení 

 Likvidace úniku amoniaku do volného prostředí 

Důleţitou součásti výcviku na sucho je nácvik ovládáni a práce s proudnicí 

v uzavřeném prostoru a nedílnou součásti výcviku je i orientace a zásady pohybu 

v nebezpečném prostředí, jako jsou například uzavřené prostory s vysokou teplotou, prostory 

s hořícím plynovým zařízením apod. 
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V průběhu celého kurzu jsou frekventanti vystaveni vnímaní jednotlivých odborných 

částí. Ihned po teoretické části mají moţnost si vše ověřit v části praktické, coţ výuku dělá 

velice zajímavou a naučnou. Taktéţ při praktické části získávají důvěru v ochranné a věcné 

prostředky PO, ale zároveň i poznávají jejich omezení coţ je do praxe velice účinné a vhodné. 

Vědomí frekventanta, ţe po teoretické části bude ihned následovat praktická část a 

následná konfrontace s reálnými podmínkami, činí tuto výuku ţivou a určitě i dosti zajímavou 

pro frekventanty. 

 

8.5 Výcvikové středisko v Czestochowie - Polsko 

Centrální škola státního poţárního sboru v Czestochowie vlastní výcvikový areál plný 

polygonů, který zabírá 4 hektary plochy. Tento areál slouţí převáţně pro výcvik studentů 

školy, ale také pro zájemce z řad jiných záchranných sloţek a dobrovolníků. 

 

 

Obrázek č. 19 Hasičská škola v Czestochowie - Polsko  [15] 
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V areálu je 21 polygonů, na kterých se dá provádět spousta různých variant odborné 

přípravy. Je tu kolejiště s mnoţstvím dráţních vozů, letadla, cvičné čerpací stanice, rafinerie, 

cvičiště dopravních nehod, zřícený objekt s podzemními prostory, spousta různých budov pro 

simulace poţárů, řeka pro výcvik na vodě, polygon pro práci ve výškách, polygon pro 

motorové pily a rozbrušovací agregáty, polygon pro úniky plynů apod. 

Je to největší výcvikové středisko v Polsku, které je součástí školy pro výcvik 

budoucích státních hasičů, který se dá v České republice povaţovat za Nástupní odborný 

výcvik. 

 

8.6 Vyhodnocení poznatků 

 

Výcviková střediska v zahraničí jsou různá, buď zaměřená na všeobecnou základní 

odbornou přípravu, nebo zaměřená na konkrétní problematiku. Například výcvikové středisko 

Falck RISC v Rotterdamu je zaměřeno na chemický průmysl a výcvikové středisko Falck 

NUTEC v Esbjergu se specializuje na práci s nebezpečnými látkami. Středisko Falck Nutec 

v Dordrechte se naopak nezaměřuje na určitý průmysl, ale umoţňuje výcvik základních 

činností. 
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9 Návrh tematického zaměření odborné přípravy hasičských záchranných 

sborů podniků 

 

Podle získaných informací jednak z dotazníků a také z osobních rozhovorů s veliteli 

stanic vybraných HZSP navrhuji následující tematická zaměření odborné přípravy 

s charakteristikou prostorů a zaměření výcviku: 

 Otevřené technologické zařízení 

Prostor cvičiště s otevřeným technologickým zařízením by měl obsahovat nádrţe, 

ventily, armatury, potrubní rozvody, záchytné a havarijní jímky, zabezpečovací zařízení a to 

vše plně funkční s výskytem nebezpečných látek kapalného i plynného skupenství pod 

tlakem. Výcvik by se zaměřoval na správné ustavení techniky, průzkum, záchranu osob, 

hašení poţárů a zásahy s únikem nebezpečných látek (ucpání, přečerpávání). 

 Poţáry hořlavých kapalin v nadzemních nádrţích 

Skladovací nadzemní nádrţ na hořlavé kapaliny by měla svojí kapacitou a plochou 

odpovídat skutečnosti. Součástí nádrţe musí být záchytná a havarijní jímka. Výcvik by se měl 

zaměřovat na ustavení techniky a ochlazování a hašení poţáru. 

 Zařízení s výskytem elektrické energie 

Toto zařízení by obsahovalo budovu energetiky s transformátorovnou, sloup 

elektrického vedení a kabelový kanál. Výcvik by se zaměřoval na průzkum, záchranu osob a 

hašení poţárů. 

 Hašení poţárů v různých prostorech 

Cvičiště by obsahovalo výškovou budovu s prostory sklepními, administrativními, 

skladovacími a vysokopodlaţními. Výcvik by se měl zaměřovat na správné ustavení techniky, 

průzkum, nácvik bojového rozvinutí, záchranu osob, zásobování vodou, hašení poţárů 

v různých prostorech, poţáry s přítomností tlakových lahví a odvětrání objektu. 
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 Zásahy na ţeleznici  

Prostor pro nácvik zásahů na ţeleznici by mělo tvořit kolejiště s přejezdem a tunelem. 

Součástí by měly být hnací a taţená ţelezniční kolejová vozidla včetně taţených cisteren na 

nebezpečné látky. Výcvik by se zaměřoval na zkratování trakčního vedení, vyprošťování a 

záchrana osob, hašení poţárů vozidel, přečerpávání nebezpečných látek z cisteren a 

utěsňování úniků nebezpečných látek z cisteren.  

 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

Prostor pro práci ve výškách se můţe prolínat s ostatními prostory v areálu. Vyuţity 

by byly stoţáry, komíny, výšková budova, potrubní mosty, dopravníky a objekty otevřeného 

technologického zařízení (kolony, nádrţe). Výcvik by se zaměřoval na záchranu osob pomocí 

výškové techniky, lezecké techniky, vrtulníku a pomocí plachet a matrací. 
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10 Závěr 

 

Pro splnění určených cílů práce jsem nejprve provedl rešerši s vyhodnocením 

získaných informací o dané problematice. V následující části diplomové práce jsem popsal 

odbornou přípravu všeobecně a vyjádřil potřebu kvalitních cvičení, při kterých si hasiči 

mohou vyzkoušet správné postupy řešení MU. Je nutné si uvědomit, ţe v ČR hasiči nemají 

moţnost spoustu zásahů cvičně realizovat v podmínkách blízkých realitě. 

Následovalo statistické srovnání činností HZSP a HZS ČR z pohledu výjezdů za 

posledních pět let, vybavení technikou a technickými prostředky a početních stavů hasičů 

v jednotkách u obou těchto sborů. Pomocí této statistiky došlo k vyhodnocení zásahové 

činnosti u HZSP, čímţ byl splněn první cíl práce. Sbory podnikových hasičů se od sebe liší 

podle průmyslového zaměření podniku. Ze statistiky vyplynulo, ţe HZSP všeobecně 

disponují technikou, o výkonech čerpadel a druzích a mnoţstvích hasiv pro poţáry velkého 

charakteru. U některých sborů zase vyčnívá kvalitní vyprošťovací technika oproti technice 

HZS ČR, coţ vede k závěru, ţe HZSP jsou specifické svým vybavením a tak i jejich odborná 

příprava by tato specifika měla brát v potaz. 

Ze statistiky HZSP jsem vybral nejvýznamnější sbory z hlediska počtu výjezdů, 

mnoţství techniky a počtu hasičů na směně. Tyto sbory jsem osobně navštívil, obeznámil se 

s problematikou zásahů v jejich podniku a dohodl si spolupráci na této diplomové práci 

formou poskytnutí informací a údajů o jednotce a vyplnění dotazníků, které jsem jim následně 

poslal. Některé sbory bohuţel úplně nevyhověli mé prosbě o vyplnění dotazníků všemi 

veliteli na stanicích a tak se procenta ve vyplňování u jednotlivých sborů liší. Na základě 

získaných informací jsem zhodnotil úroveň odborné přípravy vybraných sborů a splnil tak 

druhý cíl práce. 

V další kapitole jsem prezentoval nejvýznamnější výcviková střediska v Evropě. 

V těchto střediscích by se měla brát inspirace při projektování případného výcvikového 

střediska v České republice. 

Poslední cíl práce jsem splnil v kapitole č. 9, kde jsem navrhl tematická zaměření 

s charakteristikou provedení a vybavení prostoru a formulace činností tam prováděných. 
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Tento návrh vychází z názorů vybraných podniků, které jsem vyhodnotil z dotazníků a 

osobních rozhovorů s veliteli těchto sborů. 

Na základě uvedených poznatků, údajů a návrhů lze zpracovat podklady pro návrh 

výcvikového centra, kde hasiči a jednotky mohou realizovat výcvik v podmínkách blízkých 

MU, se kterými se v praxi mohou setkat. Z pohledu hasičů by toto středisko mělo obsahovat 

trenaţéry a cvičiště podobné jako ve výcvikových střediscích v Evropě, např. Falck RISC 

v Rotterdamu, které by umoţňovaly přípravu na zásahy v chemickém a strojním průmyslu, 

v energetice, na ţeleznici a další.  

Tato práce dává základní informace pro případný návrh výcvikového střediska v ČR 

z pohledu HZSP a v dalším kroku je moţné ji rozpracovat do konkrétního návrhu. 
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Příloha č. 1 

Dotazník určený velitelům HZSP 

 

DOTAZNÍK 
 

Tento dotazník je zaměřen na zjištění zaměření odborné přípravy Vašeho HZS podniku. 

Bude slouţit jako podklad pro diplomovou práci, která se věnuje rozdílnosti poţadavků na 

odbornou přípravu mezi sbory HZS ČR a HZS podniků. 

U otázek s jasnou odpovědí ANO nebo NE, prosím smaţte nevyhovující odpověď. 

Vyplněný dotazník zašlete na email: m.rohac@email.cz 

Předem děkuji za Váš čas věnovaný vyplnění tohoto dotazníku. 

 

Zaškrtněte prosím svoji funkci ve sboru (vloţte „x“ do okénka před funkci): 

 Velitel stanice 

 Velitel čety 

 Velitel druţstva 

 

Napište prosím název Vašeho HZS podniku: 

 

 

1. V ročním plánu odborné přípravy, kterou zasílá GŘ HZS ČR je seznam činností ke 

školení a výcviku. 

Provádíte i jinou odbornou přípravu, která v ročním plánu není? 

ANO                       NE 

 

2. Pokud ano, zaškrtněte prosím (vloţte „x“ do okénka před typovou činností), jaké je 

zaměření této „Vaší“ přípravy: 

 Poţáry 
 Dopravní nehody 
 Zásahy s nebezpečnými látkami 
 Záchrana osob 
 Specifické zásahy vyplývající z činností Vašeho podniku 
 Jiné 

 

3. Pokud jste zaškrtli „Specifické zásahy vyplývající z činností Vašeho podniku“ napište 

prosím, o jakou činnost přípravy se jedná: 

 

 

4. Pokud jste zaškrtli „Jiné“ napište prosím, o jakou činnost odborné přípravy se jedná: 

 

 

 

5. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro hašení poţárů otevřených 

technologických zařízení? 
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ANO                       NE 

 

6. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro poţáry hořlavých kapalin 

v nadzemních nádrţích (poolfire)? 

ANO                       NE 

 

7. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro výcvik jízdy s CAS a jinými vozidly 

Vašeho HZSP (tratě s terénními úpravami)? 

ANO                       NE 

 

8. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro hašení vysokonapěťových rozvoden 

a trafostanic? 

ANO                       NE 

 

9. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro zásahy na cisterny – automobilové, 

dráţní i stabilní (zastavení úniků, přečerpávání hořlavých kapalin i zkapalněných 

plynů, poţáry)? 

ANO                       NE 

 

10. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro zásahy v kabelových kanálech a 

olejových sklepích? 

ANO                       NE 

 

11. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro zásahy s tlakovými lahvemi a 

plynovými produktovody (úniky nebezpečných plynných látek)? 

ANO                       NE 

 

12. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro zásahy na ţeleznici? 

ANO                       NE 

 

13. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro výcvik ve výškách a nad volnou 

hloubkou? 

ANO                       NE 

 

14. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro zásahy na vodě? 

ANO                       NE 

 

15. Vyuţili byste pro odbornou přípravu polygon pro poţáry budov (sklepní, skladovací, 

obytné, vysokopodlaţní prostory)? 

                 ANO                       NE 

 

16. Pokud Vás napadá jiný polygon, který v předcházejících otázkách není a Váš sbor by 

ho uvítal, napište prosím, o jaký polygon se jedná: 
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Příloha č. 2 

Početní stavy všech jednotek HZSP 

 

 
EČ 

JPO 
okres D V OS VČ VD S HT H Celk 

hl. m. Praha                       

Dopravní podnik, a.s. - stanice Kačerov, 
Sliačská 1, 141 41 Praha 4, Michle 

111 602 Praha 0 1   0 4 16 8 12 40 

Dopravní podnik, a.s. - stanice Hostivař, 
Sliačská 1, 141 41 Praha 4, Michle 

111 602 Praha 0 1   4 4 24 8 12 52 

Dopravní podnik, a.s. - stanice Zličín, Sliačská 
1, 141 41 Praha 4, Michle 

111 602 Praha 0 1   0 4 8 8 12 32 

Česká televize, s.o., Kavčí hory, 140 70 Praha 
4 

111 601 Praha 6 1   0 4 11 2 27 44 

Kongresové centrum Praha, tř. 5. května 65, 
140 21 Praha 4 

111 631 Praha 0 1   0 4 0 2   6 

Fakultní nemocnice Motol, V úvalu 84, 150 06 
Praha 5 – Motol 

111 612 Praha 0 1   4 4 6 2 0 16 

Česká správa letišť, s.p., K letišti, 160 08 
Praha 6 – Ruzyně 

111 608 Praha 4 1   4 11 41 12 0 68 

Léčiva Praha a.s. (ZENTIVA), Ke Kablu 130, 
102 37 Praha 10 - Dolní Měcholupy 

111 615 Praha 0 1   0 4 12 4 4 24 

Mitas a.s., Švehlova 1900, 106 24 Praha 10 111 616 Praha 4 1   0 3 6 3 3 15 

ČD s.o., útvar Praha, Chodovská 1429/16, 101 
00 Praha 10 

111 618 Praha 4 1   3 6 12 6 6 33 

Celkem 10   18 10   15 48 136 55 76 330 

Středočeský kraj                       

Selier & Bellot, Lidická 668,258 13 Vlašim 211 600 Benešov 1 1   3 3 12 0 0 18 

PARAMO a.s. Pardubice, o.z.Kolín, 
Ovčárecká 314, 280 26 Kolín 

214 600 Kolín 2 1   0 3 9 4 2 18 

ĆD s.o., útvar Kolín, Starokolínská 593, 280 
02 Kolín 

214 601 Kolín 3 2   3 3 6 13 2 27 

Lučební závody Draslovka a.s., Havlíčkova 
605, 280 99 Kolín 

214 602 Kolín 1 1   0 4 4 5 8 21 

ČKD Kutná Hora a.s., Karlov 197, 284 49 
Kutná Hora 

215 601 
Kutná 
Hora 

1 1   0 4 4 1 8 17 

Spolana a.s. Neratovice, Práce 657, 277 11 
Neratovice 

216 600 Mělník 2 1   3 9 15 15 12 54 

Synthos  Kralupy a.s. O. Wichterleho 810, 278 
52 Kralupy nad Vltavou 

216 601 Mělník 4 1   4 8 24 16 8 60 

ČEZ a.s. EMĚ Mělník, 277 03 Horní Počáply 216 602 Mělník 1 0   0 4 16 0 0 20 

ČD s.o., útvar Praha, stanice.Kralupy , Jateční 
1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

216 603 Mělník 1 1   0 3 6 9 3 21 

Škoda auto a.s., Václava Klementa 869, 
Mladá Boleslav 

217 600 
Mladá 

Boleslav 
13 1   4 4 21 8 4 41 

ČD s.o., stanice Nymburk,Boleslavská 
418,288 80 Nymburk 

218 600 Nymburk 1 1   0 3 6 12 1 22 
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ÚJV Řeţ, Řeţ 130, 250 68 Husinec-řeţ 219 600 
Praha 
východ 

0 1   0 3 6 1 2 12 

HZSP Letiště Vodochody a.s., U letiště 374, 
250 70 Odolena Voda 

219 602 
Praha 
východ 

0 1   3 3 12 3 6 27 

Čepro a.s., sklad Mstětice, 250 91 pošta 
Zeleneč 

219 603 
Praha 
východ 

0 1   0 3 6 3 3 15 

Celkem 14   30 14   20 57 147 90 59 373 

Jihočeský kraj                       

ČD s.o., útvar Č.B udějovice, Novohradská 
1582, 370 01 České Budějovice 

311 600 
České 

Budějovice 
2 1   3 3 6 5 2 19 

ČEZ a.s. JETE, 373 05 Temelín 311 603 
České 

Budějovice 
1 1   4 4 24 16 0 48 

ČZ Strakonice a.s., Tovární 202, 386 15 
Strakonice 

316 600 Strakonice 0 1   0 4 10 2 2 18 

Čepro a.s., sklad Bělčice, 387 43 Bělčice 316 601 Strakonice 0 1   0 3 5 2 5 15 

Jihočeské letiště Č. Budějovice 311 604 
České 

Budějovice 
  1   0 2 4 4 1 11 

Čepro  a.s., sklad Smyslov, 391 56 Měšice u 
Tábora 

317 601 Tábor 0 1   3 0 11 1 1 16 

Celkem 6   3 6   10 16 60 30 11 127 

Plzeňský kraj                       

ČD s.o., útvar Plzeň, Švihovská 23, 301 48 
Plzeň 

323 602 Plzeň 2 1   3 3 6 6 5 23 

Čepro a.s. 
330 11 Třemošná 

325 600 
Plzeň 
sever 

2 1   0 3 7 1 4 15 

Celkem 2   4 2   3 6 13 7 9 38 

Karlovarský kraj                       

ČD s.o., útvar Cheb, nákladové nádraţí, 350 
02 Cheb  

411 600 Cheb 2 1   0 3 6 3 12 24 

Sokolovská uhlelná a.s., 357 35 Sokolov 413 601 Sokolov 8 1   3 6 12 3 12 36 

ČEZ, a.s. ETI elektrárna Tisová 413 602 Sokolov   1   0 4 15 0 0 19 

Celkem 3   10 3   3 13 33 6 24 79 

Ústecký kraj                       

ČD s.o., útvar Děčín, 17. Listopadu, 405 02 
Děčín  

421 600 Děčín 0 0   0 3 7 0 2 12 

ČD s.o., útvar Chomutov, Černovická 3633, 
430 11 Chomutov 

422 605 Chomutov 4 1   0 3 4 2 3 12 

Doly Nástup Tušimice a.s., 432 01 Tušimice  422 602 Chomutov 3 1   0 4 33 5 0 42 

ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň 422 603 Chomutov 0 1   0 4 16 0 0 20 

ČEZ a.s., Elektrárny Tušimice, 432 01 Kadaň 422 604 Chomutov 0 1   0 4 15 0 0 19 

Čepro Roudnice, a.s.,o.s. 04 Hněvice, 413 28 
Roudnice nad Labem 

423 600 
Roudnice 

n/Lab. 
0 1   0 3 5 1 9 18 
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DUSSMANN spol.s r.o.(Lovochemie), 
Terezínská 57, 410 17 Lovosice 

423 602 Litoměřice 0 1   0 4 14 2 4 24 

ČEZ a.s., Elektrárny Počerady, 439 44 
Počerady 

424 600 Louny 0 1   0 4 16 0 0 20 

Chemopetrol a.s. - Unipetrol RPA Litvínov, 
436 01 Záluţí 

425 600 Litvínov 0 1   3 12 30 13 9 67 

MUS a.s., Obránců Míru, 434 67 Most 425 601 Most 0 1   0 3 6 0 3 12 

United Energy a.s., Teplárenská 2, 434 03 
Komořany 

425 603 Most 0 1   4 0 4 4 4 16 

Doly Bílina                         Ledvice 
418 29 Bílina 

426 600 Teplice 3 1   4 4 26 2 16 52 

SETUZA a.s., Ţukovova 100, 401 29 Ústí nad 
Labem 

427 600 Ústí n/Lab.   1     4 4 0 10 14 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s., 
Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem 
(spolchemie) 

427 601 Ústí n/Lab. 1 2   0 4 8 2 12 26 

ČD s.o., útvar Ústí, Pětidomí 9, 400 76 Ústí 
nad Labem 

427 603 Ústí n/Lab. 4 1   0 12 15 10 9 46 

Teplárna Ústí n.L. a.s. Trmice, Edisonova 453, 
400 04 Ústí nad Labem 

427 604 Ústí n/Lab. 1 1   0 3 3 0 3 9 

Chemopharma a.s., Jateční 34, 400 51 Ústí 
nad Labem 

427 605 Ústí n/Lab. 0 1   0 3 3     6 

Liberecký kraj                       

ČD s.o., útvar Liberec, Nákladní 7, 460 01 
Liberec 

513 600 Liberec 2 1   3 3 6 9 6 27 

Celkem 1   2 1   3 3 6 9 6 27 

Královéhradecký kraj                       

ČD s.o., útvar HK, Kuklety, Nádraţní 386, 500 
04 Hradec Králové 

521 601 
Hradec 
Králové 

2 1   3 3 5 8 5 24 

ŠKODA Kvasiny 524 600 
Rychnov 

n/Kněţnou 
0 1   0 4 8 1 7 20 

Čepro a.s., 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 522 600 Jičín   1     3 11 5 2 21 

Celkem 3   2 3   3 10 24 14 14 65 

Pardubický kraj                       

Paramo a.s., Přerovská 560, 532 17 
Pardubice 

532 602 Pardubice 1 1   3 3 16 7 0 29 

Synthesia, a.s., Pardubice čp. 103, 532 17 
Pardubice – Semtín 

532 603 Pardubice 10 1   3 9 21 0 12 45 

ČEZ a.s., Elektrárna Chvaletice, 533 12 
Chvaletice 227 

532 604 Pardubice 0 1   0 4 16 0 0 20 

Poličské strojírny a.s., 572 12 Polička Bořiny 533 601 Svitavy 1 1   0 4 7 2 7 20 

ČD s.o., stanice Česká Třebová, Semanínská, 
562 02 Česká Třebová 

534 600 
Ústí 

n/Orlicí 
2 1   3 3 7 7 7 27 

Celkem 5   14 5   9 23 67 16 26 141 

kraj Vysočina                       

Čepro a.s., 582 51 Šlapanov 611 600 
Havlíčkův 

Brod 
0 1   3 3 8 2 2 18 
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Kronospan ČR spol. s r.o., Na Hranici 6, 586 
01 Jihlava 

612 600 Jihlava 0 1   0 4 8 4 4 20 

ČEZ a.s., JE Dukovany, 675 56 Dukovany 614 601 Třebíč 0 1   4 8 16 4 16 48 

Celkem 3   0 3   7 15 32 10 22 86 

Jihomoravský kraj                       

ČD s.o., útvar Brno, Kulkova 28, 614 00 Brno 622 603 Brno  2 1   3 3 6 5 5 22 

Letiště Tuřany, Tuřany, 627 00 Brno 622 604 
Brno - 
město 

0 1   0 3 6 4 8 21 

Čepro a.s. OS 9, 664 47 Střelice 623 601 
Brno - 
venkov 

0 1   0 3 7 4 2 16 

Gumotex a.s. Břeclav, Mládeţnická 3A/3062, 
690 75 Břeclav 

624 600 Břeclav 0 1   0 4 12 4 2 22 

ČD s.o., útvar Brno, Bratislavská 1, 690 02 
Břeclav 

624 601 Břeclav 2 1   3 3 6 10 2 24 

Celkem 5   4 5   6 16 37 27 19 105 

Olomoucký kraj                       

ČD s.o., útvar Olomouc, Bartošova 12, 772 00 
Olomouc 

712 600 Olomouc 2 1   3 3 6 11 5 28 

SETUZA a.s., Hamerská 50, 772 00 Olomouc 712 602 Olomouc 0 1   0 3 6 3 0 12 

ČD s.o., útvar Přerov, Tovární 463, 750 02 
Přerov 

714 602 Přerov 2 1   3 3 6 7 5 24 

Meopta - Optika, a.s., Kabelíkova 1, 750 58 
Přerov 

714 602 Přerov 0 1   3 3 9 5 1 21 

Celkem 4   4 4   9 12 27 26 11 85 

Moravskoslezský kraj                       

Třinecké ţelezáry a.s., Závodní 1000, 739 70  
Třinec  

812 600 Třinec 1 1   4 4 16 12 7 43 

Biocel Paskov, a.s., Zahradní  762, 739 21  
Paskov 

812 602 
Frýdek-
Místek 

0 1   4 0 18 7 1 30 

ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice, 735 71  
Dětmarovice 

813 605 Karviná 0 1   0 4 15 0 0 19 

Tatra a.s., Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 
21  Kopřivnice 

814 600 Nový Jičín 0 1   3 3 18 3 3 30 

Semperflex Optimit a.s., Vítovská 391/29, 742 
35 Odry 

814 602 Nový Jičín 0 1   0 4 10 4 10 28 

ČSL a.s. Letiště Mošnov, 742 51 Mošnov 814 603 Nový Jičín 1 1   4 4 18 1 10 37 

Vítkovice a.s., Průmyslová, 706 02 Ostrava 816 600 Ostrava 3 1   4 8 0 0 0 12 

Teva Czech Industries s.r.o. Opava 815 817 Opava 0 1   0 8 16 3 1 28 

Arcelor Mittal Ostravaa.s., Vratimovská, 707 
02 Ostrava 

816 601 Ostrava 2 1   4 8 24 0 26 62 

ČD s.o., stanice Ostrava, Skladištní 2, 702 00 
Ostrava 

816 603 Ostrava 2 1   3 3 7 7 7 27 

BorsodChem a.s., Chemická 1, 702 00 
Ostrava 

816 604 Ostrava 0 1   0 3 6 2 4 15 
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Celkem 11   9 11   26 49 148 39 69 331 

Zlínský kraj                       

Barum Continental s.r.o., Objízdná 1628, 765 
31 Otrokovice 

724 602 Zlín 3 1   4 4 14 6 5 33 

Aliachem a.s., o.z. Fatra, Tř. Tomáše Bati 
1541, 763 61 Napajedla 

724 603 Zlín 2 1   0 4 8 3 1 16 

Tajmac - ZPS a.s., Tř. 3. Května 1180, 762 08 
Zlín – Malenovice 

724 605 Zlín 1 1   0 4 12 0 0 16 

Čepro a.s., o.z. 08, Loukov  166, 768 75 
Loukov 

721 601 Kroměříţ 0 1   0 3 6 3 3 15 

DEZA a.s., Masarykova 753,757 28 Valašské 
Meziříčí 

723 601 Vsetín 6 1   6 0 42 3 3 54 

Celkem 5   12 5   10 15 82 15 12 134 

Celkem 89   128 89   135 357 1021 385 442 2336 

Legenda: 
          

  

D - denní zaměstnanci 
          

  

V - velitel stanice  
          

  

VČ - velitel čety 
          

  

VD - velitel druţstva 
          

  

S – strojník 
          

  

HT - hasič technik 
          

  

H – hasič 
          

  

Celkem - počet výjezdových hasičů ve všech směnách                     

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Charakteristiky vybraných jednotek HZSP 

 

SYNTHOS Kralupy a.s. 

Početní stavy HZSP SYNTHOS Kralupy a.s. jsou podle statistiky GŘ následující: 

 Denní zaměstnanci – 4 

 Velitel stanice – 1 

 Velitel čety – 4 

 Velitel druţstva – 8 

 Strojník – 24 

 Hasič technik – 16 

 Hasič – 8 
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Statistika vozidel HZSP SYNTHOS Kralupy a.s. je podle GŘ následující: 

 Automobilová plošina do 40 m - AP 40 Bronto - T815 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 27/8200/800-S3R 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 60/3000/8000-S2Z 

 Přívěs technický pro dekontaminaci - Dekontaminační pracoviště 

 Kombinovaný hasicí automobil - KHA 24/2000/3000/480/1000-S1 

 Kombinovaný hasicí automobil - KHA 32/2000/2500/0/3000-S2 

 Kombinovaný hasicí automobil - KHA 32/3000/3300/0/900-S3 

 2x Nákladní automobil 3500 - 7500 kg 

 Pěnový hasicí automobil 32 - PHA 43/3000/6000-S3Z 

 Pěnový hasicí automobil 32 - PHA 32/0/8500-S3Z 

 Protiplynový automobil 

 Velitelský automobil 

 

ČEZ a.s. 

Početní stavy v jednotkách HZS podniku ČEZ a.s. jsou podle statistiky GŘ následující: 

 ČEZ a.s. EMĚ Mělník - 22 

 ČEZ a.s. JETE Temelín - 48 

 ČEZ a.s., ETI elektrárna Tisová - 20 

 ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov - 21 

 ČEZ a.s., Elektrárny Tušimice - 20 

 ČEZ a.s., Elektrárna Počerady - 21 

 ČEZ a.s., JE Dukovany - 48 

 ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice – 20 

Technika jednotek je podle statistiky na GŘ následující: 

1. ČEZ a.s. EMĚ Mělník: 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/520-M1R 

 Cisternová automobilová stříkačka 40 - CAS 40/9000/800-S2LP 

 Cisternová automobilová stříkačka 8 - CAS 8/1000/0-L1Z 

 Dopravní automobil 12 - DA 12-L2Z 

 Přívěs lodní 
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 2x Přívěs nákladní 

 Přívěsná osvětlovací stanice 2 - 4 kW 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 Rychlý zásahový automobil - RZA-L1 

 Velitelský automobil 

 

2. ČEZ a.s. JETE Temelín: 

 Automobilová plošina do 30 m  

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24 24/X/X-S1Z 

 2x Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32 32/8200/800-S3Z 

 Dopravní automobil 8 

 Kombinovaný hasicí automobil 

 Kontejner plynový hasicí - S540 (CO2) 

 2x Nákladní automobil do 3500 kg 

 Protiplynový automobil - PPLA-M1 

 Technický automobil 

 

3. ČEZ a.s., ETI elektrárna Tisová: 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/100-M3R 

 přívěs skříňový - Přívěs práškový 

 přívěsná motorová stříkačka 16 - PMS 12 

 přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 

4. ČEZ a.s., Elektrárny Prunéřov: 

 cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 nákladní automobil do 3500 kg - RZA 

 

5. ČEZ a.s., Elektrárny Tušimice: 

 cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 40/9000/0-S2R 

 cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S3V 

 přívěsná osvětlovací stanice 2 - 4 kW  
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 přívěsná osvětlovací stanice do 2 kW  

 

6. ČEZ a.s., Elektrárna Počerady: 

 cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 16/400/400-L3R 

 rychlý zásahový automobil - RZA-L3 

 technický automobil - TA-L1 

 

7. ČEZ a.s., JE Dukovany: 

 automobilová plošina do 30 m - AP 27-S2 

 cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8000/800-S3R 

 kombinovaný hasicí automobil - KHA 30/10000/1000/X/500-S2 

 kombinovaný hasicí automobil - CAS 32/10000/800/1000/0-S2 

 protiplynový automobil - PPLA-L1 

 3x technický automobil 

 velitelský automobil 

 

8. ČEZ a.s., Elektrárna Dětmarovice: 

 cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 cisternová automobilová stříkačka 40 - CAS 40/9000/800-S2Z 

 přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min - Přívěs VTA 60 

 

ŠKODA AUTO a.s. 

Početní stavy HZSP ŠKODA AUTO a.s. jsou podle statistiky GŘ následující: 

 Denní zaměstnanci – 13 

 Velitel stanice – 1 

 Velitel čety – 4 

 Velitel druţstva – 4 

 Strojník – 21 

 Hasič technik – 8 

 Hasič – 4 

Ze statistiky GŘ vyplývá následující technika: 

 Automobilová plošina nad 40 m - AP 42-S1 
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 Automobilová stříkačka 16 - AS 16-M1Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 20 - CAS 20/2000/0-M1Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/5000/400-S2Z 

 2x Dopravní automobil 12 - DA 12-L1Z 

 Dopravní automobil 8 - DA 8-L1Z 

 Kombinovaný hasicí automobil - KHA 32/8200/800/120/250-S2 

 Nákladní automobil nad 14000 kg 

 Nákladní automobil do 3500 kg 

 4x Přívěs nákladní 

 Rychlý zásahový automobil 

 Práškový hasicí automobil - PHA/X-S1 

 Přívěs nákladní 

 Automobilová plošina do 30 m - AP 27-S2 

 Technický automobil 

 Nákladní automobil 3500 - 7500 kg 

 

SŢDC, s.o. 

Početní stavy výjezdových hasičů v jednotkách HZSP SŢDC s.o. jsou podle statistiky GŘ 

následující: 

 ČD s.o., útvar Praha - 33 

 ĆD s.o., útvar Kolín - 27 

 ČD s.o., útvar Kralupy nad Vltavou - 21 

 ČD s.o., útvar Nymburk - 22 

 ČD s.o., útvar České Budějovice - 19 

 ČD s.o., útvar Plzeň - 23 

 ČD s.o., útvar Cheb - 24 

 ČD s.o., útvar Děčín - 12 

 ČD s.o., útvar Chomutov - 12 

 ČD s.o., útvar Ústí nad Labem - 46 

 ČD s.o., útvar Liberec - 27 

 ČD s.o., útvar Hradec Králové - 24 
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 ČD s.o., útvar Česká Třebová - 27 

 ČD s.o., útvar Brno - 22 

 ČD s.o., útvar Břeclav - 24 

 ČD s.o., útvar Olomouc - 28 

 ČD s.o., útvar Přerov - 24 

 ČD s.o., útvar Ostrava – 27 

Statistika techniky jednotlivých jednotek HZSP SŢDC s.o. je podle GŘ následující: 

1. ČD s.o., útvar Praha  

 Cisternová automobilová stříkačka 24  

 Cisternová automobilová stříkačka 32 

 Přívěs lodní 

 Přívěs nákladní 

 Kontejner nákladní 

 Dopravní automobil 16 

 3x Technický automobil 

 Traktor 

 Vyprošťovací automobil 

 

2. ĆD s.o., útvar Kolín  

 Automobilový jeřáb - AD 20-S2 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Přívěs lodní 

 Přívěs nákladní 

 Technický automobil chemický - TA-UL1 

 2x Velitelský automobil  

 

3. ČD s.o., útvar Kralupy nad Vltavou  

 Automobilový jeřáb - AD 20-S2 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Přívěsná osvětlovací stanice 2 - 4 kW 
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 Rychlý zásahový automobil - RZA-L2 

 2x Technický automobil  

 3x Velitelský automobil 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min - VTA 60 

 

4. ČD s.o., útvar Nymburk  

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6000/600-S3R 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Přívěsná elektrocentrála - výkon do 5 kW 

 Přívěs lodní 

 Dopravní automobil 8 - DA 12-L1Z 

 Nákladní automobil 7500 - 14000 kg 

 Velitelský automobil 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 

 

5. ČD s.o., útvar České Budějovice  

 Automobilový jeřáb - AJ 20-S2 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24 24/2500/400-S2V 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32 32/8200/800-S3R 

 Přívěsná motorová stříkačka 8 

 Přívěs lodní 

 Rychlý zásahový automobil - RZA-L2 

 Technický automobil chemický - TA 2-L1 

 2x Velitelský automobil 

 Vyprošťovací automobil 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 

6. ČD s.o., útvar Plzeň  

 Vyprošťovací automobil - AV 14-S2 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 
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 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Přívěs lodní - Gumový člun s motorem 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 Přívěsná motorová stříkačka 8 

 Přívěsná elektrocentrála - výkon nad 5 kW 

 Rychlý zásahový automobil 

 Protiplynový automobil - PPLA-L1 

 Technický automobil chemický - TA-L1 

 2x Velitelský automobil 

 

7. ČD s.o., útvar Cheb  

 Automobilový jeřáb - AJ 28-S1 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-M2Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Nákladní automobil do 3500 kg 

 2x Velitelský automobil - VEA-UL1 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 Přívěsná motorová stříkačka 8 

 2x Technický automobil 

 

8. ČD s.o., útvar Děčín  

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6200/600-S3Z 

 Rychlý zásahový automobil - RZA-L3 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 

9. ČD s.o., útvar Chomutov  

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2400/400-M1R 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6000/600-S3R 

 Hydraulický kombinovaný nástroj 

 Přívěsná osvětlovací stanice 2 - 4 kW 

 Technický automobil 

 Traktor 
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10. ČD s.o., útvar Ústí nad Labem  

 Automobilový jeřáb - JEŘÁB 28-S3 

 Automobilová plošina do 30 m - AP 27 27-S3 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6000/600-S3R 

 Kontejner občerstvovací 

 2x Poţární nosič kontejnerů 

 3x Přívěsná motorová stříkačka 8 

 Technický automobil chemický - TA-L1 

 Velitelský automobil - VYA-UL2 

 

11. ČD s.o., útvar Liberec  

 Automobilový jeřáb - AJ 20-S3 

 Cisternová automobilová stříkačka 16 - CAS 16/3500/400-M3V 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S2R 

 Rychlý zásahový automobil - RZA-L2 

 Technický automobil chemický - TA-L1 

 Technický automobil - TA-L1 

 Velitelský automobil - VEA-UL1 

 

12. ČD s.o., útvar Hradec Králové  

 Přívěsná osvětlovací stanice 2 - 4 kW  

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2V 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Přívěs cisternový - přívěs na PHM 

 Technický automobil olejový - TA-L1 

 2x Velitelský automobil - VEA-UL1 

 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min - VTA-60 

 

13. ČD s.o., útvar Česká Třebová  

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 16/2500/400-M1Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 24/8200/800-S3R 

 Dopravní automobil 8 - DA 8-L1Z 
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 Přívěsný odsávač kouře do 100 m3/min 

 Přívěsná osvětlovací stanice 2 - 4 kW  

 Přívěs technický pro olejové havárie 

 Rychlý zásahový automobil - RZA-L3 

 Technický automobil - TA-L1 

 Technický automobil chemický - TA-L1 

 Velitelský automobil 

 

14. ČD s.o., útvar Brno  

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S3R 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 25/2500/200-S3R 

 Technický automobil chemický - TA 2 CH-L1  

 Nákladní automobil do 3500 kg 

 Přívěsná elektrocentrála - výkon do 5 kW 

 Technický automobil chemický - TA/CH 2-L1 

 Vyšetřovací automobil 

 

15. ČD s.o., útvar Břeclav  

 Automobilový jeřáb - AV 14 XX-S3 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6000/600-S3Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S3Z 

 Přívěs technický pro olejové havárie 

 Technický automobil - TA-L1 

 Velitelský automobil 

 

16. ČD s.o., útvar Olomouc 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 – CAS 24/2500/400-S1Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6000/500-S1Z 

 Kombinovaný hasicí automobil - KHA 3000/10000/600/120/X-S1 

 Kontejner odtahový 

 Kontejner skříňový 

 Kontejner nákladní 
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 4x Velitelský automobil 

 2x Rychlý zásahový automobil 

 3x Technický automobil 

 2x Vyprošťovací automobil 

 

17. ČD s.o., útvar Přerov  

 Automobilový jeřáb 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S1Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S1Z 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S1Z 

 Nákladní automobil 7500 - 14000 kg 

 3x Velitelský automobil 

 2x Rychlý zásahový automobil 

 Technický automobil 

 Technický automobil chemický 

 

18. ČD s.o., útvar Ostrava  

 Automobilový jeřáb - AJ 16-S2 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S2R 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Nákladní automobil 3500 - 7500 kg 

 Rychlý zásahový automobil - RZA-L2 

 Technický automobil chemický - TA-CH-L1 

 2x Velitelský automobil - VEA-L2 

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Početní stavy HZSP ArcelorMittal a.s. jsou podle statistiky GŘ následující: 

 Denní zaměstnanci – 3 (velitel JPO, zástupce velitele, technik strojní sluţby) 

 Velitel čety – 4 

 Velitel druţstva – 8 

 Strojník – 24 

 Hasič technik – 0 
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 Hasič – 26 

Podle statistiky na GŘ je technické vybavení HZSP ArcelorMittal a.s. následující: 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/3500/400-S2R 

 Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/6000/600-S3R 

 2x Cisternová automobilová stříkačka 32 - CAS 32/8200/800-S2R 

 Cisternová automobilová stříkačka 24 - CAS 24/2500/400-S2Z 

 Nákladní automobil 3500 - 7500 kg (skříňový automobil) 

 Protiplynový automobil - PPLA-L1 

 Práškový hasicí automobil – PRHA 1000 

 Přívěs technický pro olejové havárie 

 Velitelský automobil - VEA-L1 

 


