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Anotace 

Bc. KAHÁNEK, V. Problematika vyuţití vybraných jednotek HZS podniků v ČR: 

diplomová práce, Ostrava: VŠB-TU, 2011, 51s  

Tato diplomová práce se zabývá problematikou vytíţení kapacit jednotek hasičských 

záchranných sborů vybraných podniků. Stěţejní část práce zjišťuje a ověřuje moţnosti vyuţití 

jednotek hasičských záchranných sborů vybraných podniků pro zásahy mimo oblast jejich 

standardní působnosti. Dále se práce zabývá ověřením odborných znalostí jejich zaměstnanců 

a v neposlední řadě také ověřuje kompatibilitu technických prostředků vyuţívaných v těchto 

jednotkách s technickými prostředky hasičského záchranného sboru kraje.   

Klíčová slova: podnik, hasičský záchranný sbor podniku, akceschopnost, vytíţení 

kapacit 

 

KAHÁNEK, V.  

 

 

Bc. Kahanek, V.: Functioning of Fire and Rescue Departments of Private Companies 

in the Czech Republic: Thesis, Ostrava: VSB-TU, 2011, 51s 

The thesis deals with examining of functioning and capacity utilization of Fire and 

Rescue departments of selected private companies. The fundamental part of the work 

identifies and verifies the ability of the Fire and Rescue Departments of selected private 

companies to solve emergency situations outside their standard function area. Moreover, the 

work focuses on analyzing the expertise of the Fire and Rescue Department’s employees. Not 

least, it verifies compatibility of technical equipment used in these private companies with the 

technical equipment of Regional Fire and Rescue Department/Service. 

Key words: Private company, Fire and Rescue Department of the private company, 

emergency recall, extended capacity utilization 
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1. Úvod 

V České republice je poţární ochrana (dále jen PO) zajišťována podle zákona 

133/1985Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO). Základní částí PO jsou 

jednotky poţární ochrany (dále jen JPO) kategorie I. Těch se nacházelo na území ČR 

k 31.12.2010 240
1
. Avšak zajištění poţární ochrany v některých podnicích, které zpravidla 

představují pro společnost určité nebezpečí, vyţaduje zřízení vlastní JPO. Takovou jednotkou 

můţe být jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen SDHP), nebo jednotka 

hasičského záchranného sboru podniku (dále jen HZSP). V této práci se budu zabývat pouze 

jednotkami HZSP. Zřizovatelem je právnická nebo podnikající fyzická osoba, které tato 

povinnost vyplynula z rozhodnutí orgánu státního poţárního dozoru – HZS kraje. Zřízení 

jednotky HZSP je vázáno na celkový systém zajištění PO podniku nebo určité technologie 

 a musí vyplynout z dokumentace zdolávání poţáru nebo z posouzení poţárního nebezpečí, 

které předloţí HZS kraje právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující činnost se 

zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím (Hanuška, 2008, s. 9). Zřízení jednotky 

podléhá §67 zákona č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozd. předpisů. 

Prioritním zaměřením jednotek HZSP je poţární ochrana podniku, pro který byly 

zřízeny. Avšak není výjimkou, ţe se tyto jednotky podílejí na likvidaci mimořádných událostí 

i mimo areál podniků. Cílem této diplomové práce je zjištění u vybraných jednotek HZSP, 

zda a za jakých okolností taková spolupráce s krajem existuje a navrhne moţnosti její 

rozšíření. 

Vyuţíváni pomoci jednotek HZSP pro řešení událostí mimo areál podniku 

nebývá jejich standardní záleţitostí. Avšak v některých případech můţe mít rozšíření této 

působnosti jednotek HZSP přínos jak pro zefektivnění zajištění PO, tak pro ekonomickou 

oblast zřizování jednotek PO.   

Aby mohly jednotky HZSP zasahovat mimo areál, musí být i v jejich nepřítomnosti 

stále zajištěna plnohodnotná poţární ochrana. Tato diplomová práce se bude zabývat 

aktuálním řešení situací, kdy jednotka HZSP zasahuje mimo areál podniku a také návrhy na 

moţné postupy rozšíření a zefektivnění této činnosti. 

1 – Generální ředitelství HZS, Statistická ročenka 2010, Praha 2011 
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Akceschopnost jednotek HZSP je mimo jiné závislá na úrovni odborných znalostí 

zaměstnanců jednotek HZSP.  

Součástí této práce bude tedy proto i ověření a porovnání těchto znalostí.      

Aby mohly jednotky HZSP a jednotky HZS kraje spolupracovat při zásazích jak 

v areálu podniku, tak i mimo něj, měly by být jejich technické prostředky co moţná nejvíce 

kompatibilní. Touto problematikou se bude zabývat poslední část této práce. Naleznete zde 

ověření kompatibility ochranných a spojových prostředků.   

Zdroje informací a vysvětlení pouţívaných zkratek je uvedeno v literatuře na konci 

této diplomové práce.  
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2. Vývoj a legislativa podnikové požární ochrany 

2.1. Historie podnikové požární ochrany 

 

Rozvíjející se technická revoluce začátkem 19. století vynálezem spalovacího motoru 

zapříčinila i výrazný vývoj poţární ochrany. Technická zařízení, čerpadla a jiné technické 

prostředky jiţ nemohla obsluhovat jakákoli osoba, ale lidé, kteří byli pro tuto práci 

vycvičeni. Současně bylo potřeba zajistit protipoţární zabezpečení podniků, ve kterých 

vzhledem k rizikovosti různých provozů vznikaly poměrně často poţáry. Ruku v ruce 

s těmito událostmi začaly vznikat první havarijní druţstva, později pak placené hasičské 

sbory. První z nich na našem území byl zaloţen v roce 1882 v továrně Fridricha Pollaka ve 

Fulneku. Osazenstvo takových podniků pak tvořili většinou velitel a strojník, zbytek 

osazenstva byli dělníci z továrny. 

Profesionální sbory vznikaly postupně i v dalších továrnách: Explosia Semtín a Spolek 

pro chemickou a hutní výrobu Rybitví (Aliachem, a.s., o.z.., Synthesia Pardubice) v roce 

1923, Škodovy závody v Plzni 9. 5. 1926, Strojírny Polička (Poličské strojírny a.s. Polička) 

rok 1926, akciová společnost Škodových závodů v Plzni - závod Adamov (Adamovské 

strojírny) rok 1934, Baťovy závody ve Zlíně rok 1940, Ţelezárny Vítkovice 1. 4. 1941 atd. 

Vládním nařízením z roku 1946 pak povinně vznikaly ve větších podnicích závodní 

hasičské sbory. V průběhu následujících let pak mnoho placených závodních jednotek 

vznikalo i zanikalo, vţdy v závislosti na velikosti a úspěšnosti daného podniku a také na 

poţadavcích legislativy. [1]        

2.2. Legislativní zázemí HZSP v současné době 

Základním zákonem pro jednotky HZSP je stejně jako pro ostatní jednotky PO 

133/1985 Sb., zákon o PO. Prioritní zaměření tohoto zákona je zajistit postavení a povinnosti 

jednotek poţární ochrany, zajištění podmínek pro účinnou ochranu ţivota a majetku před 

poţáry, poskytování pomoci při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech.  

V návaznosti na tento zákon nalezneme vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek poţární bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru také vyhlášku č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti JPO. 
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V úzkém kontextu je potřeba v souvislosti s HZSP zmínit zákon č. 59/2006 Sb.,  

o prevenci závaţných havárií způsobenými vybranými chemickými látkami nebo chemickými 

přípravky. Zákon stanovuje systém prevence závaţných havárií, cílem je sníţit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí. Je 

předpisem pro zařazení nebo nezařazení podniku či zařízení do skupiny A nebo B. 

2.3. Zřizování HZSP 

Podniky představují díky svým technologiím, skladování chemických látek a výrobním 

procesům značné riziko, které můţe vést k závaţným haváriím. Jejich umístění navíc bývá 

v blízkosti obydlených zón a představují tak riziko nejen pro zaměstnance, ale i pro obyvatele 

ţijící v jejich blízkosti.  

Aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost podniku, provádí se před uvedením zařízení 

do činnosti, změně technologie nebo změně skladování nebezpečných látek analýza rizika 

poţáru a stanovení nejsloţitější varianty poţáru, které je součástí posouzení poţárního 

nebezpečí. Z tohoto posouzení pak podniku můţe vyplynout povinnost zřídit vlastní JPO. 

Počet zaměstnanců a vybavení této jednotky pak vyplývá také z výsledků tohoto posouzení 

nebo z dokumentace zdolávání poţáru a stanovuje jej HZS kraje (Hanuška, 2008, s. 9).  

Dále vzniká podnikům povinnost zřídit jednotku HZSP na základě posouzení poţárního 

nebezpečí dle §4 zákona o PO provozující činnost zařazenou do odstavce 2 a 3 tohoto zákona, 

pokud ji určí HZS kraje.    

2.4. Zařazení HZSP 

Jednotky HZSP je třeba vnímat jako jednotky poţární ochrany zaměřené na poţární 

ochranu podniku, pro který jsou zřízeny. Avšak většina jednotek HZSP na území ČR je 

zařazena do poplachových plánů jednotlivých krajů a jsou tedy základními sloţkami 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS
2
). Operační střediska krajů je tedy mohou 

na základě zákona o PO povolat ke zdolávání mimořádných událostí i mimo areál podniku. 

Musí však zajistit pro podnik po dobu jejich nepřítomnosti adekvátní náhradu.  

Na území Moravskoslezského kraje se nacházelo k 1.1.2010 celkem 11 jednotek HZSP 

zařazených do kategorie JPO IV. Všechny tyto jednotky jsou zařazeny do poplachového 

plánu kraje, tři z nich mají s Moravskoslezským krajem dohodu o součinnosti.  

2 – zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
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3. Metodologická část 

V této části diplomové práce přiblíţím, jakým způsobem probíhalo zjišťování údajů 

pro ověření moţnosti vyuţití jednotek HZSP a ověření odborných znalostí zaměstnanců 

jednotek HZSP. 

3.1. Výběr jednotek pro hodnocení 

Výběr jednotek HZSP probíhal dle doporučení příslušníků HZS MSK, většina 

hodnocených jednotek se nachází na území Moravskoslezského kraje. Při výběru byl brán 

zřetel na rozmístění podniků v kraji, na plošné pokrytí jednotkami poţární ochrany v okolí 

podniků a na riziko, které podnik představuje pro okolí. Většina jednotek HZSP byla vybrána 

z MSK z důvodu nutnosti návštěv na uvedených stanicích. I přesto byly do výběru zahrnuty 

dvě jednotky HZSP ze Středočeského kraje, aby nedošlo ke zkreslení výsledků v rámci 

jednoho kraje.  

 

Obr. č.  1 Rozmístění vybraných jednotek HZSP 
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3.2.  Celkový počet jednotek HZSP zapojených do hodnocení 

Na území ČR se nacházelo k 31.12.2010 108 jednotek HZSP. Účast na celkovém počtu 

událostí během roku 2010 je 7,3%. Ve zvoleném území MSK se nacházelo k 1.1.2010 celkem 

11 jednotek HZSP.  

Celkem bylo pro potřeby této práce vybráno 9 jednotek HZSP, z tohoto počtu 7 z území 

Moravskoslezského kraje a 2 ze Středočeského kraje. Účast všech jednotek HZSP byla 

dobrovolná a ţádná jednotka se neodmítla na šetření problematiky vyuţití jednotek HZSP 

podílet. Z celkového počtu všech jednotek HZSP na území ČR jich tedy bylo do šetření 

zahrnuto 8, 3%. V Moravskoslezském kraji bylo do šetření zahrnuto 63, 6%. 

 

 

3.3.  Vybrané jednotky HZSP  

3.3.1. Podniky s jednotky HZSP na území MSK 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Biocel Paskov a.s. – člen skupiny Lenzing AG 

BorsodChem MCHZ Ostrava 

Vítkovice Machinery Group 

Tatra a.s. 

TEVA Czech Industries s.r.o 

Třinecké železárny – Moravia Steel a.s. 

 

3.3.2. Podniky s jednotkami HZSP na území Středočeského kraje 

Škoda auto a.s. 

Spolana Neratovice a.s. 
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3.4. Způsob získávání informací a zjišťování odborných znalostí 

Výzkum byl na území MSK zaloţen na osobní návštěvě vybraných jednotek HZSP. 

S velitelem jednotky HZSP byl vyplněn dotazník
3
 pro zjištění vybavení jednotky HZSP, 

statistiky výjezdů za poslední 3 roky, ověření výcviku zaměstnanců HZSP a početních stavů 

jednotky HZSP.  Dále byl veliteli jednotky předán test
4
 odborných znalostí zaměstnanců 

HZSP (dále jen test), který nechal vyplnit dané směně v nejbliţším moţném termínu. 

Vyplnění testů bylo dobrovolné a anonymní. Kaţdá jednotka vyplnila nejméně 6 testů, aby 

byla zajištěna jejich dostatečná vypovídací schopnost. Z celkových 7 zkoumaných jednotek 

HZSP na území Moravskoslezského kraje se ověření odborných znalostí zúčastnilo 6, coţ 

odpovídá 85% zastoupení.   

U jednotek HZSP mimo území MSK byl elektronicky zaslán dotazník
3
, na základě 

kterého byly tyto jednotky zahrnuty do šetření. Testy pro ověření odborných znalostí 

zaměstnanců HZSP u jednotek mimo MSK nebyly prováděny.  

3 – dotazník pro velitele jednotek, příloha č.2 

4 – test odborných znalostí zaměstnanců jednotek HZSP, příloha č.1 
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4. Ověření možnosti využití jednotek HZSP 

Standardně jsou jednotky HZSP vyuţívány pro práce a zásahy v areálu podniku, pro 

který jsou zřízeny. Avšak není výjimkou, ţe tyto jednotky zasahují i mimo areál podniku. 

V následující části naleznete, za jakých podmínek jiţ taková spolupráce s kraji existuje a také 

návrhy na její rozšíření.  

 

4.1. Ověření odborných znalostí zaměstnanců jednotek HZSP 

Dobrá úroveň odborných znalostí zaměstnanců jednotek HZSP je nezbytná pro výkon 

jejich funkce. Samozřejmostí nejsou pouze znalosti zabývající se poţární taktikou, dynamikou 

poţáru, technických prostředků atd., ale také znalosti místních podmínek, rizik a likvidace 

událostí na technologických zařízeních v areálu podniku. 

Součástí této diplomové práce bylo ověření odborných znalostí zaměstnanců jak 

z pohledu speciálních činností v areálu podniku, tak i znalostí zásahů na nebezpečnou látku, 

dopravní nehody a další běţnější zásahy, se kterými by se mohli setkat při zásahu mimo areál 

podniku.  

Rozsah a úroveň odborných znalostí těchto zaměstnanců je stanovena §72 zákona o PO 

a dále vyhláškou 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. Dále je pak upravována 

sbírkou interních aktů generálního ředitele HZS ČR částka: 8, rok 2005. Zabývá se odbornou 

způsobilostí zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZSP a členů 

vykonávajících sluţbu v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje 

zaměstnání v hlavním pracovním poměru. 

Test odborných znalostí má vypovídací hodnotu pro ověření a porovnání odborných  

a aktuálních znalostí zaměstnanců HZSP v těchto okruzích: poţární taktika, znalost 

technických prostředků, řízení zásahu, spojení na místě události a spolupráce se sloţkami IZS 

(dále jen spolupráce s IZS), nebezpečné látky a znalost podniků a zásahů na technologická 

zařízení.   

Výsledky jednotlivých oblastí testu jsou vyhodnocovány zvlášť, a to z důvodu 

porovnatelnosti výsledků a moţnosti návrhu zaměření se při školení na problematickou 

oblast. Výsledky vzorků jednotlivých jednotek byly zaslány v rámci zpětné vazby velitelům 



 

9 

 

stanic HZSP. Zároveň tyto výsledky slouţí pro zjištění úrovně odborných znalostí pro potřeby 

této diplomové práce. 

Test obsahoval 34 otázek rozdělených podle okruhů. Na oblast poţární taktiky bylo 

zaměřeno 8 otázek coţ je cca 23%, na oblast znalosti technických prostředků 6 otázek, coţ 

odpovídá 18%, pro ověření znalostí z okruhu řízení zásahu, spojení na místě události a 

spolupráce s dalšími sloţkami IZS 8 otázek (23%) , na znalosti nebezpečných látek a zásahu 

na ně 6 otázek (18%) a na znalosti podniku a zásahů na technologie 6 otázek (18%). 

Rozdělení otázek do okruhů je patrné z grafu č. 1. 
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Graf č. 1 Rozložení otázek v testu 

4.2. Ověření kompatibility technických prostředků 

Pro úspěšnou kooperaci na místě události je potřeba v co největší míře vyuţívat 

kompatibilní technické prostředky. V případě, ţe by technické prostředky nebyly 

kompatibilní, můţe docházek jak k technickým problémům se zaměnitelností a nefunkčností, 

tak i k problematice způsobilosti vykonávat práci s jinými technickými prostředky, na které je 

daná jednotka vyškolena. V následující části naleznete ověření technických prostředků 

vyuţívaných u jednotek HZSP a HZS krajů.  

Jelikoţ v ČR existují normy a postupy zabývající se způsobilostí technických 

prostředků, budou v rámci této práce ověřovány pouze následující technické prostředky: 

dýchací technika a tlakové láhve, ochranné přilby a uchycení dýchacích masek, protichemické 

obleky a radiostanice.     
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5. Problematika vybraných jednotek HZSP 

5.1. ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového 

ţeleza a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří dlouhé a ploché 

válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní výztuţe a silniční 

svodidla. Servis a obsluţné činnosti jsou v převáţné míře zajišťovány vlastními obsluţnými 

závody. [2]  

Hlavním rizikem v podniku jsou zásoby koksárenského a vysokopecního plynu, dále 

mnoţství některých skladovaných chemických látek. Podnik je zařazen dle zákona č. 59/2006 

Sb., o prevenci závaţných havárií způsobenými vybranými chemickými látkami nebo 

chemickými přípravky do skupiny B. 

5.1.1. Jednotka HZSP ArcelorMittal 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 16 osob, minimální 13, z toho je jeden 

dispečer, 2 jsou stabilně na sanitním voze. První výjezd je standardně obsazen v počtu 5+1 

(Tatra CAS 24), druhý výjezd  1+1 (Tatra CAS 32). 

Jednotka nemá s MSK dohodu o součinnosti, je zařazena v IZS a není zařazena 

v ţádném stupni poţárního poplachu. Jelikoţ je jednotka zařazena do IZS, mají vozidla 

pouţívána touto jednotkou k zásahové činnosti úlevu z plateb povinného ručení.  

Zaměstnanci pracují ve čtyřech dvanácti hodinových směnách, poţární ochrana je tedy 

zajišťována nepřetrţitě, na všech směnách je nutno zajistit pro provoz alespoň minimální stav 

hasičů. 

Technické vybavení 

Jednotka je vybavena jednak technikou pro zdolávání běţných zásahů, tak i speciálními 

prostředky pro zásahy na technologie v podniku. První výjezd je zaměřen na široké vyuţití 

včetně zařízení pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, detekci plynů a nebezpečných 

látek. Ve výbavě tohoto automobilu nechybí ani protichemické obleky OPCH 90. 

Dále je jednotka vybavena např. agregátem pro výrobu lehké pěny TURBEX. V záměru 

je vyuţití tzv. sacího bagru, který je majetkem společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Jedná se 

o výkonné zařízení na podvozku nákladního automobilu, které je schopno odsávat jak prašné, 
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tak tekuté látky z hloubky aţ 30 metrů. V budoucnu by měl být vyuţíván přednostně 

jednotkou HZSP například pro vyprošťování zavalených či zasypaných osob, coţ značně 

rozšiřuje okruh vyuţití této jednotky pro zásahy mimo areál podniku, jelikoţ se na území 

MSK nenachází podobné zařízení u ţádné JPO. Zásoba pěnidla v podniku je 6000l.     

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab.č.1).   

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 24 Tatra Terrno Standardní 1 

CAS 25 LIAZ Standardní 1 

CAS 32 T815 Standardní 2 

CAS 32 T148 Standardní 1 

DA Ford Transit Velitelský vůz 1 

KHA 1000 kg prášku, 180 kg oxid uhličitý 1 

PPLA dýchací technika, lezecké vybavení 1 

TA Avia norné stěny, sorpční prostředky 1 

Přívěsné vozíky PPS 12 2 

Přívěsné vozíky pěnidlo 1000l 1 

Přívěsné vozíky elektrocentrála 1 

Přívěsné vozíky odsavač kouře 1 

Tabulka 1 Vozidla a mobilní prostředky HZSP ArcelorMittal 

 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm je prostřednictvím analogových 

radiostanic, statusy pro komunikaci nejsou vyuţívány. Vozidlové radiostanice jsou umístěny 

ve všech vozidlech,  kaţdý hasič má na směně přidělenu svou přenosnou radiostanici. Spojení 

u zásahu s HZS MSK by bylo moţné pouze přes převaděč analogového a digitálního signálu. 

Statistika zásahů  

V této statistice figurují zásahy za rok 2008, 2009 a 2010. Jsou zde kromě jiného 

rozlišeny zásahy technického rázu a zásahy v podniku a mimo něj. Předem dohodnuté 

technologické pomoci ve statistice uváděny nejsou. V grafu č. 2 jsou uvedeny zásahy za rok 

2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí přílohy č. 3 této diplomové práce. V grafu č. 3 

je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál podniku za rok 2008, 2009 a 2010. 
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Graf č. 2 Zásahy za rok 2010 dle druhu 
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Graf č. 3 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 

Ověření odborných znalostí 

Celkový počet vyplněných testů byl 6, všechny testy byly platné a bylo s nimi 

v hodnocení počítáno. Svými výsledky se jednotka zařadila mezi průměrné. Největší 

chybovost byla, jak je patrno z grafu č.4, v oblasti nebezpečných látek, další oblastí s vysokou 

chybovostí byla znalost technických prostředků. Nejvíce bylo chybováno v otázkách číslo 4, 

22 a 24.  
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Graf č. 4 Chybovost v jednotlivých okruzích testu 

 

 Veliteli jednotky HZSP ArcelorMittal bylo doporučeno zaměřit se na všechny okruhy, 

na které byl test odborných znalostí zaměřen. Především by se však jednotka měla zaměřit na 

znalosti v souvislosti se zásahem na nebezpečnou látku a znalost technických prostředků. 

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP ArcelorMittal nejsou pouţívány ţádné technické prostředky, které by 

nebyly plně kompatibilní s technickými prostředky pouţívanými u HZS MSK. Výjimkou jsou 

však analogové radiostanice. Pro spojení s jednotkami HZS MSK by bylo nutno u zásahu 

pouţít převaděče.    

 Dýchací přístroje i protichemické obleky jsou shodného typu jako u HZS MSK.  

Shrnutí 

Jednotka HZSP ArcelorMittal je vyuţívána i pro zásahy mimo areál podniku. Průměrně 

při takových zásazích vypomáhá 8x ročně. Jedná se především o zásahy technického 

charakteru (vyproštění nákladních automobilů, čerpání vody při povodních atp.).  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje, avšak nemá určený 

stupeň poplachu, ve kterém by k dané události vyjíţděla. V současném stádiu vyjíţdí jednotka 

na poţádání velícího důstojníka HZS kraje. 
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V případě, ţe je jednotka povolána k události mimo areál podniku, vyjíţdí pouze 

v maximálním počtu 3+1, přičemţ na stanici zůstává v záloze druţstvo o početním stavu 5+1, 

čímţ zůstává v podniku i nadále zajištěna poţární ochrana.  

Na ţádost velícího důstojníka HZS kraje, popřípadě řídícího důstojníka územního 

odboru, je moţno ze stanice vyslat téměř jakoukoli techniku. V těchto případech by bylo 

vhodné zváţit vyuţití speciální techniky, kterou tato jednotka obsluhuje.  

Technické prostředky vyuţívané jednotkou HZSP ArcelorMittal jsou kompatibilní  

s prostředky HZS MSK a tudíţ by u zásahů měla kooperace fungovat bez větších problémů.    

Náklady na zásahy mimo areál podniku nejsou hrazeny.   

5.2. Biocel Paskov a.s.  

Biocel Paskov a.s. je akciovou společností se sídlem v Paskově, v Moravskoslezském 

kraji České republiky. Tradice výroby buničiny v této oblasti sahá do konce 19. století. 

Nosným produktem společnosti je magnesiumbisulfitová bělená buničina prodávaná pod 

obchodním názvem VIAN-PASKOV. Svou kapacitou 280 tisíc tun je největším evropským 

producentem sulfitové buničiny. Převaţující část produkce představuje bělená buničina 

VIAN-PASKOV. Pouţívá se pro výrobu hygienických výrobků, obalů pro přímé balení 

potravin a pro výrobu grafických papírů. Více neţ devadesát procent produkce je kaţdoročně 

vyvezeno do zahraničí, zejména do zemí Evropské unie. Sulfitová technologie výroby 

umoţňuje vyuţít zkvasitelné cukry v odpadním výluhu k výrobě krmných kvasnic VITEX. 

Obsahují značné mnoţství bílkovin a řadu vitamínů. Jsou z nich připravovány jakostní krmné 

směsi pro hospodářská zvířata, výrobky pro domácí mazlíčky tzv. pet food a potravinářská 

ochucovadla. Z části se získávají ribonukleové extrakty. S roční výrobou 24 tisíc tun je Biocel 

Paskov a.s. největším evropským producentem tohoto typu kvasnic. Třetím produktem 

společnosti, v němţ se zhodnocuje část nadprodukce výluhu, jsou lignosulfonové 

plastifikátory prodávané pod obchodním názvem VIANPLAST. Tato plastifikační přísada se 

pouţívá do malt a betonových směsí a pro úpravu měděných rud. [3]  

Hlavním rizikem v podniku jsou zásoby chemických látek slouţící k bělení buničiny  

a samotná technologie vařáku. Podnik je zařazen dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií způsobenými vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

do skupiny A. 
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5.2.1. Jednotka HZSP  Biocel Paskov 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 7 osob, minimální 5, z toho je jeden dispečer. 

Pro první výjezd je předurčen RZA v obsazení 1+1, v případě potřeby vyjíţdí další technika 

jako např. CAS 20 Scania či CAS 32 T148. Jednotka má s MSK dohodu o součinnosti, 

vyjíţdí mimo areál v druhém stupni poţárního poplachu.  

Zaměstnanci pracují ve čtyřech dvanácti hodinových směnách, poţární ochrana je tedy 

zajišťována nepřetrţitě, na všech směnách je nutno zajistit pro provoz alespoň minimální stav 

hasičů. 

Technické vybavení 

Technika je určena pro zdolávání běţných zásahů, speciální prostředky pak pro zásahy 

na technologie v podniku. První výjezd je zaměřen na likvidaci technických událostí, 

v případě poţárů či obdobných zásahů je pro výjezd připravena CAS 20 Scania, popřípadě 

CAS 32 T148. Pro zásahy ve výškách je k dispozici AP 27 na podvozku T148.  

Dále je jednotka vybavena speciálními čerpadly pro přepravu nebezpečných látek. 

Zásoba pěnidla v podniku je 2400l.     

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab. č. 2).   

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 20 Scania Standardní 1 

RZA Ford Transit Technické vybavení 1 

CAS 32 T148 Standardní 1 

PPLA Ford Transit Protiplynový automobil 1 

AP 27 T148 Automobilová plošina 1 

Tabulka 2 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Biocel Paskov 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm je prostřednictvím analogových 

radiostanic. Pro spojení s dispečerem jsou vyuţívány i statusy. Vozidlové radiostanice jsou 

umístěny ve všech vozidlech, kaţdý hasič má na směně přidělenu svou přenosnou 

radiostanici. Spojení u zásahu s HZS MSK by bylo moţné pouze přes převaděč analogového 

a digitálního signálu. 
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Statistika zásahů  

V této statistice figurují zásahy za rok 2008, 2009 a 2010. Jsou zde rozlišeny zásahy 

v podniku a mimo jeho území.  Zásahy technického rázu nejsou uvedeny, jelikoţ ze statistiky 

nebylo moţné zjistit, kolik zásahů bylo na vyţádání a kolik bylo předem dohodnutých. 

V grafu č. 5 jsou uvedeny zásahy za rok 2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí 

přílohy č. 4 této diplomové práce. V grafu č. 6 je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál 

podniku za rok 2008, 2009 a 2010. 
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 Graf č. 5 Zásahy za rok 2010 dle druhu 
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Graf č. 6 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 
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Ověření odborných znalostí 

Jednotka HZSP Biocel Paskov se do ověření odborných znalostí zaměstnanců 

nezapojila. 

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP Biocel Paskov jsou pouţívány dýchací přístroje výrobce RACAL a 

AUER, protichemické obleky jsou od výrobce TRALCHEM, kompatibilita těchto prostředků 

tedy s technickými prostředky pouţívanými u HZS MSK není moţná. Radiostanice pouţívané 

u HZSP Biocel Paskov jsou analogové a tudíţ by u společných zásahů s jednotkami HZS 

MSK bylo nutno vyuţít převaděče.    

Shrnutí 

Jednotka HZSP Biocel Paskov byla v minulých letech poměrně často vyuţívána pro 

zásahy mimo areál podniku. Nejčastěji se jednalo o pomoc při zdolávání poţárů a dopravních 

nehodách. Jednotka byla zařazena v 1. stupni poţárního poplachu pro Paskov, Ţabeň, 

Sviadnov a zásahy na silnici R56 z Frýdku-Místku do Ostravy. Po dostavbě hasičské stanice 

v Nošovicích však tyto obvody převzala jednotka HZS MSK ve Frýdku-Místku a nyní je 

jednotka HZSP zařazena pouze ve druhém stupni poţárního poplachu, coţ zcela jistě přispěje 

k omezení počtu zásahů mimo areál podniku. Problémem při vyslání jednotky HZSP Biocel 

Paskov mimo areál podniku je samotné riziko podniku a následné sníţení zajištění poţární 

ochrany.  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje. V případě, ţe je 

jednotka povolána k události mimo areál podniku, vyjíţdí pouze v maximálním počtu 1+1. Na 

ţádost velícího důstojníka, popřípadě řídícího důstojníka územního odboru, je moţno ze 

stanice vyslat téměř jakoukoli techniku. Pro větší vyuţití této jednotky by bylo vhodné zváţit 

vyuţití speciální techniky, kterou tato jednotka disponuje.  

Náklady na zásahy mimo areál podniku nejsou hrazeny.   
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5.3. BorsodChem MCHZ Ostrava  

BorsodChem MCHZ, s.r.o. je jedním ze tří výrobních závodů skupiny BorsodChem ve 

střední Evropě. Dodává sortiment výrobků zejména organické ale rovněţ anorganické 

povahy. Vyráběné suroviny nacházejí uplatnění u výrobců polyuretanových, pryţových, 

farmaceutických, zemědělských a potravinářských výrobků a zařízení na úpravu vody. 

Téměř veškerý výstup je určen k vývozu. Další výrobky jsou předmětem distribuce po 

Evropě i za hranice kontinentu, včetně Asie a obou amerických kontinentů. 

 Vyrábí řadu vysoce čištěných základních chemických látek, včetně anilinu, 

cyklohexylaminu (CHA), dicyklohexylaminu (DCHA) a dietyloxalátu (DEOX). [4] 

Hlavním rizikem v podniku jsou zásoby chemických látek a přípravků. Mezi 

nejnebezpečnější patří skladování amoniaku a vodíku. Kromě toho jsou velkým rizikem také 

samotné výrobní technologie, kde se nacházejí chemické látky v jiných stavech, neţ můţe být 

běţné například při skladování. 

Podnik je zařazen dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií 

způsobenými vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky do kategorie B. 

 

5.3.1. Jednotka HZSP BorsodChem MCHZ Ostrava 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 5 osob, minimální 4. Jednotka je však 

doplňována členy jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen JSDHP) tak, aby byl 

vţdy v případě zásahu naplněn alespoň do stavu 6 lidí. Kaţdý člen JSDHP má přidělen svůj 

zásahový ochranný oblek a další osobní ochranné pomůcky.  

V případě události vyjíţdí standardně jako 1. výjezd Scania CAS 30 nebo TA Renault 

Master. 

Jednotka nemá s MSK dohodu o součinnosti a není zařazená v ţádném stupni poţárního 

poplachu v poţárním poplachovém plánu kraje. Je však zařazená v IZS. 

Zaměstnanci pracují ve třech šestnácti hodinových směnách, poţární ochrana je 

zajišťována nepřetrţitě, jelikoţ zbývajících 8 hodin zaměstnanci tráví v pohotovosti mimo 

pracoviště. Tato záleţitost je řešena tak, ţe se zaměstnanci nacházejí v areálu podniku v 

budově patřící jiné společnosti. Vzdálenost k hasičské stanici je však natolik malá, ţe není 

omezena akceschopnost jednotky.   
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Technické vybavení 

Jednotka je vybavena technikou pro zdolávání běţných zásahů i speciálními prostředky 

pro zásahy v podniku. První výjezd (CAS 30) je zaměřen na hašení poţárů v technologiích, 

především pak pro chemické havárie. Technický automobil (TA Renault Master) je vybaven 

vyprošťovacími vaky, kanálovými ucpávkami, protichemickými obleky, obleky proti 

sálavému teplu, dýchacími přístroji, lezeckým vybavením atd.   

Dále je jednotka vybavena speciálními prostředky pro přečerpávání chemických látek, 

různými druhy protichemických obleků v závislosti na druhu nebezpečné látky, čluny a 

nornými stěnami.   

Zásoba pěnidla v podniku je 7000l a prášku 3500l.  

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab. č. 3).   

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 30 Scania Standardní CAS+pěnidlo 1 

CAS 32 T815 Standardní 1 

KHA 3000kg prášku,3000l pěnidla 1 

TA Renault Master Protichem. obleky, zvedací vaky, ucpávky  1 

VW CADDY Velitelský vůz 1 

 

Tabulka 3 Vozidla a mobilní prostředky HZSP BodsodChem Ostrava 

 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm probíhá prostřednictvím 

analogových radiostanic, statusy pro komunikaci nejsou vyuţívány. Vozidlové radiostanice 

jsou umístěny ve všech vozidlech, kaţdý hasič má na směně přidělenu svou přenosnou 

radiostanici. Spojení u zásahu s HZS MSK by bylo moţné pouze přes převaděč analogového 

a digitálního signálu. 

Statistika zásahů  

V této statistice figurují zásahy za rok 2008, 2009 a 2010. Jsou zde kromě jiného 

rozlišeny zásahy technického rázu a zásahy v podniku i mimo něj. Předem dohodnuté 

technologické pomoci ve statistice uváděny nejsou. V grafu č. 7 jsou uvedeny zásahy za rok 
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je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál podniku za rok 2008, 2009 a 2010. 
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Graf č. 7 Zásahy za rok 2010 dle druhu  

 

 

 

 

 

Graf č. 8 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 

Ověření odborných znalostí 

Celkový počet vyplněných testů byl 13, všechny testy byly platné a bylo s nimi 

v hodnocení počítáno. Výsledkem se jednotka zařadila mezi nadprůměrné. Největší chybovost 

byla v oblasti nebezpečných látek, jak je patrno z grafu č. 9. Nejvíce bylo chybováno v otázce 

číslo 24.  

Přesto, ţe nejvíce chyb v testu bylo v uvedené oblasti, ve srovnání s ostatními 

zkoumanými jednotkami dosáhla neúspěšnost 20%, coţ je zhruba hranice, která se dá 

z hlediska porovnání všech testů povaţovat za průměrnou. Navíc je procentuální neúspěšnost 
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v tomto okruhu srovnatelná s ostatními okruhy a tudíţ je moţno povaţovat výsledky 

odborných znalostí za velmi dobré. Více je viditelné z grafu č. 9.   
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Graf č. 9 Chybovost v jednotlivých okruzích testu 

 Veliteli jednotky HZSP BorsodChem MCHZ Ostrava bylo doporučeno zaměřit se na 

vzdělávání jednotky v oblasti nebezpečných látek.  

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP BorsodChem MCHZ Ostrava nejsou pouţívány ţádné technické 

prostředky, které by nebyly plně kompatibilní s technickými prostředky pouţívanými u HZS 

MSK, výjimku tvoří radiostanice. Dýchací přístroje i protichemické obleky jsou shodného 

typu jako u HZS MSK.  Radiostanice pouţívané u této jednotky jsou však analogové a tudíţ 

by u společných zásahů s jednotkami HZS MSK bylo nutné vyuţít převaděče.    
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Shrnutí 

Jednotka HZSP BorsodChem MCHZ Ostrava byla především v minulých letech 

vyuţívána i pro zásahy mimo areál podniku. V posledních dvou letech však počet těchto 

zásahů výrazně poklesl. Toto je zapříčiněno především sníţením počtu zaměstnanců na 

směně. V případě vyslání jednotky HZSP by totiţ došlo k odkrytí poţární ochrany v podniku 

BorsodChem MCHZ Ostrava.  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje, avšak nemá určený 

stupeň poplachu, ve kterém by k dané události vyjíţděla. V současném stádiu vyjíţdí jednotka 

na poţádání velícího důstojníka HZS kraje.  

 

Na ţádost velícího důstojníka HZS kraje, popřípadě řídícího důstojníka územního 

odboru, je moţno ze stanice vyslat téměř jakoukoli techniku. Pro větší vyuţití této jednotky 

by bylo vhodné zváţit pouţití speciální techniky, kterou tato jednotka obsluhuje. 

Výhodou této jednotky je zkušenost a znalost nejrůznějších chemických látek  

a zásahů na ně. V případě úniků nebezpečných látek mimo areál podniku pak tato jednotka 

můţe pomoci jako poradní orgán, popřípadě pak i zásahem přímo na místě události. 

Jednotka také disponuje nejrůznějšími technickými prostředky pro zásah na 

nebezpečnou látku.     

Ostatní technické prostředky vyuţívané jednotkou HZSP BorsodChem MCHZ Ostrava 

jsou kompatibilní s prostředky HZS MSK a tudíţ by u zásahů měla kooperace fungovat bez 

větších problémů.    

Náklady na zásahy mimo areál podniku nejsou hrazeny. 
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5.4. Vítkovice Machinery Group  

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP je nejvýznamnější českou strojírenskou skupinou 

se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek velkých 

investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem. Skupina disponuje moderní, rozsáhlou a 

unikátní výrobní základnou a know-how zaloţeným na výzkumu a vývoji. V prosinci 2008 

oslavila značka VÍTKOVICE své 180 narozeniny. Tradiční výroba sériových produktů a 

engineeringové obory byly doplněny dvěma novými oblastmi: Green Technology - CNG  a 

bioplyn a Informačními  technologiemi. Vítkovice jsou v současnosti  evropským  lídrem ve 

výrobě ocelových lahví se supermoderní výrobní linkou, mají téměř pětinový podíl na 

světovém trhu speciálních zalomených hřídelí pro velké námořní lodě. Jsou jedním z těch, 

kteří dynamicky rozvíjejí projekt pro přechod pohonu automobilů z klasických paliv na 

alternativní  pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Vlastní certifikace od významných 

renomovaných inspekčních společností. [5] 

Hlavním rizikem v podniku jsou zásoby plynů, jako je konvektorový plyn nebo 

zásobníky s kyslíkem.  

5.4.1. Jednotka HZSP Vítkovice 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 10 osob, minimální 8. Celkově jsou pro 

řešení mimořádných událostí k dispozici dvě zmenšená druţstva 3+1. V případě události 

vyjíţdí standardně jako 1. výjezd CAS 24 MAN nebo CAS 25 LIAZ. 

Jednotka nemá s MSK dohodu o součinnosti a není zařazená v ţádném stupni poţárního 

poplachu v poţárním poplachovém plánu kraje.  

Zaměstnanci pracují ve čtyřech dvanácti hodinových směnách, poţární ochrana je 

zajišťována nepřetrţitě. 

Jednotka zajišťuje poţární ochranu také pro nasmlouvané podniky jako jsou: Heavy 

Machinery a.s., Vítkovice Steel a.s., Vítkovice Reality Developments s.r.o, Cylinders a.s., 

Vítkovice Doprava a.s. a Linde gas a.s. 

Tyto podniky přispívají poměrnou částkou na provoz HZSP Vítkovice. 
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Technické vybavení 

Jednotka je vybavena technikou pro zdolávání běţných zásahů i speciálními prostředky 

pro zásahy na technologie v podniku. První výjezd je zaměřen na široké vyuţití včetně 

zařízení pro detekci plynů a nebezpečných látek. Ve výbavě tohoto automobilu nechybí ani 

protichemické obleky OPCH 90.  

Zásoba pěnidla v podniku je 3000l.     

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab.č. 4).   

 

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 24 MAN Standardní 1 

CAS 25 LIAZ Standardní 1 

CAS 32 T815 Standardní 3 

Mitsubishi Pajero Velitelský vůz 1 

TA LIAZ Protichem. obleky, osvětl.agregát, elektrocentrála  1 

AŢ30 IFA Ţebřík 1 

PPLA dýchací technika, lezecké vybavení 2 

DA Avia čerpadla, pro povodně 2 

Avia Ekologické havárie, norné stěny, čluny 1 

CA8 LIAZ zásobování pitnou vodou 8000l 1 

Tabulka 4 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Vítkovice 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm je prostřednictvím analogových 

radiostanic, statusy pro komunikaci nejsou vyuţívány. Vozidlové radiostanice jsou umístěny 

ve všech vozidlech,  kaţdý hasič má na směně přidělenu svou přenosnou radiostanici. Spojení 

u zásahu s HZS MSK by bylo moţné pouze přes převaděč analogového a digitálního signálu. 

 

Statistika zásahů  

V grafu č. 10 jsou uvedeny zásahy za rok 2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí 

přílohy č. 6 této diplomové práce. V grafu č. 11 je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál 

podniku za rok 2008, 2009 a 2010.  
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Graf č. 10 Zásahy za rok 2010 dle druhu 
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Graf č. 11 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 

Ověření odborných znalostí 

Celkový počet vyplněných testů byl 10, všechny testy byly platné a bylo s nimi 

v hodnocení počítáno. Svými výsledky se jednotka mezi ostatními, zahrnutými do výzkumu 

zařadila mezi průměrné. Největší chybovost byla, jak je patrno z grafu č.12, v oblasti řízení 

zásahu, spojení na místě události, spolupráce s IZS a nebezpečných látek. Nejvíce bylo 

chybováno v otázkách číslo 15 a 28. 

V ostatních oblastech byla chybovost poměrně nízká, velmi dobré výsledky jsou patrny 

v oblasti poţární taktiky a znalosti technických prostředků. 
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 Graf č. 12 Chybovost v jednotlivých okruzích testu 

Veliteli jednotky HZSP Vítkovice bylo doporučeno zaměřit se na vzdělávání jednotky 

v oblasti řízení zásahu, spojení na MU a spolupráce s IZS a také v oblasti nebezpečných látek.  

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP Vítkovice nejsou pouţívány ţádné technické prostředky, které by 

nebyly plně kompatibilní s technickými prostředky pouţívanými u HZS MSK, jediným 

problémem jsou radiostanice. Dýchací přístroje i protichemické obleky jsou shodného typu 

jako u HZS MSK. Radiostanice pouţívané u této jednotky jsou však analogové a tudíţ by u 

společných zásahů s jednotkami HZS MSK bylo nutné vyuţít převaděče.    

Shrnutí 

Jednotka HZSP Vítkovice byla i je vyuţívána pro zásahy mimo areál podniku. Je to 

především z důvodu dvou výjezdových druţstev o zmenšeném početním stavu na kaţdé 

směně. V posledních letech se počet událostí, kde jednotka HZSP Vítkovice zasahuje mimo 

areál podniku, zvyšuje.  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje, avšak nemá určený 

stupeň poplachu, ve kterém by k dané události vyjíţděla. V současném stádiu vyjíţdí jednotka 

na poţádání velícího důstojníka HZS kraje, popřípadě řídícího důstojníka územního odboru.  

Náklady na zásahy mimo areál podniku nejsou hrazeny.   
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5.5.  Tatra a.s. 

Obchodní společnost TATRA, a. s. se vzhledem ke svému datu zaloţení v roce 1850 řadí 

mezi nejstarší automobilky světa. Od svého vzniku sídlí společnost v Kopřivnici, ve městě 

leţícím ve východní části České republiky v Moravskoslezském kraji. 

V současnosti jsou nosným výrobním programem společnosti těţká nákladní off-road 

vozidla a automobily pro kombinovanou přepravu terén-silnice, které stále zdokonaluje a 

vyvíjí.  

Nákladní automobily se značkou TATRA jsou zaloţeny především na unikátní 

koncepci podvozku, kterou se doposud nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Další velkou 

devizou vozidel z Kopřivnice je jejich vysoká průchodnost nejtěţšími terény v extrémních 

klimatických podmínkách a jejich spolehlivost. TATRA je vozidlo, které se umí přizpůsobit 

třeskutým sibiřským mrazům i abnormálně vysokým teplotám africké Sahary. Současná škála 

nákladních vozidel vychází svou různorodostí maximálně vstříc svým zákazníkům.  

Mezi významná obchodní teritoria společnosti patří jiţ tradičně Rusko, Indie a evropský 

trh. Nelze samozřejmě nezmínit domácí trh, kde mezi zákazníky dominuje Armáda České 

republiky. [6] 

Hlavním rizikem v podniku jsou zásoby louhů a kyselin v některých provozech a dále 

amoniak.  

5.5.1. Jednotka HZSP Tatra 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 10 osob včetně dispečera, minimální stav je 

pak 9. Celkově jsou pro řešení mimořádných událostí k dispozici dvě zmenšená druţstva 3+1. 

V případě události vyjíţdí standardně jako 1. výjezd CAS 20 T815, druhý výjezd můţe být 

např. CAS 32 na podvozku T815 nebo AŢ32 také na podvozku T815. 

Jednotka nemá s MSK dohodu o součinnosti, má však sjednanou smlouvu s městem 

Kopřivnice, na základě které zasahuje mimo areál podniku na území města. Zaměstnanci 

pracují ve třech šestnácti hodinových směnách, poţární ochrana je zajišťována nepřetrţitě. 

Zaměstnanci tráví 8 hodin v pohotovosti mimo pracoviště. 
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Technické vybavení 

Jelikoţ jednotka zasahuje standardně mimo areál podniku, jsou její technické prostředky 

navrţeny co nejuniverzálněji pro širokou škálu moţných událostí. Jednotka je vybavena 

prostředky pro zdolávání běţných zásahů i speciálními prostředky pro zásahy na technologie 

v podniku. První výjezd (CAS 20) je zaměřen na široké vyuţití včetně vyprošťovacích 

prostředků pro dopravní nehody, zařízení pro detekci plynů, nebezpečných látek a další. Ve 

výbavě tohoto automobilu nechybí ani protichemické obleky OPCH 90.  

Zásoba pěnidla v podniku je 2500l.     

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab.č.5).   

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 20 Tatra Terrno Standardní 1 

CAS 32 T815 Standardní 2 

DA Avia Dopravní automobil 1 

AŢ 32 T815 Standardní 1 

Sanita sanita 1 

Tabulka 5 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Tatra 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm a s integrovaným bezpečnostním 

centrem v Ostravě (dále jen IBC) je pomocí statusů. Vozidlové, staniční i přenosné 

radiostanice jsou analogové. Spojení u zásahu s HZS MSK by bylo moţné pouze přes 

převaděč analogového a digitálního signálu. 

 

 

Statistika zásahů  

V grafu č. 13 jsou uvedeny zásahy za rok 2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí 

přílohy č. 7 této diplomové práce. V grafu č. 14 je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál 

podniku za rok 2008, 2009 a 2010.  
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Graf č. 13 Zásahy za rok 2010 dle druhu 
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Graf č. 14 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 
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Ověření odborných znalostí 

Celkový počet vyplněných testů byl 24, všechny testy byly platné a bylo s nimi 

v hodnocení počítáno. Výsledkem se jednotka zařadila mezi mírně nadprůměrné. Největší 

chybovost byla v oblasti nebezpečných látek, jak vyplývá z grafu č. 15.  V ostatních oblastech 

testu vykazovala jednotka HZSP Tatra dobrou úroveň znalostí. Nejvíce bylo chybováno 

v otázkách číslo 4, 22 a 24. 

Velmi dobré výsledky jsou patrny v oblasti poţární taktiky a znalosti technických 

prostředků. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Požární taktika Znalost

technických

prostředků

Řízení zásahu,

spojení na MU a

spolupráce s IZS

Nebezpečné

látky

Znalost podniku

a zásahů na

technologická

zařízení

C
h

y
b

o
v
o

s
t 

v
 %

 

Graf č. 15 Chybovost v jednotlivých okruzích testu 

 Veliteli jednotky HZSP Tatra bylo doporučeno zaměřit se na vzdělávání jednotky 

v oblasti nebezpečných látek.  

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP Tatra nejsou pouţívány ţádné technické prostředky, které by nebyly 

plně kompatibilní s technickými prostředky pouţívanými u HZS MSK s výjimkou 

radiostanic. Dýchací přístroje i protichemické obleky jsou shodného typu jako u HZS MSK. 

Radiostanice pouţívané u této jednotky jsou však analogové a tudíţ by u společných zásahů 

s jednotkami HZS MSK bylo nutné vyuţít převaděče.   
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Shrnutí 

Jednotka HZSP Tatra byla i je vyuţívána běţně pro zásahy mimo areál podniku. Je to 

především z důvodu dvou výjezdových druţstev o zmenšeném početním stavu na kaţdé 

směně. Tím je zajištěna poţární ochrana podniku i v případě zásahu jednotky mimo areál 

podniku. Vyuţití této jednotky pro zásahy mimo podnik je podmíněna smlouvou s městem 

Kopřivnice, které se podílí kromě financování JSDH také na financování jednotky HZSP.  

Kromě podniku Tatra a.s., pro který je jednotka zřízena a území města Kopřivnice, 

zajišťuje jednotka poţární ochranu také pro nájemní firmy, které přispívají na její provoz. 

Jsou to firmy: Tafonco a.s., Taforge a.s., Tawesco s.r.o., Komterm a.s. a Talosa s.r.o.  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje, zasahuje ve II. Stupni 

poţárního poplachu. Na základě dohody s městem Kopřivnice však vyjíţdí ke všem 

událostem, kde jsou ohroţeny osoby, zvířata či majetek.  V současném stádiu vyjíţdí jednotka 

na výzvu IBC.  

Spolupráce mezi soukromým a státním sektorem v oblasti poţární ochrany by mohlo 

představovat fungování této jednotky HZSP. Podnik Tatra a.s. má zajištěnou poţární ochranu 

v podniku a zároveň ji s náklady na provoz této jednotky přispívá město Kopřivnice, které si 

tím zajišťuje nadstandardní poţární ochranu. To především v tom smyslu, ţe jednotka HZSP 

vyjíţdí dle vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO do dvou minut od nahlášení 

události. Jedná se tedy o oboustranně výhodnou spolupráci, která by však nemohla probíhat 

bez patřičného vyjednávání všech zúčastněných stran. 
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5.6. Teva Czech Industries s.r.o. 

Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1997. Spojením se 

společností IVAX Pharmaceuticals s.r.o., dříve Galena a.s., se v roce 2006 stala jednou z 

nejvýznamnějších domácích společností, která v současné době patří mezi 10 největších hráčů 

na českém farmaceutickém trhu s působností ve více neţ deseti terapeutických oblastech. V 

roce 2008 Teva úspěšně dokončila akvizici skupiny Barr, pod kterou patří v Evropě 

společnost Pliva.  Mezi priority společnosti patří oblast kardiologie, onkologie a volně 

prodejných léků. [7] 

Hlavními riziky v podniku jsou zásoby amoniaku. 

5.6.1. Jednotka HZSP TEVA 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 7 osob včetně dispečera a velitele. Pro řešení 

mimořádných událostí je k dispozici jedno zmenšené poţární druţstvo 3+1. Standardně jako 

1. výjezd vyjíţdí CAS 20 Mercedes Atego, v případě potřeby můţe vyjet i KHA či výšková 

technika. 

Jednotka nemá s MSK dohodu o součinnosti. Zaměstnanci pracují ve čtyřech dvanácti 

hodinových směnách, poţární ochrana je zajišťována nepřetrţitě.  

Technické vybavení 

První výjezd (CAS 20) je vybaven pro univerzální nasazení při různých mimořádných 

událostech. Jednotka je vybavena jak technikou pro zdolávání běţných zásahů, tak i 

speciálními prostředky pro zásahy na technologie v podniku. Mezi speciální techniku je 

moţno zařadit KHA 40 na podvozku Mercedesu Actros a výškovou techniku AP32 Bronto. 

Brzy by měl být pořízen automobil pro chemické havárie. 

 Zásoba pěnidla v podniku je 3000l.     

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab.č.6).  

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 20 Atego Standardní 1 

KHA 40 Actros 7500l voda, 1900l pěnidlo, 1000kg prášek, 510kg oxid uhličitý 1 

DA velitelský automobil 1 

AP32 Bronto Výškový technika 1 

Pěnový přívěs Monitor pro těţkou pěnu se zásobou pěnidla 1 

Tabulka 6 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Teva 

http://www.ivax-cz.com/web/structure/4.html
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Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm je pomocí statusů. Vozidlové, 

staniční i přenosné radiostanice jsou analogové. Spojení u zásahu s HZS MSK by bylo moţné 

pouze přes převaděč analogového a digitálního signálu. 

 

 

Statistika zásahů  

V grafu č. 16 jsou uvedeny zásahy za rok 2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí 

přílohy č. 8 této diplomové práce.  
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Graf č. 16 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 

  

 Jednotka HZSP TEVA nezasahovala za rok 2008, 2009 ani 2010 ani jednou mimo 

areál podniku.  

 

Ověření odborných znalostí 

Celkový počet vyplněných testů byl 6, jeden však nebyl vyplněn kompletně, tudíţ byl 

neplatný a nebylo s ním v hodnocení počítáno. Výsledky vypovídají o mírně nadprůměrných 

znalostech jednotky. Největší chybovost byla, jak je patrno z grafu č. 17, v oblasti 

nebezpečných látek. V ostatních oblastech testu vykazovala jednotka HZSP TEVA dobrou 

úroveň znalostí. Nejvíce bylo chybováno v otázkách číslo 22 a 24. 



 

34 

 

Velmi dobré výsledky jsou patrny v oblasti znalosti technických prostředků a poţární 

taktiky. 
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Graf č. 17 Chybovost v jednotlivých okruzích testu 

 Veliteli jednotky HZSP TEVA bylo doporučeno zaměřit se na vzdělávání jednotky 

v oblasti nebezpečných látek.  

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP TEVA jsou vyuţívané prostředky plně kompatibilní s prostředky 

pouţívanými u HZS MSK. Jedinou výjimkou jsou radiostanice, které bez převaděče nejsou 

schopny s radiostanicemi HZS MSK komunikovat. 

Shrnutí 

Jednotka HZSP TEVA není v současné době vyuţívána pro zásahy mimo areál podniku, 

a to především z důvodu minimálního početního stavu zaměstnanců na směně.  

Vyuţití jednotky HZSP by v tomto početním stavu bylo moţno spíše jako podpůrnou 

jednotku pro zásahy, kde by bylo potřeba její speciální techniky (KHA 40 a AP32 Bronto). 

Tato technika byla v minulosti několikrát zařazena do pohotovosti pro vyuţití mimo areál 

podniku. Bylo to v případě poruchy techniky u HZS na stanici v Opavě.  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje, avšak nemá určený 

stupeň poplachu, ve kterém by k dané události vyjíţděla.  
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5.7.  Třinecké železárny –Moravia Steel 

Třinecké ţelezárny jsou výrobcem dlouhých ocelových válcovaných výrobků. Byly 

zaloţeny jiţ v roce 1839. Na současné výrobě oceli v ČR se podílejí více neţ jednou třetinou. 

Moravia Steel je jednou z největších českých obchodních společností, která je zároveň 

majoritním vlastníkem TŢ. V roce 1991 byly Třinecké ţelezárny převedeny na státní 

akciovou společnost. V průběhu let 1994–1996 byla kapitálová účast státu v ţelezárnách 

postupně sniţována. Od roku 1996 jsou Třinecké ţelezárny zcela odstátněny a jejich 

majoritním vlastníkem je akciová společnost Moravia Steel. [8] 

Hlavním rizikem v podniku jsou zásoby technologických plynů a technologie benzolové 

destilace. Podnik je dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobenými 

vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, zařazen do kategorie B. 

5.7.1. Jednotka HZSP Třinecké železárny 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 10 osob včetně dispečera, minimální stav je 

pak 7. Celkově je pro zásahovou činnost vyčleněno jedno zmenšené poţární druţstvo 3+1 a 

jedno druţstvo 1+1, které obsazuje sanitku. V případě události vyjíţdí standardně 1. výjezd 

CAS 24 Mercedes Atego. Pět zaměstnanců také pracuje na denní směně. Ti jsou v případě 

vyhlášeni poplachu připraveni vyjet na některém voze. 

Jednotka má s MSK dohodu o součinnosti a je zařazena ve druhém stupni poţárního 

poplachu.  Zaměstnanci pracují ve čtyřech dvanácti hodinových směnách.  

Technické vybavení 

Jelikoţ jednotka zasahuje i mimo areál podniku, jsou vozidla vybavena pro co nejširší 

oblast zásahové činnosti. Jednotka je vybavena prostředky jak pro zdolávání běţných zásahů, 

tak i speciální technikou pro zásahy v podniku. Zásoba pěnidla v podniku je 6800l. 

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab. č. 7).   
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Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 24 Atego Standardní 1 

CAS 25 T815 Standardní 1 

CAS 32 T815 Standardní 1 

AP27 T815 Standardní 1 

TA Avia Technický automobil 1 

PA1000 Práškový automobil 1000kg prášku 1 

VW Transporter Sanita 1 

Tabulka 7 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Třinecké železárny 

 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm není pomocí statusů, ale pouze 

fonicky. Vozidlové, staniční i přenosné radiostanice jsou analogové. Spojení u zásahu s HZS 

MSK by bylo moţné pouze přes převaděč analogového a digitálního signálu. Veškeré 

události, od kterých by nemohla jednotka HZSP odjet k další události jsou hlášeny na IBC. 

 

 

Statistika zásahů  

V grafu č. 18 jsou uvedeny zásahy za rok 2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí 

přílohy č. 9 této diplomové práce. V grafu č. 19 je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál 

podniku za rok 2008, 2009 a 2010.  
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Graf č. 18 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 
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Graf č. 19 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 

Ověření odborných znalostí 

Celkový počet vyplněných testů byl 6, všechny testy byly platné a bylo s nimi 

v hodnocení počítáno. Svými výsledky se jednotka mezi ostatními zařadila mezi mírně 

nadprůměrné. Největší chybovost byla v oblasti znalosti podniku a zásahů na technologická 

zařízení, jak je patrno z grafu č. 20. Avšak ani v této oblasti nepřekročila chybovost 20% 

neúspěšnost, coţ je velmi dobrý výsledek. V ostatních oblastech testu vykazovala jednotka 

HZSP Třinecké ţelezárny velmi dobrou úroveň znalostí. Nejvíce bylo chybováno v otázkách 

číslo 4 a 22. 

Velmi dobré výsledky jsou patrny v oblasti znalosti technických prostředků a 

nebezpečných látek. 
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Graf č. 20 Chybovost v jednotlivých okruzích testu 

 Veliteli jednotky HZSP Třinec bylo doporučeno zaměřit se na vzdělávání jednotky 

v oblasti znalosti podniku a zásahů na technologická zařízení.  

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP Třinecké ţelezárny nejsou pouţívány ţádné technické prostředky, 

které by nebyly plně kompatibilní s technickými prostředky pouţívanými u HZS MSK. 

Jedinou výjimkou jsou analogové radiostanice. U zásahů je však moţno propojit tyto 

radiostanice s radiostanicemi pouţívanými u HZS MSK pomocí převaděče.  Dýchací přístroje 

i protichemické obleky jsou shodného typu jako u HZS MSK.  

Shrnutí 

Jednotka HZSP Třinecké ţelezárny je vyuţívána pro zásahy mimo areál podniku spíše 

sporadicky. Na kaţdé směně se však nachází dostatek hasičů pro to, aby bylo moţno vyslat 

část jednotky mimo areál podniku. Třinecké ţelezárny disponuje nejrůznější technikou, která 

by mohla být vyuţita při zásazích mimo podnik. Příkladem můţou být CAS 32 T815, AP 27 

na podvozku Tatra či čerpadla.  

Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje, vyjíţdí v druhém 

stupni poţárního poplachu.  
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5.8.  Škoda Auto a.s. 

Škoda Auto se sídlem v Mladé Boleslavi v České republice patří k nejstarším výrobcům 

automobilů na světě. Počátky společnosti sahají do roku 1895, kdy Václav Laurin a Václav  

Klement vytvořili podnik, který poloţil základy více neţ 100 let dlouhé tradice výroby 

českých automobilů.  

Značka Škoda je součástí koncernu Volkswagen jiţ 20 let. Během této doby se objemy 

prodejů Společnosti více neţ ztrojnásobily a její produktové portfolio se výrazně rozšířilo. V 

současné době Škoda Auto zaměstnává celosvětově více neţ 24 700 osob. Škoda Auto má 

výrobní závody v České republice a v Indii a vyrábí také auta v Číně, Rusku, Slovenské 

republice, na Ukrajině a Kazachstánu. Tato mezinárodní základna vytvořila předpoklady pro 

plánovaný růst Společnosti v příštích několika letech. Podmínky k tomu jiţ existují: skvělé 

automobily, silná značka, motivovaný a schopný tým a schopnost přeměnit inovace na 

„Simply clever” benefity pro zákazníky. [9] 

 

5.8.1. Jednotka HZSP Škoda Auto 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 17 osob včetně dispečera, minimální stav je  

13 osob. V případě události vyjíţdí standardně jako 1. výjezd CAS 20 MAN v obsazení 3+1, 

druhý výjezd CAS 40 je v obsazení 1+1 a v případě další povolané techniky vyjíţdí opět v 

početním stavu 1+1. Jednotka je vybavena také třemi sanitními vozy, ty jsou vţdy obsazeny 

1+1 (hasič a zdravotní sestra). 

Jednotka má se Středočeským krajem dohodu o součinnosti, ale není zařazena do 

ţádného stupně poţárního poplachu.  Zaměstnanci pracují ve čtyřech dvanácti hodinových 

směnách.  

Technické vybavení 

Jelikoţ jednotka zasahuje i mimo areál podniku, jsou vozidla vybavena pro co nejširší 

oblast zásahové činnosti. Jednotka je se svou technikou schopna zdolávat běţné zásahy a se 

speciálními prostředky zásahy na technologie v podniku. 1. výjezd je vybaven v podobném 

rozsahu jako vozidla HZS Středočeského kraje. Zásoba pěnidla v podniku je 10000l. 

Vozidla a mobilní prostředky vyuţívána jednotkou HZSP (viz tab. č. 8).   
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Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 20 Standardní 1 

CAS 40 Scania 13200l vody, 1000l pěnidla 1 

CAS 32 T815 Standardní 2 

VW Carevelle Dopravní automobil 2 

KHA Kombinovaný hasící automobil 1 

AP42 Bronto Sky-life Automobilová plošina 2 

VW sanitka sanitní automobil 3 

Čerpadla Vysokokapacitní čerpadlo 10000l/min 2 

Tabulka 8 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Škoda Auto 

 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm není pomocí statusů, ale pouze 

fonicky. Vozidlové, staniční i přenosné radiostanice jsou analogové. Spojení u zásahu s HZS 

Středočeského kraje by bylo moţné pouze přes převaděč analogového a digitálního signálu, 

kterým však jednotka disponuje.  

 

Statistika zásahů  

Jednotka HZSP Škoda auto zasahovala mimo areál podniku za poslední 3 roky celkem 

199 krát. V grafu č. 18 je uveden vývoj zásahů za rok 2008, 2009 a 2010. Celkem zasahovala 

u 70 dopravních nehod,  89 poţárů  a 40 technických pomocí.    
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Graf č. 21 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 
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Ověření odborných znalostí 

U jednotky HZSP Škoda auto nebylo prováděno ověřování odborných znalostí jejich 

zaměstnanců.  

 

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP Škoda auto jsou pouţívány dýchací přístroje výrobce PLUTO 

FIREMAN, které nejsou kompatibilní s dýchacími přístroji Dräger pouţívanými u HZS 

Středočeského kraje a tudíţ nejsou zaměnitelné ţádné části této techniky. 

Protichemické obleky jsou shodného typu jako u HZS. Radiostanice jsou analogové, 

avšak u zásahů je vyuţíváno převaděčů.   

Shrnutí 

Jednotka HZSP Škoda auto je vyuţívána pro zásahy mimo areál podniku velmi často. 

To je moţné z důvodu dostatečného mnoţství zaměstnanců jednotky a také technikou, kterou 

tato jednotka disponuje. Jelikoţ není jednotka HZSP zařazena do ţádného stupně poplachu 

v poţárním poplachovém plánu kraje, závisí vţdy na operačním středisku, zda a jakou 

techniku z této jednotky k zásahu vyšle.  

Náklady na zásahy nejsou jednotce HZSP hrazeny. V rámci dohody s krajem je tato 

záleţitost ošetřena vzájemnou výpomocí jednotek HZSP mimo areál podniku a v případě 

havárie v podniku pomocí jednotkami HZS Středočeského kraje.  
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5.9.  Spolana Neratovice a.s. 

SPOLANA a. s. patří mezi nejvýznamnější chemické společnosti v rámci českého 

průmyslu. Vznikla 1. května 1992 transformací ze státního podniku se základním jměním 

4,329 miliardy Kč. Sídlem společnosti jsou Neratovice, 25 km severně od Prahy na řece Labi. 

Její areál se rozkládá na ploše 260 hektarů. V současné době firma zaměstnává necelých 800 

zaměstnanců. Od konce roku 2001 do listopadu 2006 byla Spolana součástí holdingové 

skupiny UNIPETROL, která se stala od května 2005 součástí polského koncernu PKN 

ORLEN. V listopadu 2006 UNIPETROL prodal svůj podíl ve Spolaně polské společnosti 

Zakłady Azotowe ANWIL SA (od 15.1.2010 má tato společnost obchodní jméno 

ANWIL Spółka Akcyjna), která je rovněţ součástí koncernu PKN ORLEN. 

Společnost se orientuje především na export svých výrobků. V posledních letech bylo 

exportováno více neţ 80 % produkce Spolany. Snahou společnosti je co nejvíce uplatňovat 

své výrobky na trzích zemí Evropské unie s co nejniţšími logistickými náklady.  

Výrobky: ERALIT® - polyvinylchlorid (PVC), Kaprolaktam, Hydroxid sodný, 

Kyselina sírová a Oleum, SPOLSAN® - průmyslové hnojivo na bázi síranu amonného. [10] 

Hlavními riziky v podniku jsou zásoby nejrůznějších chemických látek a samotné 

technologie, kterými jsou zpracovávány. Podnik je dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci 

závaţných havárií způsobenými vybranými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

do kategorie B. 

  

5.9.1. Jednotka HZSP Spolana Neratovice 

Plný stav zaměstnanců HZSP na směně je 18 osob, minimální 13, z toho jeden dispečer. 

Pro první výjezd je předurčen Mercedes Benz Vario KHA12, v případě potřeby vyjíţdí další 

technika jako např. CAS 40, KHA 32 či AP 42 Bronto sky-life. Jednotka má se Středočeským 

krajem dohodu o součinnosti. Není však zařazena v ţádném stupni poţárního poplachu a 

vyjíţdí mimo areál podniku na poţádání operačního střediska. 
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Technické vybavení 

Jednotka je vybavena především speciálními prostředky pro zásahy na technologie a 

nebezpečné látky v podniku. Součástí výbavy jsou však i technické prostředky pro běţnou 

zásahovou činnost. První výjezd je zaměřen na likvidaci technických událostí, či menších 

poţárů a zahoření. V případě většího rozsahu události, je k dispozici celá škála speciální 

techniky. Více je patrno z tabulky č. 9. Krom této techniky jednotka disponuje také třemi 

přívěsy se sněhovými hasicími přístroji a agregátem pro výrobu lehké pěny. 

Dále je jednotka vybavena speciálními čerpadly pro přepravu nebezpečných látek. 

Zásoba pěnidla v podniku je 40000l.     

Vozidla  Výbava Počet [ks] 

CAS 40   Standardní 2 

PHA 40 4000l vody, 5000l pěnidla 1 

DA Land Rover 5 míst 1 

KHA 32 2500l vody, 4000l pěnidla, 1000kg prášku 1 

KHA 32 2000l vody, 2500l pěnidla, 3000kg prášku 1 

AP42 Bronto Sky-life Automobilová plošina 1 

PPLA Protiplynový automobil 1 

KHA 12 1200l vody, 200l pěnidla, 100kg prášku, 120kg oxid uhličitý 2 

Tabulka 9 Vozidla a mobilní prostředky HZSP Spolana 

Spojení 

Spojení jednotky HZSP s dispečerským stanovištěm je prostřednictvím analogových 

radiostanic. Pro spojení s dispečerem statusy nejsou vyuţívány. Vozidlové radiostanice jsou 

umístěny ve všech vozidlech, kaţdý hasič má na směně přidělenu svou přenosnou 

radiostanici. Spojení u zásahu s HZS kraje by bylo moţné pouze přes převaděč analogového a 

digitálního signálu. 
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Statistika zásahů  

V této statistice figurují zásahy za rok 2008, 2009 a 2010. Jsou zde rozlišeny zásahy 

v podniku a mimo jeho území.  Zásahy technického rázu nejsou uvedeny. V grafu č.22 jsou 

uvedeny zásahy za rok 2010, zásahy za rok 2009 a 2008 jsou součástí přílohy č.10 této 

diplomové práce. V grafu č.23 je znázorněn vývoj počtu událostí mimo areál podniku za rok 

2008, 2009 a 2010. 
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Graf č. 22 Zásahy za rok 2010 dle druhu 
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Graf č. 23 Vývoj počtu zásahů mimo areál podniku 
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Ověření odborných znalostí 

Jednotka HZSP Spolana Neratovice nebyla do ověření odborných znalostí zapojena. 

Kompatibilita technických prostředků 

V jednotce HZSP Spolana Neratovice jsou pouţívány dýchací přístroje výrobce PLUTO 

a INTERSPIRO, kompatibilita těchto dýchacích přístrojů s přístroji HZS kraje není moţná. 

Protichemické obleky jsou stejného typu jako u HZS kraje. Radiostanice pouţívané u HZSP 

Spolana Neratovice jsou analogové a tudíţ by u společných zásahů s jednotkami HZS bylo 

nutno vyuţít převaděče.    

Shrnutí 

Jednotka HZSP Spolana Neratovice je vyuţívána běţně pro zásahy mimo areál podniku. 

Je to moţné z důvodu počtu zaměstnanců na směně. Při minimálních stavech však jednotka 

HZSP Spolana Neratovice mimo areál podniku nevyjíţdí. 

 Jednotka je zařazena do IZS a také do poplachového plánu kraje. Nemá však určený 

stupeň poplachu. Z důvodu, ţe jednotka disponuje speciální technikou, je vyuţívána pro velký 

počet zásahů mimo areál podniku 

Náklady na zásahy mimo areál podniku nejsou hrazeny.   
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6. Výsledky ověření odborných znalostí 

Na základě testů bylo zjištěno, ţe úroveň odborných znalostí zaměstnanců jednotek 

HZSP je na dobré úrovni. Průměrný počet dosaţených bodů ze všech testů byl 29,4 z 34 

moţných, coţ odpovídá úspěšnosti 86,5%. Nejvíce bylo chybováno v oblasti nebezpečných 

látek, dále bylo chybováno v okruhu znalosti podniku a zásahu na technologická zařízení. 

Naopak nejlepší znalosti se ukázaly v oblasti technických prostředků.  

Více je patrno z grafu č. 22. 
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Graf č. 24   Rozdělení chybovosti dle jednotlivých okruhů 

Velitelům jednotek byly zaslány výsledky, na základě kterých jim bylo doporučeno 

zaměřit se na danou oblast při následných školeních.  
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7. Závěr 

Cílem této práce bylo ověření moţností vyuţití jednotek HZSP mimo oblast jejich 

standardní působnosti. Práce byla zaměřena na jednotky HZSP kategorie IV 

v Moravskoslezském a Středočeském kraji. Kromě vyuţívání jednotek HZSP mimo areál 

podniku se práce zabývala také odbornou úrovní zaměstnanců těchto jednotek a také 

kompatibilitou technických prostředků s prostředky jednotek HZS krajů.  

Z poskytnutých informací bylo zjištěno, ţe v mnohých případech jiţ tato spolupráce 

funguje i přesto, ţe prioritou JPO kategorie IV, je zasahovat v podniku, pro který jsou 

zřízeny. Tato spolupráce je u některých jednotek zaloţena na dohodě o součinnosti s krajem, 

u ostatních na poskytnutí věcné nebo osobní pomoci §18 a §19 zákona o PO.  

Dle získaných informací bylo zjištěno, ţe vyuţití jednotek HZSP mimo oblast jejich 

standardní působnosti je velmi individuální záleţitostí kaţdé jednotky. Mnohé jednotky jsou 

vyuţívány zcela běţně pro zásahy mimo areál podniku, u některých se naopak jedná o 

sporadickou událost.  

Vyuţití jednotek HZSP kromě svého specifického poslání je vţdy záleţitostí koncepce 

kraje. V některých krajích je samozřejmé, ţe spoléhají na tyto jednotky, v některých se 

naopak spoléhají na poţární ochranu zaloţenou na JPO kategorie I či jednotkách sborů 

dobrovolných hasičů.  

Argumenty pro nevyuţívání těchto jednotek jsou např. odkrytí poţární ochrany podniku 

po dobu nepřítomnosti jednotky HZSP, nejistota stability podniku, který můţe svou výrobu 

omezit a tím zapříčinit zánik jednotky, nezkušenost jednotky pro běţné zásahy v nevýrobní 

oblasti, neochota managementu podniku poskytovat jednotku, kterou financuje ze svých 

zdrojů pro zásahy mimo areál podniku atd.  

Naopak pro vyuţití těchto jednotek hovoří úspora financí pro zřizování nových 

jednotek, stanic a techniky. V mnohých případech by bylo moţno pouze např. posílit početní 

stavy jednotek HZSP tak, aby mohla jednotka zasahovat mimo areál podniku a zároveň aby 

zůstala zajištěna poţární ochrana pro daný podnik dle §69 zákona o PO. Tím by byl zajištěn 

dojezd jednotek PO na místo události a plošné pokrytí daného území. Navíc by odpadly 

náklady na pořizování nové techniky atd. Pro zaměstnance HZSP by taková činnost 

znamenala více zkušeností s běţnými zásahy.  



 

48 

 

Náklady na toto navýšení by mohlo být podniku kompenzováno třeba úlevou na daních, 

spolufinancováním z jiných zdrojů, tak jak je to dnes běţné u některých jednotek PO atp.  

V neposlední části je třeba zmínit jednu velkou výhodu zaměstnanců jednotek HZSP 

oproti hasičům slouţících u HZS kraje. Je to znalost zásahů na nejrůznější technologie. Můţe 

se jednat například o poţáry kabelových kanálů, rozvaděčů, a dalších technologií, které se 

vyskytují i mimo areál podniku. Navíc jsou tyto osoby na takové události vybaveny 

technikou, kterou umí velice dobře obsluhovat. V kaţdém z oslovených podniků se také 

nachází zásoby pěnidla, které by se v případě potřeby dalo vyuţít i na zásahy mimo areál 

podniku.  

V ţádné oslovené jednotce nejsou náklady na zásahy mimo areál podniku propláceny. 

Podniky totiţ vyuţívají moţnosti zařazení výjezdových vozidel do IZS a tím úlevu z plateb 

povinného ručení. Navíc se mnohé jednotky HZSP podílí bezplatně na školeních a cvičeních 

pořádanými HZS krajů.    

Z ověření kompatibility bylo zjištěno, ţe všechny jednotky HZSP vyuţívají pro spojení 

analogových radiostanic, které nejsou bez převaděčů schopny komunikovat s radiostanicemi 

pouţívanými u HZS krajů. Také mnohé dýchací přístroje pouţívané HZSP nejsou 

kompatibilní. Ostatní technické prostředky, které jsou vyuţívány u jednotek HZSP jsou plně 

kompatibilní s technickými prostředky pouţívanými u HZS příslušných krajů.  

Z ověření odborných znalostí zaměstnanců jednotek HZSP bylo zjištěno, ţe jsou jejich 

znalosti na dobré úrovni. Nejvíce se chybovalo v oblasti nebezpečných látek, nejlepší 

výsledky naopak byly ve znalostech techniky PO. Podrobné výsledky byly zaslány všem 

velitelům jednotek HZSP. 

Ze všech získaných informací a jejich vyhodnocení v rámci této práce je patrné, ţe 

většina z dotazovaných jednotek je schopna zasahovat i mimo svůj podnik a jejich materiální 

výbava, zkušenosti a specializace můţe být v mnoha případech přínosem. Moţnost vyuţití 

jednotek HZSP však vţdy záleţí na koncepci a individuálním přístupu HZS kraje.
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8. Vysvětlení zkratek 

AP automobilová plošina 

CAS cisternová automobilová stříkačka 

IBC integrované bezpečnostní centrum 

IZS integrovaný záchranný systém 

KHA kombinovaný hasičský automobil 

OPCH ochranný protichemický oblek 

PA práškový automobil 

PHA pěnový hasicí automobil 

PPLA protiplynový automobil 

TA technický automobil 
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