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Anotace 
 

 

Svoboda, J. Efektivnost využití mobilní techniky HZS Spolana a.s. Diplomová práce, 

Ostrava: VŠB –TU Ostrava, 2011. 61s 

 

Práce posuzuje efektivnost využití jednotlivých typů mobilní techniky HZS 

podniku Spolana a.s.. Metodika pro toto posuzování je založena na počtu zásahů, kterých 

se jednotlivé typy techniky zúčastnily, rozsah v jakém byly použity, jak byla využita jejich 

výbava technickými prostředky a hasební látky, co případně ve výbavě chybělo. K 

posuzování jsou použity záznamy místního operačního střediska HZS o proběhlých 

událostech a zpráv o zásahu z let 2005 - 2010.   

Na základě těchto výsledků jsou doporučena opatření vedoucí k redukci nebo 

doplnění výbavy mobilní techniky, či celkovému nahrazení stávajícího typu techniky 

vhodnějším zařízením s odpovídajícími parametry. To vše v souladu s posouzením 

požárního nebezpečí podniku. 

 

Klíčová slova:  efektivnost, Spolana a.s., mobilní technika, automobil, opatření 

 

 

Svoboda, J. The efficiency of using the mobile technic of Fire and Rescue Service in 

Spolana, JSC, Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2011.  

 

 The thesis reviews the efficiency of use at each type of  the mobile technic of the 

company Spolana FRC. The methodology for this assessment is based on the number of 

interventions at which the particular types of technology participated, the range in which 

they were used, how their technical equipment and extinguishing agents were used and 

what equipment was missing. This review is using the records from the local operations 

center FRS on the past events and the intervention records from the years 2005 - 2010.  

 According to these results there are recommendations leading towards the 

reduction/addition of the mobile technic equipment or complete replacement of the 

existing technic  with more appropriate  equipment with corresponding parameters. This all 

comes in accordance with the fire risk assessment of the company. 

 

Key words:  efficiency, Spolana FRC, mobile technic, automobile, recommendations  
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1. Úvod 
 

 Závažná ekonomická situace způsobená hospodářským útlumem v posledních 

letech vedla všechny podnikatelské subjekty a organizace k nutným úsporným opatřením. 

Mezi tyto úsporné kroky patřilo i nutné snižování počtu zaměstnanců nebo úspory v 

provozních nákladech. Avšak podniky provozující činnosti s vysokým požárním 

nebezpečím mající povinnost zřídit vlastní požární jednotku v této jednotce nemohou 

provádět potřebná úsporná opatření jako na ostatních pracovištích. Jak početní stav 

zaměstnanců jednotky, tak i její potřebné vybavení, jsou určeny ve státním orgánem 

schváleném posouzení požárního nebezpečí daného podniku, které plní podmínky 

příslušných zákonů a vyhlášek. [1,2] Bez předchozích opatření zajišťujících potřebný 

stupeň bezpečnosti tak nelze provádět jakékoli změny. Možnost úspor v tomto případě 

však lze hledat v efektivním využití dostupných prostředků a všech volných kapacit 

 jednotky hasičského záchranného sboru (HZS) podniku.  

 Z těchto výše uvedených důvodů jsem zvolil jako téma své diplomové práce 

problematiku efektivnosti využívání mobilní techniky  a to v jednotce HZS Spolana a.s..  

Posuzování efektivnosti využívání mobilní techniky, popřípadě vybavení vozidel 

technickými a věcnými prostředky je sledováno v období let 2005 – 2010.  Jako základní 

informace pro toto posouzení jsou využity všechny dostupné údaje jednotky HZS Spolana 

a.s. o provozu mobilní techniky a jejich technickém vybavení použitém u zásahu. Další 

potřebné informace pro posouzení efektivity mobilní techniky jednotky HZS Spolana a.s.  

jsou údaje ze zpracovaného „Posouzení požárního nebezpečí provozovaných činností 

s vysokým požárním nebezpečím - změny v souvislosti s ukončením výroby závodu LAO“  

podniku Spolana a.s. [3]
 
(dále

 
jen Posouzení požárního nebezpečí podniku Spolana a.s.) a 

„Operativně taktická studie Spolana a.s. Neratovice“. [4]  Hodnocen je také současný stav  

mobilní techniky jednotky HZS Spolana a.s..  

  Výsledkem provedeného posouzení efektivity mobilní techniky jednotky HZS 

Spolana a.s. jsou navržená opatření, která mají za cíl nejen zvýšit efektivitu mobilní 

techniky i celé jednotky, tak aby splňovala požadavky zpracovaného posouzení požárního 

nebezpečí podniku Spolana a.s. 
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2. Spolana a.s. a její výrobní provozy 
 

 Akciová společnost Spolana se rozkládá na levém a částečně i pravém břehu řeky 

Labe. Výrobní část podniku je situována  na levém břehu řeky v těsné blízkosti města 

Neratovice a obce Libiš. Areál podniku na pravém břehu řeky je využíván pro pomocné a 

skladovací účely. 

 Levobřežní část podniku je plošně členěna sítí hlavních komunikací do obdélníkových 

bloků, které jsou od jihu k severu označeny písmeny „A“ až „G“ a od východu na západ čísly 1 

až 6. Uvedené označení se promítá  do číslování objektů, kde v pětimístném kódu tvoří první 

dva znaky. Viz. příloha číslo 3. 

 Hlavní (meziblokové) komunikace vedoucí kolmo k řece Labe jsou označeny 

písmenem „U“ a od jihu k severu 1 až 5, hlavní (meziblokové) komunikace vedoucí souběžně s 

řekou Labe jsou označovány písmenem „S“ a od východu k západu 1 až 6. 

 Současná výroba Spolany a.s. Neratovice zahrnuje hlavně výrobu kaprolaktamu a PVC, 

které jsou nosnými výrobními programy podniku. K zajištění výroby je vytvořeno zázemí pro 

údržbu technologií a skladování iniciátorů, surovin, poloproduktů a výrobků, výroba 

chemických specialit, skladování surovin a výrobků. 

 Areál podniku je přístupný třemi vjezdy po silnici i po železniční vlečce. Přístup po 

komunikacích z jihu (I. vrátnice) je z ul. Práce s přístupem na podnikové komunikace „S1“ (po 

břehu Labe) a S2.  Tato vrátnice je v současné době pro běžný provoz uzavřena a používá se 

jen v mimořádných situacích.  

Jihozápadní část podniku je přístupná III. vrátnicí na podnikovou komunikaci „U1“. 

Příjezd z komunikace I/9 (Mělník - Praha) je sveden přímo ke IV. vrátnicí, která je využívána 

pro nákladní dopravu a umožňuje vjezd i těžké technice s velkým průjezdným profilem. 

 Z nádraží ČD Neratovice je vlečková přípojka. V podniku je železniční síť o celkové 

délce cca 40 km, z níž velká část je využívána k odstavování plných i prázdných železničních 

vozů. Je možno využít i přístupu po řece, podnik má dvě přístavní mola. [5] 

 Po celé ploše podniku je hustě rozvedena hydrantová síť s provozovaným tlakem 

0,3 až 0,5 MPa.  

Všechny provozy a zařízení, v kterých se nachází nebezpečná látka, nebo je zde 

zvýšené riziko požáru, jsou opatřeny elektrickou požární signalizací nebo plynovou 

detekcí. Signály hlásičů z jednotlivých provozů jsou svedeny na konkrétní pracoviště 
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výrobního panelu provozu. Veškeré signály hlásičů plynové detekce a elektrické požární 

signalizace z celého podniku Spolana a.s. jsou duplicitně svedeny na pracoviště operačního 

střediska HZS Spolana a.s..   

2.1. Provoz Elektrolýza 

 

 Provoz je určený k výrobě chlóru, který je strategickou surovinou ve výrobním 

programu PVC. Druhotným produktem tohoto provozu je hydroxid sodný, který se 

v malém množství využije v dalších výrobních procesech. Větší část výroby se expeduje 

následným odběratelům kamiony nebo vlakovými cisternami. 

Základní surovinou pro výrobu chlóru je kuchyňská sůl (NaCl) rozpuštěná o vysoké 

koncentraci ve vodě a tvořící tzv. „solanku“. Tento roztok je přiváděn do sálu 

elektrolyzérů, kde se působením elektrického proudu odštěpí od molekuly soli na rtuťové 

anodě chlór a na katodě hydroxid sodný. Nežádoucím prvkem, který se při 

elektrochemické reakci uvolňuje, je vodík. Ten je z větší části spalován ve vodíkovém 

kotli, který slouží jako pomocný zdroj otopové páry pro ostatní technologie, které se 

nacházející v areálu podniku Spolana a.s..  

 Získaný chlór je následně v dalších částech tohoto provozu vysoušen pomocí 

kyseliny sírové, čímž se neutralizuje jeho  silná žíravost, kterou způsobuje již nízké 

procento přítomné vlhkostí v látce. Chlór pak odchází k dalšímu zpracování v návazných 

provozech, nebo je zkapalněn a  uskladněn ve skladu kapalného chlóru. 

 Objekt skladu kapalného chlóru tvoří hermeticky uzavřená budova, ve které je 

umístěno pět válcových zásobníků, každý o kapacitě 80 tun. Z bezpečnostních důvodů je 

objekt napojen na odsávací zařízení, které případný únik chlóru do prostoru skladu je 

schopno odsát do výrobního zařízení pro výrobu chlornanu sodného, kde jsou nebezpečné 

vlastnosti chlóru částečně neutralizovány.  Toto zařízení na výrobu chlornanu sodného je 

rovněž součástí provozu Elektrolýza. [6] 

Doporučené hasivo pro objekty a zařízení provozu Elektrolýza pod elektrickým 

napětím jsou prášek a oxid uhličitý (CO2). Pro objekty a zařízení bez elektrického napětí 

jsou doporučená hasiva pěna, roztříštěný vodní proud nebo CO2 na  zhašení plamenů, pěna 

a roztříštěný vodní proud na ochlazování. [7] 
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2.2. Provoz VCM a PVC 

 

 Jedná se o dva na sebe navazující provozy. Provoz VCM je otevřené výrobní 

zařízení vyrábějící meziprodukt vinylchlorid monomer (VCM) potřebný pro výrobu 

polyvinylchloridu (PVC). 

Zjednodušený výrobní postup VCM a PVC je následující :  Přímou chlorací 

ethylenu, který se do podniku přivádí etylenovodem z Unipetrolu RPA s.r.o. z Litvínova. 

Dochází zde k reakci chlóru, přiváděného z provozu Elektrolýza s ethylenem. Vzniká tak 

ethylendichlorid (EDC), který je zpracováván dále v krakovací peci, kde se  při zahřátí na 

teplotu 465 -500°C EDC štěpí a vzniká VCM .  

 Produkt VCM je návazně zpracováván v provozu PVC. Část z vyrobeného VCM se 

pro případ výpadku produkce skladuje ve dvou kulových zásobnících v celkovém objemu 

1800 m
3
. 

V provozu PVC dochází ve vsázkových reaktorech k polymeraci VCM a vzniká 

suspenze PVC. Podle přísad, které se k polymeraci přidávají, vzniká několik frakcí PVC s 

odlišnými chemickými i mechanickými vlastnostmi. 

 Zpolymerovaná suspenze PVC přechází z reaktorů do sběrného zásobníku, odkud 

je čerpadly dopravována do odstředivek a válcového mlýna, kde je zbavena z větší části 

vlhkosti. Zbytkové vlhkosti se PVC zbaví následně v sušárně a vzniká tak práškové PVC, 

jeden z hlavních výrobních produktů podniku Spolana a.s. 

 Práškové PVC je transportováno ze sušárny do zásobníku a z nich jsou nejčastěji 

plněny  kamionové návěsy,  nebo je podle požadavků zákazníků balen do jedno tunových 

žoků, popřípadě do papírových pytlů a expedován odběratelům. [6] 

Doporučené hasivo pro objekty a zařízení provozu VCM a PVC pod elektrickým 

napětím jsou prášek a CO2. Pro objekty a zařízení bez elektrického napětí jsou doporučené 

hasivo pěna, roztříštěný vodní proud nebo CO2 na zhašení plamenů, pěna a roztříštěný 

vodní proud na ochlazování. [7]
 

 

2.3. Provoz Kaprolaktam 

 

Provoz se skládá ze dvou výrobních zařízení a to zařízení na výrobu 

hydroxylaminosulfátu (HAS) a vlastního zařízení pro  výrobu kaprolaktamu, kde se HAS 
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využívá ve výrobním uzlu, kde chemicky reaguje s cyklohexanonem. Jedná se o tzv. 

oximaci.   

 Základní surovinou pro výrobu HAS je síra a amoniak. Síra a amoniak se do 

podniku dovážejí ve vlakových cisternách. Amoniak se skladuje v kulových zásobnících 

v celkovém množství 2000 m
3
. Síra se skladuje v tekutém stavu v zásobnících  o celkovém 

množství 11 000 tun.  

 Kaprolaktam se v podniku Spolana a.s. vyrábí klasickou technologií Beckmanova 

přesmyku. Základními surovinami pro tuto technologii je HAS a cyklohexanon. Další 

chemické látky, které se podílejí na výrobním procesu kaprolaktamu jsou amoniak, oleum 

a hydroxid sodný. [6] Kaprolaktam se expeduje pod obchodním názvem Neralit. 

 Vedlejším produktem, který vzniká z výroby kaprolaktamu je síran amonný, 

používaný v zemědělství jako umělé hnojivo.   

Doporučené hasivo pro objekty a zařízení provozu Kaprolaktam pod elektrickým 

napětím jsou prášek a CO2. Pro objekty a zařízení bez elektrického napětí jsou doporučené 

hasiva pěna, roztříštěný vodní proud nebo CO2 na zhašení plamenů, pěna a roztříštěný 

vodní proud na ochlazování. [7] 

 

2.4. Provoz Kyselina sírová 

 

 Provoz vyrábí kyselinu sírovou (H2SO4) a oleum. Základní surovinou pro výrobu  

je síra, která je dodávaná do podniku vlakovými cisternami a je skladována v tekutém 

stavu v zásobníku o kapacitě 10 000 t.  

 Kyselina sírová se vyrábí dvoustupňovou katalytickou oxidací oxidu siřičitého na 

oxid sírový, který je absorbován v prvním stupni v oleu ve druhém stupni v kyselině 

sírové.  Oxid siřičitý (SO2) se vyrábí spalováním kapalné síry v peci, v proudu přehřátého 

suchého vzduchu. Oxid sírový (SO3) vzniká oxidací SO2. [8] 

Kyselina i oleum se před expedicí skladují ve válcových stojatých zásobnících o 

celkové kapacitě 3200 m
3
.  

Doporučené hasivo pro objekty a zařízení provoz Kyseliny sírové pod elektrickým 

napětím jsou prášek a CO2. Pro objekty a zařízení bez elektrického napětí jsou doporučené 

hasiva pěna, roztříštěný vodní proud nebo CO2 na  zhašení plamenů, pěna a roztříštěný 
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vodní proud na ochlazování. [7] 

 

2.5. Provoz Energetika a Vodní hospodářství 

 

Provoz Energetiky a Vodního hospodářství zajišťuje dodávku elektrické a tepelné 

energie do jednotlivých provozů podniku, rozvod technologické, užitkové a pitné vody a 

zajišťuje čištění odpadních vod z výrobních provozů.  

 Tepelná energie je dodávána do všech provozů prostřednictvím páry vyráběné v 

kotelně provozu Energetiky. Jedná se o dva kotle na tuhá paliva a jednoho plynového 

záložního kotle. Zásoba uhlí je pro tento provoz uskladněna na pravém břehu řeky Labe a 

je ke spalování v kotlích dopravována dvěma mosty pomocí pásových dopravníků.   

 Elektrická energie je dodávaná do podniku Spolana a.s. z rozvodné veřejné sítě 

prostřednictvím trafostanice vysokého napětí. Tato rozvodna se nachází mimo areál 

vlastního podniku na katastru obce Libiš. Další rozvodny a trafostanice spadající pod 

provoz energetiky se nacházejí již v podniku u jednotlivých výrobních provozech. 

 Malá část elektrické energie je dodávána do sítě podniku prostřednictvím parních 

generátorů nacházejících se v objektu kotelny, které využívají přebytečnou otopovou páru.  

 Mezi vodní hospodářství patří objekt vodárny obstarávající užitkovou vodu a objekt 

výroby demineralizované a deionizované vody.  

 Dále pod tento provoz spadá i čistírna odpadních vod, s chemickou a biologickou 

technologií čištění, sloužící nejen pro podnik Spolana a.s., ale také je využívána městem 

Neratovice. [6] 

Doporučené hasivo pro objekty a zařízení provozu Energetika a Vodní hospodářství 

pod elektrickým napětím jsou prášek a CO2. Pro objekty a zařízení bez elektrického napětí 

jsou doporučené hasiva pěna, roztříštěný vodní proud nebo CO2 na  zhašení plamenů, pěna 

a roztříštěný vodní proud na ochlazování. [7] 

 

3. Požadavky posouzení požárního nebezpečí 

na jednotku HZS Spolana a.s.   
 

Vlastní zpracované posouzení požárního nebezpečí podniku Spolana a.s. přímo 
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neřeší problematiku nejsložitější varianty havárie spojené s případným požárem nebo 

únikem nebezpečných látek a množství potřebných sil a prostředků pro vedení zásahu 

zásahů, pouze odkazuje na zpracovanou „Operativně taktickou studii podniku Spolana a.s“ 

z července roku 2004, která je součástí dokumentace požární ochrany podniku. [3] 

Operativně taktická studie určuje jako objekt z nejvyšším možným rizikem požáru 

a úniku nebezpečné látky, objekt označený D 4660 - Výrobna VCM.  Důvody pro toto 

hodnocení jsou následující: 

– četnost drobných úniků látek je zde dle statistického sledování nejvyšší. 

– členitá technologie používající více druhů nebezpečných látek (Cl2, HCl, EDC, 

VCM, ethylen, propylen).  

– vysoké tlaky a teploty. 

– lze očekávat „domino efekt“. 

– Bezpečnostní zpráva uvažuje pro tento objekt s šesti scénáři havárií. 

– objekt je vyhodnocen Posouzením požárního nebezpečí jako objekt s nejsložitější 

variantou požáru. [4] 

Operativně taktická studie v případě požáru na technologii výrobny VCM v 

provedeném výpočtu potřebných sil a prostředků požaduje  nasazení 5ti cisternových 

automobilových stříkaček (CAS) s výkonem čerpadla 3200 litrů/min a 28 hasičů. Pro 

případ úniku  nebezpečných látek ze zařízení výrobny VCM je výpočtem požadovaný 

počet 23 CAS s výkonem čerpadla 3200 litrů/min a 23 hasičů. [4] Dále Operativně taktická 

studie uvádí opatření, kterými lze snížit počty potřebných sil a prostředků ke zdolání 

požárů a úniku nebezpečných látek ve výrobním zařízení VCM.  

Uvedená opatření jsou následující:   

– zajistit rekonstrukci a zvýšení výkonu čerpadel stávajících CAS 32 na CAS 40. 

–  zajistit výměnu stávající zastaralé CAS K 25 za CAS K 60. 

– u rekonstruovaných vozidel a nové CAS 60 zajistit montáž monitorů s výkonem 

min. 3500 l.min
-1

. 

– přesunout část mzdových prostředků ze zrušených pracovních míst na stávající 

pracovní místa – opatření ke snížení fluktuace zkušených a vycvičených hasičů. 

– omezit počet velitelů – velitel zásahu bude vykonávat činnosti jednoho z velitelů 
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bojových úseků. 

– hasiči zasahující v ochranných oblecích se budou jistit vzájemně. 

Dále je možno : 

- využít externí jednotky pro dekontaminaci.  

 

První tři opatření zajistí zvýšení dodávky vody z menšího počtu zásahových 

automobilů a tím snížení počtu strojníků potřebných k obsluze; zároveň umožní odprodat 

nepotřebnou nebo zastaralou techniku. [4] 

Zdůvodnění těchto opatření je následně v Operativně taktické studii je vyjádřeno 

provedeným výpočtem potřebných sil a prostředků. V případě požáru na výrobním zařízení 

VCM se tak potřebný počet nasazených požárních automobilů mění z původně 5ti  CAS 

s výkonem čerpadla 3200 litrů/min  nově na 2 CAS s výkonem čerpadla 4000 litrů/min a 

potřebný počet hasičů se z původních 23 mění na 18. V případě úniku nebezpečné látky se 

počet nasazených požárních automobilů mění z původních 3 CAS  na 2 a potřebný počet 

hasičů se mění z 23 na 18. [4] 

Uvedená opatření Operativně taktické studie podniku Spolana a.s. jsou zapracovány 

i do zpracovaného Posouzení požárního nebezpečí, kde stanovuje  požadavky na změny, 

které je třeba provést v případě plánovaného snížení početního stavu hasičů a počtu kusů 

mobilní techniky u jednotky HZS Spolana a.s. Zmíněné požadavky jsou následující: 

1) Nákup nové CAS s výkonem čerpadla 4000 litrů/min. 

2) Zvýšení výkonu čerpadel 2 ks stávajících CAS na 4000 litrů/min. 

       3)   Rekonstrukce zastaralého pěnového hasicího automobilu ( PHA). 

       4)   Snížení početního stavu jednotky HZS na 17 hasičů ve směnné službě. 

5) Zrušení techniky PRHA, KA, CAS 25 a jeden ze dvou PHA za modernizaci 

podle bodů 1 až 3 opatření. 

6) Základním předpokladem provedení bodů 4 a 5 navržených opatření je 

realizace bodů 1 až 3 navržených opatření. [3] 

 Všechny výše uvedené požadavky zpracovaného posouzení požárního nebezpečí 

Spolana a.s. byly v průběhu roků 2005 - 2006 realizovány.   
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4. Jednotka HZS Spolana a.s. a její mobilní 

technika 
 

4.1. Jednotka HZS Spolana a.s. 

 

Jednotka HZS Spolana a.s. sídlí v samostatném objektu situovaném v jihozápadní 

části areálu podniku. Velitel jednotky je odpovědný za činnost i za hospodářské zajištění 

chodu jednotky. Všichni zaměstnanci jednotky HZS Spolana a.s. jsou mu podřízeni což 

jsou všichni techničtí specialisté služeb (strojní, spojové, chemické a technické), velitelé 

směn, velitelé družstev , hasiči a obsluha operačního střediska. Dále jsou veliteli jednotky 

podřízeni i dispečeři centrálního výrobního dispečinku.  

Mimo strojní služby  jsou v ostatních funkcích technických specialistů denní 

zaměstnanci. 

Hasiči a dispečeři centrálního výrobního dispečinku pracují v nepřetržitém provozu. 

Hasiči jsou rozděleni do tří směn „A, B a C“, s pracovním cyklem 1-2, což je 1 směna 24 

hodin a 48 hodin odpočinku. Pracovní doba jedné směny je rozdělena na celkem 15 hodin 

práce a 9 hodin pohotovosti mimo pracoviště. Dispečeři pracují ve dvanáctihodinových 

směnách v týdenním cyklu 2-2-3 .    

Blíže nespecifikovaný stav mobilní techniky u HZS Spolana a.s. před rokem 1990 

byl z důvodů výstavby provozu LAO rozšířen na stav, který byl v průběhu let 1991 – 2004 

následující:  

            3x cisternová automobilová stříkačka,  

            3x kombinovaný hasicí automobil,       

            2x pěnový hasicí automobil, 

            1x cisternová automobilová stříkačka  - technický automobil 

            1x protiplynový automobil 

            1x automobilová plošina 

1x práškový hasicí automobil s náplní 6 tun prášku ABCDE Monnex 

            1x plynový hasicí automobil s náplní 540 kg CO2 

            1x kontejnerový automobil, kontejner s výbavou chemické služby 

            1x záchranný automobil 

            4x dopravní automobil 
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            1x velitelský automobil 

Jednotlivé typy přívěsů, které byly ve stejném období: ve stavu jednotky: 

                       1x hadicový přívěs 

                       1x odsavač kouře  

                       1x osvětlovací přívěs  

                       1x přívěs na ropné havárie 

                       2x agregát na lehkou pěnu 

                       3x přívěsný sněhový hasící přístroj - 4x 30 kg CO2 

                       1x práškový přívěs 

                       1x přívěsný přiměšovač 4,5                        

                       1x přenosná motorová stříkačka 12 

                       1x přívěsná motorová stříkačka 16   

   Ve zmiňovaném období mezi lety 1991 – 2004 ve stavu byl i ocelový 

dvoumotorový člun typu HAS 150 o rozměrech přibližně 6 x 2 metry, schopný uvést 

šestičlennou posádku. 

V důsledku uzavření provozu LAO v roce 2003 byla mobilní technika redukována 

na současný stav, kde průměrné stáří jednotlivých vozidel je 17,3 roku. Viz. tabulka číslo 1 

a následující kapitoly. Systém značení mobilní techniky je uveden v příloze číslo 4.   

 

4.2. Automobil CAS 40/8200/800-S2Z 

 

 HZS Spolana a.s. vlastní dva automobily označené jako cisternová automobilová 

stříkačka (CAS). Jde o  klasické požární vozidlo určené k hašení požárů, uzpůsobené 

k rychlému zásahu i v místech s nedostatkem vody. Vozidlo s pořadovým číslem 6 bylo 

vyrobeno v roce 1990 a vozidlo s pořadovým číslem 8 bylo vyrobeno v roce 1988. 

Původně vozy měly nástavbu vyrobenou podnikem Karosa Vysoké Mýto na 

podvozku značky Tatra T 815 6x6. V letech 2005 - 2006 proběhla jejich celková 

rekonstrukce nástavby a generální oprava podvozku, kterou provedla firma THT s.r.o. 

Polička. Byl zvýšen výkonu čerpadel z 3200 litrů/min na 4000 litrů/min, instalováno 

automatické zařízení pro doplňování vody a elektronický přiměšovač s doplňkovým 

zařízením pro přiměšování 1% pěnidla. V pravé zadní části nástavby bylo umístěno 
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rychlozásahové zařízení s elektrickým navijákem osazeným pryžovou tlakovou hadicí o 

délce 25 metrů.  

Vodní čerpadla v užitkové nástavbě automobilů jsou jednostupňová s jmenovitým 

výkonem 4000 litrů /min při tlaku 0,8 MPa. Maximální pracovní tlak je 1,4 MPa 

s časovým omezením na 20 minut. Vývěva je plynová,  pracující na principu spálených 

plynů. 

Ve výbavě mají CAS 40/8200/800-S2Z plovoucí čerpadlo Niagara 1 a přetlakový 

ventilátor Lader Huriccane MT 236. Automobil číslo 8 je navíc ještě vybaven v přední 

části vozu asanační lištou ovládanou z kabiny řidiče.   

Tabulka číslo 1. Stav mobilní techniky jednotky HZSP Spolana a.s. k 31.12.2010 [9] 

číslo 

vozu Název vozidla Typ podvozku

Počet 

najetých 

km Rok výroby

1 KHA 12/1200/200/100/120-L1V  Mercede-Benz D 814 Vario  17082  1995

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R  Tatra T 815 6x6  5831  1991

3 PPLA-L1Z  Mercede-Benz D 814 Vario  12745  1997

4 PHA 40/4000/5000-S2Z Tatra T 815 6x6  15618  1989

5 AP 40-S2Z Tatra T 815 6x6  15901  1991

6 CAS 40/8200/800-S2Z Tatra T 815 6x6  24423  1990

7 CAS 40/3500/400-S2V Tatra T 815 6x6  10403  2006

8 CAS 40/8200/800-S2Z Tatra T 815 6x6  30552  1988

9 UA-L1V  Avia A 21 F  24891  1989

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R  Tatra T 815 6x6  16788  1990

11 OA-L3  Land Rover  Defender  L110  103404  2004
 

 

 Náplně vozidla:   8200 litrů vody 

                                       800 litrů  pěnidla  (proteinové Solvenseal SKP) 

Výkonnostní parametr plovoucího čerpadla Niagara 1 je 400 litrů/min při tlaku 0,2 

MPa. Výkon přetlakového ventilátoru Lader Huriccane MT 236 je 36 000 m
3
/h. [9]    

 Kabina obou automobilů a je určena pro čtyřčlenné mužstvo. Podrobný seznam 

výbavy vozů viz. příloha číslo 2. 

 

4.3. Automobil CAS 40/3500/400 -S2V  

 

 Jedná se o automobil u jednotky HZS Spolana a.s. označený pořadovým číslem 7, 

který byl pořízen v roce 2006. Nástavba byla vyrobena firmou THT s.r.o. Polička na 
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podvozku Tatra T 815 4x4  Terno ve verzi s prodlouženou kabinou pro mužstvo, kterou 

tvoří družstvo 1+5.  

 Tento automobil byl pořízen v průběhu poslední etapy restrukturalizace vozového 

parku. Byl jím nahrazen vůz CAS K25 /2500/400 S2V na podvozku Liaz L101 a jehož 

vnitřní vybavení nyní tvoří vybavení vozu CAS 40/3500/400-S2V. 

 Náplně vozidla:  3500 litrů vody 

                                          400 litrů  pěnidla (syntetické Solvenseal SK) 

 Účelová část automobilu je osazena kombinovaným vodním čerpadlem značky 

Godiva, které je vybaveno dvoupístovou automatickou vývěvou. První stupeň čerpadla 

(nízkotlak) má výkon 4000 litrů/min při tlaku 0,8 MPa. Na druhý stupeň (vysokotlak) má 

čerpadlo výkon 250 litrů/min při tlaku 4 MPa. 

 Na horní plošině je umístěna kombinovaná (voda / pěna) dálkově ovládaná lafetová 

proudnice s průtokem 3500 litrů/min při tlaku 0,8 MPa. [9]    

  Automobil je vybaven vyprošťovacím zařízením Lukas, pneumatickým 

utěsňovacím systémem Holmatro, elektrocentrálou, osvětlovacím stožárem, motorovou 

řetězovou pilou Stihl MS 290 a  rozbrušovací pilou Stihl TS 360 AUS. Na předním 

nárazníku automobilu je umístěn elektrický vyprošťovací navijáke o tažné síle 12 tun.  

Podrobný seznam vybavení vozidla viz. příloha číslo 2.    

 

4.3.1. Hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas 

 Vyprošťovací zařízení Lukas bylo pořízeno v roce 1994. Jedná se o agregát typu 

GA 2R s benzinovým čtyřtaktním motorem, který umožňuje připojení dvou pracovních 

nástrojů na hydraulický rozvod, ale práci pouze jednomu nástroji. K tomuto agregátu dále 

patří rozpínací nástroj LSP 80 s výměnnými nástavci čelistí, střihací nástroj LS 200, 

rozpínací válce LZR 12/300 a LZR 12/550, ruční hydraulická pumpa HML 1 a upínací 

řetězy. Všechny uvedené součásti vyprošťovacího zařízení překročily svou desetiletou 

životnost.  

Vyprošťovací zařízení Lukas prochází pravidelnými dvouletými revizemi v 

autorizovaném servisu celkem bez závad, až na střihací nástroj LS 200, který byl roku 

2004 shledán při revizi jako nevyhovující. Důvodem bylo poškození pracovního válce 

hydraulického mechanizmu nástroje. Toto poškození má za následek sníženou střižnou sílu 
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a únik hydraulické kapaliny. Tato závada je uvedena v protokolu revize provedené firmou 

Hydronorm s.r.o. ze dne 27.2. 2004 [9]. 

 

4.3.2.  Pneumatické zařízení značky Holmatro 

 Pneumatické zařízení Holmatro se skládá z ovládacího přepouštěcího panelu HDC 

8 U, pneumatických nízkotlakých a vysokotlakých vaků různé velikosti. Nízkotlaké vaky 

4x LAB 2 U se zdvižnou sílou 2 tun, pracují s tlakem 0,5 MPa a vysokotlaké HKB 11 se 

zdvihací sílou 11 tun a 2x HKB 40 se zdvižnou sílou 40 tun procující s tlakem 0,8 MPa. 

Součástí je vakuová přísavná ucpávka s výpustným potrubím  

HVSP-250 U. 

 U všech tlakových součástí pneumatického zařízení Holmatro jsou prováděny 

pravidelné revize specializovanou firmou a případné zjištěné nedostatky ihned při revizi 

odstraněny.[9] 

 

4.4. Automobil PHA 40/3000/4000-S2Z 

 

 Pěnový hasicí automobil (PHA) byl vyroben v roce 1989 je na podvozku Tatra  

T 815 6x6 s kabinou pro čtyřčlennou posádku, kterému je přiděleno pořadové číslo 4. 

  Konstrukčně je tento automobil odvozen od klasické cisterny CAS 32 T 815, od 

které se liší poměrem obsahu nádrží na vodu a pěnidlo ve prospěch pěnidla. Vozidlo tak 

lze provozovat omezeně jen tam, kde je zaručena okamžitá dodávka vody. S ohledem na 

tuto skutečnost lze automobil takovéto konstrukce považovat za polostabilní pěnové hasící 

zařízení, jehož zásoba vody, kterou si veze postačuje pouze na 45 až 60 sekund provozu 

čerpadla. PHA tak musí být po zaujetí bojové pozice ihned připojeno na hydrantovou síť, 

nebo na CAS s dostatečnou zásobou vody, která je dostatečně a pravidelně do tohoto 

automobilu doplňována. 

 Na horní plošině nástavby PHA je namontována dálkově ovládaná kombinovaná 

otočná lafetová proudnice. Ovládání je možné buď z kabiny řidiče nebo s pomocí 20 m 

dlouhého kabelu mimo vozidlo.    

 V současné době je ve stavu HZS Spolana a.s. jeden PHA, u kterého v roce 2006 

proběhla celková rekonstrukce. Byl zvýšen výkon čerpadla z 3200 litrů/ min na  
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4000 litrů/min, instalováno automatické zařízení pro doplňování vody a elektronický 

přiměšovač.   

 Náplně vozidla:   3000 litrů vody 

                                     4000 litrů pěnidla   (syntetické pěnidlo Solvenseal SK) 

 Čerpadlo je jednostupňové s jmenovitým výkonem 4000 litrů za minutu při tlaku 

0,8 MPa. Maximální pracovní tlak je 1,4 MPa s časovým omezením na 20 minut. Vývěva 

je plynová,  pracující na principu spálených plynů. [9]    

 Vozidlo má jako doplňkovou výbavu plovoucí čerpadlo Niagara 1 a  pneumatické 

čerpadlo Envicomp.  

 Kabina vozu je určena pro čtyřčlennou posádku. Podrobný seznam výbavy vozu 

viz. příloha číslo 2. 

                            

4.5. Automobil KHA 12/1200/200/100/120-L1V 

 

 Jedná se o první výjezdový automobil pod pořadovým číslem 1, který se používá od 

roku 1995 u všech mimořádných událostí v areálu podniku Spolana a.s., Od odbavování 

elektrické požární signalizace a plynové detekce, až po úniky nebezpečných látek ze 

zařízení a požáry.  

  Kombinovaný hasicí automobil (KHA) byl postaven firmou Rosenbauer na 

podvozku Mercedes-Benz  typu 814 D Vario. Jeho parametry byly určeny na základě 

prováděné analýzy výjezdů jednotky HZS Spolana a.s..
 
 

 Náplně vozidla:  1200 litrů vody 

                                      200 litrů 1% LW ( Light Water,  pěnidlo „lehká voda“) 

                                    2 x 50 kg prášku ABCDE Monnex  

                                    4 x 30 kg CO2 

Posádku tvoří družstvo 1+2. Podrobný seznam výbavy vozu viz. příloha číslo 2. 

 KHA je osazen kombinovaným vodní čerpadlem NH 20 Rosenbauer, které je 

jednostupňové pro nízkotlakou část s výkonem 1200 litrů/min, při tlaku 1MPa a 

vysokotlaká část je třístupňová s výkonem 250 litrů/min při tlaku 4 MPa. Vývěva čerpadla 

je pístová s ručním ovládáním.  
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 Použití 1% pěnidla ve vozidle si vyžádalo montáž speciálního přiměšovacího 

zařízení Deltamatic vyvinutý firmou Rosenbauer. Systém Deltamatic má vlastní nezávisle 

tlakovou vodou poháněné čerpadlo, které může pracovat při vypnutém vodním čerpadle 

automobilu, kdy pouze postačuje použití externího zdroje tlakové vody.  Přiměšování 

probíhá v rozsahu 1 – 8% pěnidla. [10] 

 

4.6. Automobil KHA 32/2500/4000/1000-S2R 

 

 Automobil s pořadovým číslem 2 byl pořízen v roce 1991, kdy jeho nákup souvisel 

s výstavbou nového provozu LAO.  

Nástavba automobilu je postavena firmou Rosenbauer na podvozku Tatra T 815 

6x6, s kabinou určenou pro dvoučlenné mužstvo. 

Tento automobil sloužil až do roku 1995 jako první výjezdové vozidlo. Při 

povodních v roce 2002 automobil v kritické chvíli uvízl při záchranných pracích ve vodou 

ohroženém areálu podniku Spolana a.s. v kolejišti a došlo k jeho celkovému zaplavení. 

Odstraňování těchto následků bylo v první fázi zaměřeno jen na omytí vozu, výměně 

poškozeného interiéru kabiny a výměně olejových náplní. V roce 2007 došlo k výměně 

vodou poškozené řídící jednotky nástavby. Do té doby se provizorně používal jen nouzový 

způsob ovládání. Některé závady spojené se zatopením vozidla se v podvozkové části 

projevují dosud. V současné době je vozidlo z důvodů závady převodovce již dlouhodobě 

mimo provoz.       

 Náplně vozidla:  2500 litrů vody 

                                        4000 litrů  pěnidla  (proteinové Solvenseal SKP) 

                                       1000 kg prášku ABCDE Monex  

 Vodní čerpadlo je odstředivé kombinované. Nízkotlaká část je 

dvoustupňová o výkonu 3200 l/min při tlaku 0,8 MPa. Vysokotlaká část je třístupňová 

s výkonem 300 l/min při 4 MPa. Vývěvu konstrukčně tvoří dvoupístové čerpadlo poháněné 

náhonem z převodovky vodního čerpadla pomocí klínového řemene. Spínání vývěvy se 

provádí pomocí elektromagnetické spojky. 
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Součástí vysokotlaké části čerpadla je rychlozásahové zařízení, které tvoří dva po 

obou bocích vozu umístěné navijáky, oba s 30 m dlouhou pryžovou tlakovou hadicí 

a proudnicí Nepiro o průtoku 200 l/min při tlaku 4 MPa.  [9]    

      Na vrchní plošině v zadní část nástavby automobilu se nachází jedna 

kombinovaná otočná lafetová proudnice s plynule nastavitelným výkonem 0 – 2400 

litrů/min a dostřikem 60 metrů při 0,1 MPa. V přední části plošiny je umístěna prášková 

otočná proudnice s výkonem 40 kg/sec  a délku dostřiku kolem 40 metrů. [9]    

 Podrobný seznam výbavy vozu viz. příloha číslo 2. 

 

4.7. Automobil KHA 32/2000/2500/3000-S2R 

 

 KHA byl vyroben v roce 1991 firmou Rosenbauer na podvozku Tatra T 815 6x6, a 

bylo Spolanou zakoupeno od společnosti Unipetrol Litvínov a.s  v roce 2004. Automobilu 

je přiděleno  pořadové číslo 10 a nahradilo vyřazený KHA 16  2000/2500/3000-S3R na 

podvozku Tatra T 148, který sloužil u jednotky od roku 1972.  

 Náplně vozidla:  2000 l vody 

                                        2500 l  pěnidla (syntetické Solvenseal SK) 

                                        3000 kg prášku ABCDE Monnex  

 

Čerpadlo je odstředivé kombinované s nízkotlakou dvoustupňovou částí o výkonu 

3200 litrů/min při tlaku 0,8 MPa. Vysokotlaká část čerpadla je třístupňová s výkonem 300 

litrů/min při 4 MPa.  Vývěvu tvoří  dvoupístové čerpadlo poháněné náhonem z převodovky 

vodního čerpadla pomocí klínového řemenu. Spínání vývěvy se provádí pomocí 

elektromagnetické spojky.  

Součástí vysokotlaké části čerpadla je i rychlozásahové zařízení, podobně jako u 

předchozího KHA je tvoří dvě 30 m dlouhé na bocích vozu umístěné tlakové hadice 

s proudnicemi Nepiro o průtoku 200 litrů/min při tlaku 4 MPa.  [9]    

      Shodné s předchozím modelem KHA je i vybavení  vrchní plošině nástavby s 

kombinovanou lafetovou proudnice a práškovou otočnou proudnicí. 

 Kabina vozu je určena pro čtyřčlenné mužstvo. Podrobný seznam výbavy vozu viz. 

příloha číslo 2. 
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4.8. Automobil  AP 40 – S2Z 

 

 Jedná se o automobilovou plošinu (AP) od firmy Bronto Sky Lift s maximální 

dostupnou výškou 40 metrů, postavenou na podvozku Tatra T 815 6x6 vyrobené v roce 

1991. Automobil nese u jednotky HZS Spolana a.s. pořadové číslo 5 a byl jednotce pořízen 

v souvislosti s výstavbou provozu LAO. Nahradilo tak výškově i technicky již 

nepostačující vozidlo AP 20. 

 Z taktického i strategického hlediska se jedná o požární automobil, které má v 

podniku s výškově členitými technologiemi vysokou taktickou a strategickou hodnotu.    

 AP 40-S2Z je v současné době již dva roky mimo provoz, z důvodů elektronické 

závady na užitkové nástavbě a finanční náročnosti této opravy. 

 Kabina vozu je určena pro dvoučlenné mužstvo. Seznam výbavy vozu viz. příloha 

číslo 2. 

 

4.9.   Automobil PPLA –L1Z 

 

 Protiplynový automobil (PPLA) byl vyroben v roce 1997 firmou Rosenbauer na 

podvozku Mercedes-Benz 814 D Vario. Nahradil PPLA na podvozku Avia A31.   

 Automobil nese pořadové číslo 3. Slouží k dopravě dýchací techniky a ochranných 

obleku na místo zásahu. Součástí vozu je osvětlovací stožár s elektrocentrálou. 

V jeho výbavě je: 15 ks kompletních vzduchových dýchacích přístrojů Pluto 

                                         18 ks náhradních tlakových lahví k dýchacím přístrojům 

                                           4 ks kyslíkových dýchacích přístrojů 

                                           8 ks ochranných přetlakových obleků 

                                           2 ks obleku proti sálavému teplu 

Dále jsou ve výbavě detekční přístroje Warnex, Oldham a detekční trubičky 

s harmonikovým nasavačem. 

 Kabina vozu je určena pro dvoučlenné mužstvo. Podrobný seznam výbavy vozu 

viz. příloha číslo 2. 
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4.10.   Automobil UA-L1V 

 

Užitkový automobil (UA) na podvozku Avia A21 F s karoserií typu Furgon, 

nesoucí pořadové číslo 9, se zdravotnickou výbavou záchranného automobilu byl dodán 

firmou Sime s.r.o. v roce 1992 jako náhrada za sanitní vůz Škoda 1203. Podrobný seznam 

vybavení záchranného automobilu UA-L1V viz. příloha číslo 2. 

 Posádka UA-L1V je dvoučlenná, tvoří jí řidič a zdravotník, který prošel rozšířeným 

kurzem první pomoci absolvovaným na stanici Zdravotní záchranné služby v Neratovicích. 

 Stav karoserie automobilu, podvozková část i motor vykazují známky blížícího se 

konce životnosti. Rovněž jako sanitní vůz je UA-L1V koncepčně zastaralý. Z těchto 

důvodů byl v roce 2008 plánován nákup nového UA – záchranného automobilu i s novou 

zdravotnickou výbavou, který se doposud neuskutečnil. Plánovaná investiční částka na 

nový automobil byla stanovena  ve výši 1 000 000 Kč bez DPH . 

 

4.11.   Automobil OA-L3 

 

 Osobní automobil (OA) nese u jednotky pořadové číslo 11. Jde o terénní osobní 

automobil značky Land Rover Defender L110, který byl zakoupen v roce 2003 náhradou 

za povodní v roce 2002 zničený DA 12  Avia A31. Vozidlo je v technickém průkazu 

vedeno jako nákladní a z tohoto důvodu je vybaveno vnitřní přepážkou oddělující nákladní 

prostor od mužstva. Vozidlo je vybaveno střešním nosičem a na předním nárazníku 

elektrickým vyprošťovacím navijákem o tažné síle 3,5 tun. 

  U jednotky HZS Spolana a.s. jde o nejvíce využívané vozidlo, které dosud 

nahradilo i další vyřazené automobily, a to UA-L1 Mercedes 208, dva UA-UL1 Škoda 

Pick-Up vyřazené v roce 2006 a velitelský automobil (VEA-UL1) Škoda Forman vyřazený 

v roce 2008.  

 Výbavu tohoto vozu rozšiřuje přívěsný vozík s nosností do 750 kg určený na 

operativní převoz drobného materiálu. 

Seznam výbavy automobilu OA-L3 viz. příloha číslo 2. 
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4.12.   Motorový člun Zodiac ZOOM 340S 

 

 Jednotka HZS Spolana a.s. je vybavena gumovým nafukovacím motorovým 

člunem značky Zodiac ZOOM 340S s přívěsným lodním motorem MERCURY 15. Tento 

člun byl jednotce pořízen v roce 2002 v průběhu povodní a to v nouzové situaci, kdy byl 

celý areál podniku Spolana a.s. zatopen a motorový člun HAS 150, kterým byla jednotka 

vybavena byl nefunkční.   

 Stav motorového člunu je neuspokojivý. Nese stopy značného poškození dna i 

vzduchových komor. Při jízdě se po několika minutách musí dofukovat. Podle návodů 

výrobce je člun určen pro rekreační účely, nikoli pro  náročnější pracovní a záchranářské 

činnosti. Zjištěné výdaje na opravu poškození, které byly na člunu ve sledovaném období 

let 2005 - 2010 provedeny, značně převýšily jeho finanční hodnotu. Pořizovací cena 

nového člunu byla cca 28 000,- Kč bez DPH; opravy již překročily částku 20 000,- Kč bez 

DPH. 

 Lodní motor MERCURY 15, který je součástí člunu, prochází pravidelnými 

servisními prohlídkami a výkonnostně je pro parametry člunu Zodiac ZOOM 340 S, jehož  

posádku mohou tvořit maximálně 4 osoby, postačující. 

 Součástí motorového člunu je i přívěs, na kterém je člun převážen. Přívěs je 

jednonápravový, určený k tažení za nákladním automobilem. Byl vyroben svépomocí z 

podvozku vyřazeného požárního přívěsu, který byl vyroben v NDR. Nejedná se tedy již o 

typ schválený pro jízdu na veřejných komunikacích a může tedy být využíván jen pro 

přepravu člunu po účelových komunikacích na území podniku Spolana a.s. 

Podrobný seznam výbavy motorového nafukovacího člunu a přívěsu viz. příloha 

číslo 2. 

 

4.13.   Přívěsy 

4.13.1.   Přívěs na ropné havárie 

 Jedná se původně o zakázkově vyrobený jednoosý  přívěs valníkového typu za 

osobní automobil opatřený krycí plachtou. Tento přívěs je konstrukčně pro daný účel 

nevhodný. Je dodatečně upraven pro tažení za nákladním automobilem a má 

deformovanou  nápravu vlivem hmotnostního přetížení. Přívěs nemá přidělenu registrační 

značku, není tedy určen pro jízdu na veřejných komunikacích.  
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4.13.2.   Přívěs odsavač kouře VTA 60 

Toto zařízení se nachází u jednotky HZS Spolana a.s. od 70. let minulého století a 

bylo do roku 2005 jedinou technikou určenou k nucené ventilaci. 

Zařízení bylo vyrobené v NDR a nese německé označení VTA 60. Jedná se o 

dvoutaktním stabilním motorem poháněný odstředivý ventilátor uložený v plechové skříni. 

Součástí zařízení je z několika dílů složené sací a výfukové potrubí. Vše je umístěno ve 

skříni jednoosého přívěsu. 

 Odsavač kouře a jeho případné použití jako přetlakového ventilátoru je v současné 

době již plně nahrazeno dvěma přetlakovými ventilátory Lader Huriccane MT 236  

uloženými ve vozech CAS 40/8200/800-S3V číslo 6 a 8. Odsavač kouře VTA 60 má však 

nezastupitelnou vlastnost a tou je možnost odstraňovat zplodiny hoření ze špatně 

přístupných prostor, u kterých nelze přetlakovou ventilaci použít.  

4.13.3.   Přívěs na dopravu hadic STA 

 Jde o jednoosý brzděný hadicový přívěs vyrobený v NDR, slouží pro dopravu        

32 kusů hadic B 75 používaných v případě dálkové dopravy vody a mimořádných situací 

vyžadujících nasazení velkého počtu hadic. [9]    

4.13.4.   Přívěs s agregátem na lehkou pěnu BAZ PP 120  

Jedná se o agregát na výrobu lehké pěny, umístěný na jednoosém přívěsu 

s přípojným zařízením za nákladní automobil. Vlastní agregát na lehkou pěnu BAZ PP 120 

byl vyrobený v roce 1981 podnikem BAZ n.p. Bratislava a tvoří jej sklolaminátové těleso 

osazené ventilátorem, který je poháněn tlakovou vodou. Agregát BAZ PP 120  je schopný 

vytvořit  množství lehké pěny v rozsahu 43 - 155 m
3
/min při tlaku vody 0,4 – 1 Mpa.  

K příslušenství agregátu BAZ PP120, které je spolu s ním umístěno na přívěsu patří 

textilní rukáv pro usměrňování toku vytvořené lehké pěny a savička na pěnidlo.  

4.13.5.   Sněhový přívěsný hasící přístroj 

Jedná se o přívěs s ojí upravenou pro nákladní automobil, na němž jsou 

v horizontální poloze umístěny čtyři 30ti litrové tlakové lahve s CO2. Lahve jsou spojeny 

potrubím do páru. Každý pár lahví je napojen na 12 metrů dlouhou hadici zakončenou 

sněhovou proudnicí. Celková hmotnost vezeného hasiva je 120 kg, což umožňuje 4 minuty 

hašení. [11]    
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Jednotka HZS Spolana a.s.  vlastní celkem tři sněhové přívěsné hasící přístroje.   

 

5. Vyhodnocování efektivnosti provozu 

mobilní techniky HZS Spolana a.s.  
  

 Vyhodnocování efektivnosti využití mobilní techniky je prováděno podle 

dostupných záznamů operačního střediska HZS Spolana a.s. z  tzv. Podkladů ke zprávě o 

zásahu [12]  v rozsahu let 2005 – 2010, které probíhalo následovně: 

 Proběhlo vytřídění všech záznamů na základě označení, a to písmen „H“ a „O“. 

Vyhodnocované byly pouze záznamy začínající písmenem „H“, které mají souvislost s 

mimořádnými událostmi. Jde o tzv. „ostré výjezdy“, mezi které patří např. požáry, 

technická pomoc, technologická pomoc (zejména požární asistence při výkonu požárně 

nebezpečných prací v zónách s vysokým požárním nebezpečím), úniky nebezpečných 

látek, dopravní nehody, výjezdy záchranného automobilu k poskytnutí předlékařské první 

pomoci atd. 

 Z těchto podkladů kategorie „H“ operačního střediska HZS Spolana a.s. byla 

bodově ohodnocena každá jízda vozidla k události jedním bodem. Hodnocení bylo 

rozčleněno na jednotlivé roky a následně vyhodnoceno celé sledované období let 2005 – 

2010.  

 Hodnoceny byly jen jízdy automobilů, které jsou v současné době ve stavu 

jednotky HZS Spolana a.s. Nově pořízené automobily jako náhrada za současně vyřazené, 

v průběhu sledovaného období, převzaly i počet jízdy svých předchůdců (Jedná se o 

automobil CAS 40/3500/400-S2V).  

 Z hodnocení byly vyřazeny automobily, které před dokončením restrukturalizace 

vozového parku byla ještě mezi lety 2005 – 2006 ve stavu jednotky HZS Spolana, ale již 

od roku 2005 se v  jízdách zařazených do kategorie „H“ vyskytují jen výjimečně. 

Vzhledem k celkovému počtu jízd v daném období nedojde k ovlivnění celkového 

hodnocení. 

 Pro upřesnění některých podrobností z proběhlých zásahů byly použity „Zprávy o 

zásahu“ [13] z let 2008 – 2010 dostupné na operačním středisku HZS Spolana a.s.  
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 Podklady označené počátečním písmenem „O“ obsahují záznamy o činnostech 

zajišťující chod HZS Spolana a.s. a další jízdy automobilů, které nemají souvislost s 

žádnou mimořádnou událostí nebyly po roztřídění v této diplomové práci dále 

vyhodnocovány.  

 

5.1. Rok 2005 

 

 V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 593 jízd požárních automobilů jednotky 

HZS Spolana a.s. k událostem typu „H“.  

 K nejvíce používaným požárním automobilem byl KHA 12/1200/200/100/ 130 -

L1V číslo1, jehož podíl na celkovém počtu jízd činí 23,3 % . Viz. tabulka číslo 2. 

Technologická pomoc 

 Technologická pomoc v roce 2005 činila podíl 29,2 %  z celkového počtu 

593 jízd kategorie „H“ a byla požadována v jednotlivých měsících roku v 

největším rozsahu u těchto výrobních a skladovacích zařízení: 

 kulový zásobník VCM, Březen 

 zásobník VCM,  likvidace zásobníků sirouhlíku, Duben  

 výrobní zařízení kaprolaktam, Květen  

 zařízení kyselé odplyny, Červen 

 provoz regenerace, Červenec 

 zarážkové práce na výrobním zařízení VCM a PVC, Srpen 

 sklad hořlavých kapalin, Srpen - Říjen 

 kulový zásobník VCM, Listopad  

 Na technologické pomoci se v roce 2005 nejvíce podílel KHA 

32/2000/2500/3000-S2R číslo 10, viz tabulka číslo 2. 

Technická pomoc 

 Zaznamenáno bylo v tomto roce 66 uskutečněných jízd k technické pomoci.   

 4 jízdy byly provedeny mimo areál podniku Spolana a.s. a to ve společnosti 

Aero Vodochody a.s., kde šlo o zajištění letového provozu na podnikovém 

letišti. 
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Tabulka číslo 2. Roztřídění jízd k událostem v roce 2005 podle druhu událostí a  vozidel jednotky HZS 

Spolana a.s. 
č. 

vozu Název vozidla Požár

Tech. 

pomoc

Technolog. 

pomoc únik NL

jiné 

události

jízd 

celkem  v %

1 KHA 12/1200/200/100/120-L1V 36 7 0 90 5 138 23,3

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 0 1 0 0 2 3 0,5

3 PPLA-L1Z 14 6 1 25 10 56 9,4

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 0 0 29 1 0 30 5,1

5 AP 40-S2Z 12 14 3 0 0 29 4,9

6 CAS 40/8200/800-S2Z 35 10 24 17 1 87 14,7

7 CAS 40/3500/400-S2V 13 10 0 21 6 50 8,4

8 CAS 40/8200/800-S2Z 7 10 35 5 0 57 9,6

9 UA-L1V 4 4 0 8 12 28 4,7

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 5 0 76 7 1 89 15,0

11 OA-L3 6 4 5 3 8 26 4,4
 

 

Výcvik 

 V roce 2005 proběhlo 149 jízd k událostem, které byly následně  označeny 

jako taktické nebo prověřovací cvičení.  

 56  jízd bylo uskutečněno s námětem požáru, 87 jízd bylo s námětem úniku 

nebezpečné látky, 6  jízd bylo uskutečněno k prověřovacímu cvičení s 

námětem poskytnutí předlékařské první pomoci.  

 V rámci výcviku došlo v jednom případě k použití motorového člunu a 

norných stěn spolu s přívěsem na ropné havárie. V  případech simulace 

úniků nebezpečných látek, byl vždy použit pneumatický systém Holmatro s 

příslušenstvím. 

Požár 

 V roce 2005 bylo u jednotky HZS Spolana a.s. zaznamenáno celkem 60 jízd 

k události požáru. 

 V 11ti případech jízd šlo o událost požáru mimo areál podniku Spolana a.s., 

na kterou byla jednotka HZS Spolana a.s povolána prostřednictvím 

„Sektorového operačního a informačního střediska“ (SOIS) Mladá Boleslav. 

Jednalo se o požáry bytů a domů v Neratovicích a jejich okolí nebo lesní 

požáry na Kokořínsku. Na tyto požáry vyjížděl ve většině případech požární 

automobil číslo 6, CAS 40/8200/800-S2Z.  

 37 požárů různého rozsahu bylo hlášeno z areálu podniku Spolana a.s. 
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 12 jízd na hlášený požárů v podniku Spolana a.s. bylo následně 

vyhodnoceno jako planý poplach. Na tyto případy vyjížděl vůz číslo 1,  

KHA 12/1200/200/100/130-S1V. 

 Největší počet provedených jízd k požárů, ve kterých automobil zasahoval 

zaznamenal automobil číslo 6, CAS 40/8200/800-S2Z, viz tabulka číslo 2. 

Únik nebezpečných látek 

 V roce 2005 bylo v podniku Spolana a.s. zaznamenáno celkem 90 jízd 

k událostem označeným jako únik nebezpečné látky. 

 69 jízd k únikům nebezpečné látky hlášených pomocí stabilní plynové 

detekce bylo následně vyhodnoceno jako planý poplach. K těmto případům, 

vyjížděl vždy jen  požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-

L1V. 

 K většině úniků nebezpečné látky došlo vlivem netěsnosti na přírubách, kde 

pro zamezení uniku postačilo dotažení přírubového spoje, který provedla až 

přivolaná údržba. V několika případech došlo k úniku nebezpečné látky 

vlivem porušení potrubí. U úniků z drobných trhlin v potrubí muselo vždy 

dojít k uzavření celé potrubní větve spojené s nucenou odstávkou celého 

zařízení.  

Předlékařská  první pomoc 

 Tvoří podíl 1,7%, což činí 8 jízd z celkového počtu 593 jízd typu „H“ 

uskutečněných v tomto roce. 

 V 6ti případech jízd automobilu UA-L1V byla povolána na místo události 

Zdravotní záchranná služba, která převzala postiženou osobu do ošetření.   

 Ve 2 případech jízd UA-L1V došlo k jízd k poskytnutí předlékařské první 

pomoci na místě události a následnému převozu postižené osoby 

k ambulantnímu lékařskému ošetření do nemocnice Almeda v Neratovicích. 

Šlo o případ drobného žilního krvácení na dolní končetině a tržnou ránu na 

hlavě. 
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 Dopravní nehoda 

 Byly zaznamenány 2 případy dopravní nehody, ke kterým došlo mimo areál 

podniku  Spolana a.s.; jednotka HZS Spolana a.s. k těmto událostem vyjela 

na žádost SOIS Mladá Boleslav. 

 V obou případech dopravních nehod vyjížděl CAS 40/3500/400-S2V a bylo 

v této souvislosti použito nástrojů vyprošťovacího zařízení Lukas. 

      Tabulka číslo 3. Počet jízd a roztřídění  podle druhu  

událostí v roce 2005 

Název události Počet jízd  v %

Požár 60 10,1

Technická pomoc 66 11,1

Technologická pomoc 173 29,2

Únik nebezpečné látky 21 3,5

Předlékařská první pomoc 10 1,7

Planý poplach - požár 16 2,7

Planý poplach - únik nebezpečné látky 69 11,6

Dopravni nehoda 4 0,7

Výcvik 149 25,1
Proměřování ovzduší / odběr vzorků 25 4,2  

 

 

5.2. Rok 2006 

 

   V roce 2006 bylo celkem 542 zaznamenaných jízd požárních automobilů jednotky 

HZS Spolana a.s. k událostem typu „H“.  

Nejvíce používaným požárním automobilem v tomto roce byl CAS 40/8200/800-

S2Z s pořadovým číslem 6, který zaznamenal celkem 93 jízd, což činí podíl 17 %  

z celkového počtu 542 jízd. Viz. tabulka číslo 4. 

Technologická pomoc   

 Technologická pomoc v tomto roce činila 41,7 %, z celkového počtu 542 

uskutečněných jízd kategorie „H“. Viz. tabulka číslo 5. 

 Technologická pomoc byla požadována v jednotlivých měsících roku 2006 

v největším rozsahu na  těchto výrobních a skladovacích zařízeních: 

 výrobní zařízení VCM,  Duben – Květen 

    výrobní zařízení VCM, Kyselina sírová, Červenec – Říjen 

    stáčení VCM, Listopad 
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    kulový zásobník VCM, Prosinec 

 Největší počet jízd technologické pomoci zaznamenal, KHA 32/2000/2500/ 

3000-S2R číslo 10 s 65 jízdami a CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6 s 61 

jízdami. 

Výcvik 

 V roce 2006 bylo zaznamenáno 72 jízd k událostem, které byly následně  

označeny jako taktické nebo prověřovací cvičení. 

  47  jízd bylo provedeno s námětem požáru, 13 jízd s námětem úniku 

nebezpečné látky. 

 6 jízd v rámci výcviku vykonal automobil číslo 9, UA-L1V k 

prověřovacímu cvičení s námětem poskytnutí předlékařské první pomoci. 

 5 jízd bylo provedeno k nácviku technické pomoci.  

 V rámci výcviku s námětem úniku nebezpečné látky byl použit 2x 

motorový člun  a norné stěny s přívěsem na ropné havárie. V ostatních 

případech simulace úniků nebezpečných látek byl použit pneumatický 

systém Holmatro s příslušenstvím. 

Tabulka číslo 4. Roztřídění jízd k událostem v roce 2006 podle druhu událostí a vozidel jednotky HZSP 

Spolana a.s. 

č. 

vozu Název vozidla Požár

Tech. 

pomoc

Technolog. 

pomoc

únik 

NL

jiné 

události

jízd 

celkem  v %

1 KHA 12/1200/200/100/120-L1V 24 7 0 40 3 74 13,8

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 2 3 12 1 0 18 3,4

3 PPLA-L1Z 14 4 7 12 16 53 9,9

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 2 4 22 0 0 28 5,2

5 AP 40-S2Z 9 15 0 0 0 24 4,5

6 CAS 40/8200/800-S2Z 20 6 61 6 0 93 17,4

7 CAS 40/3500/400-S2V 12 8 3 7 5 35 6,5

8 CAS 40/8200/800-S2Z 10 4 45 6 0 65 12,1

9 UA-L1V 3 0 0 4 27 34 6,3

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 3 5 65 2 3 78 14,6

11 OA-L3 5 10 7 8 4 34 6,3

 

Požár 

 Událost požáru byla u jednotky HZS Spolana a.s. zaznamenán celkem ve 43 

případech jízd. 
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 18 jízd bylo vykonáno k požárům mimo areál podniku Spolana a.s. na 

žádost SOIS Mladá Boleslav. Jednalo o požáry bytů a domů v Neratovicích 

a jejich  okolí. Dále šlo o lesní požáry na Kokořínsku a v okolí Mšena, kde 

byla prováděla převážně dálková doprava vody. Všech těchto jízd se 

účastnily automobily CAS 40/8200/800-S2Z , číslo 6 a 8.  

 14 jízd k požárům hlášených elektrickou požární signalizací v areálu 

podniku Spolana a.s. bylo následně vyhodnoceny jako planý poplach. 

Těchto jízd se vždy účastnil jen požární automobil číslo 1, KHA 

12/1200/200/100/130-S1V. 

 11 požárů různého rozsahu bylo hlášeno v areálu podniku Spolana a.s. 

Únik nebezpečné látky 

 V roce 2006 bylo v podniku Spolana a.s. zaznamenáno  40 jízd k únikům 

nebezpečné látky. 

 30 jízd k únikům nebezpečné látky hlášených pomocí stabilní plynové 

detekce bylo následně vyhodnoceno jako planý poplach. K těmto případům, 

vyjížděl vždy jen  požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-

L1V. 

 K většině úniků došlo vlivem netěsnosti na přírubách, kde pro zamezení 

uniku  postačilo dotažení přírubového spoje, které provedla až přivolaná 

údržba.  

Technická pomoc 

 V roce 2006 bylo zaznamenáno 66 jízd k technické pomoci. 

 7 jízd bylo provedeno mimo areál podniku Spolana a.s. na žádost SOIS 

Mladá Boleslav.  

 Dlouhodobou technickou pomocí byla likvidace zvýšené kyselosti vody v 

usazovací nádrži nacházejících se v areálu podniku Spolana a.s. na pravém 

břehu Labe. Pro snížení kyselosti byla voda přečerpávaná k následnému 

čištění  pomocí tří nasazených plovoucích čerpadel jednotky HZS Spolana 

a.s. a dalších  šesti kusů kalových čerpadel zapůjčených HZS 

Středočeského kraje stanicí Mělník. 
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Dopravní nehody 

 Tvoří podíl 0,8 % na celkovém počtu 542 jízd typu „H“ uskutečněných 

v tomto  roce, což jsou 2 jízdy. 

 Jedna dopravní nehoda s účastí jednotky HZS Spolana a.s. se udála mimo 

areál podniku Spolana a.s., kdy jednotka vyjela na žádost SOIS Mladá 

Boleslav. Na tuto dopravní nehodou vyjížděl automobil číslo 7, CAS 

40/3500/400-S2V a  bylo použito nástrojů vyprošťovacího zařízení Lukas. 

 Druhá dopravní nehoda se udála v areálu podniku Spolana a.s. a byla řešena 

pouze asanací uniklých náplní z havarovaného vozidla. K této dopravní 

nehodě  vyjížděl rovněž automobil CAS 40/3500/400-S2V, číslo 7. 

Předlékařská první pomoc 

 Zaznamenáno bylo celkem 22 jízd k poskytnutí předlékařské první pomoci, 

což činí podíl 4,2 % z celkového počtu 542 jízd typu „H“ uskutečněných 

v roce 2006.  

 Ve 13ti případech byl na místo události povolána Zdravotní záchranné 

služba, která převzala postiženou osobu do ošetření a zajistila její následný 

převoz. 

 V 5ti případech došlo k  poskytnutí předlékařské první pomoci a 

k následnému převozu postižené osoby do nemocníce Almeda 

v Neratovicích k ambulantnímu ošetření. Jednalo se o dva případy 

nevolnosti a dva případy poleptání oka. Jeden převážená osoba se zraněním 

ruky byla pro případné vyloučení případných zlomenin převezena na 

vyšetření do nemocnice Almeda v Neratovicích, kde bylo na příjmu z blíže 

neuvedených důvodů  odmítnuto její převzetí k požadovanému  vyšetření. 

Následoval převoz postižené osoby k vyšetření do nemocnice v Mělníku. 

 V jednom případě zajišťovala převoz postižené osoby k lékařskému 

 ošetření do nemocnice Almeda v Neratovicích osobním automobilem 

bezpečnostní služba Dora Security. Postižená osoba měla poraněné obočí. 

 Ve 3ech případech bylo poskytnuto ošetření na místě události bez dalšího 

zajišťování převozu postižené osoby.  
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 V jednom případě došlo k převozu postižené osoby k lékařskému ošetření 

pracovníkem provozu pomocí osobního automobilu, ještě před příjezdem 

UA-L1V na místo hlášené události. 

Tabulka číslo 5. Počet jízd a roztřídění  podle druhu událostí  

v roce 2010  

Název události Počet jízd v %

Požár 43 8,1

Technická pomoc 66 12,4

Technologická pomoc 222 41,7

Únik nebezpečné látky 41 7,7

Předlékařská první pomoc 21 3,9

Planý poplach - požár 14 2,6

Planý poplach - únik nebezpečné látky 30 5,6

Dopravni nehoda 4 0,8

Výcvik 72 13,5

Proměřování ovzduší / odběr vzorků 20 3,8  

 
 

5.3. Rok 2007 

 

 V roce 2007 bylo zaznamenáno  celkem 453 jízd požárních automobilů jednotky 

HZS Spolana a.s. k událostem typu „H“.    

 Nejvíce používaným požárním automobilem byl KHA 12/1200/200/100/130-L1V 

číslo1, jehož podíl na celkovém počtu jízd činí 17,4 %, viz tabulka číslo 6. 

Technologická pomoc 

 V roce 2007 technologická pomoc činila 37,6 % z celkového počtu 453 jízd 

kategorie „H“ což je 175 jízd. Viz. tabulka číslo 7.  

 Technologická pomoc byla požadována v jednotlivých měsících roku 2007  

       v největším rozsahu u těchto výrobních a skladovacích zařízení: 

 Výroba  VCM a Jímka tekuté síry, Duben 

 Sušárna PVC, Červen 

 Výroba  VCM a  Jímka tekuté síry, Září 

 Výroba  VCM a Stáčení VCM, Říjen  

 Čistírna exhalací, Listopad, Prosinec  
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 Na jízdách k technologické pomoci se v roce 2007 nejvíce podílel požární  

automobil číslo 8, CAS 40/8200/800-S2Z, a to se 46 jízdami. Viz tabulka 

číslo 6.  

Technická pomoc 

 Tvoří z celkového počtu jízd 453 typu „H“ uskutečněných v roce 2007 podíl 

16% , což je 75 jízd. 

 Nejvíce používaným požárním automobilem u technické pomoci je AP-S2Z 

číslo 5, který se účastnil 30ti ze 75 jízd.  

 7 jízd k technické pomoci bylo provedeno mimo areál podniku Spolana a.s. 

na žádost SOIS Mladá Boleslav.  

 V souvislosti s technickou pomocí došlo ve dvou případech k použití 

plovoucího čerpadla. 

Tabulka číslo 6. Roztřídění jízd k událostem v roce 2007 podle druhu událostí a  vozidel jednotky HZS 

 Spolana a.s. 

č. 

vozu Název vozidla Požár

Tech. 

pomoc

Technolog. 

pomoc

únik 

NL

jiné 

události

jízd 

celkem  v %

1

KHA 12/1200/200/100/120-

L1V 33 8 0 40 0 81 17,4

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 2 0 34 0 0 36 7,7

3 PPLA-L1Z 13 1 0 12 7 33 7,1

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 2 2 35 1 0 40 8,6

5 AP 40-S2Z 8 30 0 0 0 38 8,2

6 CAS 40/8200/800-S2Z 22 3 28 9 0 62 13,3

7 CAS 40/3500/400-S2V 7 16 3 8 7 41 8,8

8 CAS 40/8200/800-S2Z 6 4 46 1 2 59 12,7

9 UA-L1V 4 2 0 3 15 24 5,2

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 0 2 29 1 0 32 6,9

11 OA-L3 5 7 0 5 3 20 4,3  
 

 

Výcvik 

 V roce 2007 došlo celkem k 54 případům jízd k událostem, které byly 

následně označeny jako taktické nebo prověřovací cvičení. 

 22  jízd bylo uskutečněno s námětem požáru, 30 jízd bylo uskutečněno s 

námětem úniku nebezpečné látky a 2 jízdy blíže určený námět neměly.  

 V rámci výcviku zaměřeným na úniku nebezpečné látky bylo použito 

pneumatického systému Holmatro s příslušenstvím a ve 4ech případech byl 

použit motorový člun a norné stěny spolu s přívěsem na ropné havárie. 
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Požár 

 U jednotky HZS Spolana a.s. bylo zaznamenáno celkem 60 jízd k požáru, 

což tvoří v celkovém počtu jízd uskutečněných v tomto roce podíl 12,9 %. 

 20  jízd k požáru se uskutečnilo mimo areál podniku Spolana a.s., na které 

byla jednotka HZS Spolana a.s. povolána prostřednictvím SOIS Mladá 

Boleslav. Na tyto zásahy vyjížděl převážně požární automobil číslo 6, CAS 

40/8200/800-S2Z.  

 20 požárů různého rozsahu bylo hlášeno z areálu podniku Spolana a.s. 

 20 jízd k požárům hlášeným elektrickou požární signalizací z areálu 

podniku Spolana a.s. bylo následně vyhodnoceny jako planý poplach. 

Těchto jízd se vždy účastnil jen požární automobil číslo 1, KHA 

12/1200/200/100/130-S1V. 

 Ve tomto roce byly také ve dvou případech nasazeny tří přívěsné  sněhové 

hasicí přístroja 4 x 30 kg CO2 a to v případech požáru na zařízení externí 

firmy BCD (likvidace dioxinů). 

 V jednom případě požáru došlo k nasazení  přetlakové ventilace z výbavy 

automobilu CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6. 

Únik nebezpečné látky 

 V roce 2007 bylo zaznamenáno v podniku Spolana a.s. 46 jízd k hlášeným 

unikům nebezpečné látky. 

 23 úniků nebezpečné látky hlášených pomocí stabilní plynové detekce bylo 

následně vyhodnoceno jako planý poplach. K těmto případům, vyjížděl 

vždy jen  požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-L1V. 

 Většina úniků nebezpečné látky byla způsobena vlivem netěsnosti na 

přírubách, kde pro zamezení uniku postačilo dotažení přírubového spoje, 

které provedla až přivolaná údržba, nebo drobným únikům ze zařízení. V 

několika případech došlo k úniku nebezpečné látky vlivem porušení potrubí. 

Dopravní nehody 

 Z celkového počtu 453 jízd typu „H“ uskutečněných v roce 2007 tvoří 

podíl 2,1 %, což činí 7 jízd.  
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 V 5ti případech  došlo k zásahu mimo areál podniku Spolana a.s., kdy 

jednotka HZS Spolana a.s vyjela k události na žádost SOIS Mladá Boleslav. 

 V jednom případě jízdy jednotky HZS Spolana a.s. k dopravní nehodě, 

uskutečněné mimo areál podniku, šlo o železniční dopravní nehodu na 

železničním nádraží Neratovice. Nehoda byla spojená s únikem nebezpečné 

látky, konkrétně kyseliny sírové. V souvislosti s touto událostí bylo 

z prostředků jednotky HZS Spolana a.s. použito čerpadlo na nebezpečné 

látky. 

 V ostatních čtyřech případech jízd k dopravním nehodám mimo areál 

podniku Spolana a.s. došlo k vyprošťování osob z havarovaných vozidel 

pomocí a nástrojů vyprošťovacího zařízení Lukas a asanaci uniklých 

provozních kapalin z poškozených vozidel.  

 Zbylé dvě dopravní nehody se odehrály v areálu podniku a byla při nich 

prováděna pouze asanace uniklých provozních kapalin z poškozených 

vozidel.  

Předlékařská první pomoc  

 V roce 2007 došlo k 16ti případům jízdy UA-L1V k poskytnutí předlékařské 

první pomoci, což  činí z celkového počtu 453 jízd podíl  s 3,4 % . 

  V 5ti případech jízd tohoto typu došlo k povolání Zdravotní záchranné 

služby na místo události, která následně převzala postiženou osobu do 

ošetření a zajistila její odvoz. 

 V osmi případech došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci na místě 

události a k převozu postižené osoby záchranným automobilem UA-L1V do 

nemocnice Almeda v Neratovicích k následnému ambulantnímu ošetření. 

Jednalo se o tři případy nevolnosti a po jednom případu nadýchání se 

neznámou látkou, tržné rány na hlavě, poranění prstů horní končetiny, 

poranění prstů dolní končetiny a naražení dolní končetiny. 

 ve 2 případech proběhlo ošetření na místě události bez následného převozu.     
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  Tabulka číslo 7. Počet jízd a roztřídění  podle druhu  

událostí v roce 2007  

Název události počet jízd  v %

Požár 60 12,9

Technická pomoc 75 16,1

Technologická pomoc 175 37,6

Únik nebezpečné látky 24 5,2

Předlékařská první pomoc 16 3,4

Planý poplach - požár 20 4,3

Planý poplach - únik nebezpečné látky 23 4,9

Dopravni nehoda 10 2,1

Výcvik 54 11,6

Proměřování ovzduší / odběr vzorků 9 1,9  
 

 

5.4. Rok 2008 

 

 V tomto období bylo celkem zaznamenáno 443 jízd požárních automobilů jednotky 

HZS Spolana a.s. k událostem typu „H“. 

 K nejvíce používaným požárním automobilům u jednotky HZS Spolana v tomto 

roce patřil CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6 a 8, a KHA 32/2000/2500/3000-S2R číslo 10. 

Všechny uvedené požární automobily měly na celkovém počtu 443 jízd podíl v rozsahu 14 

- 15%. Viz tabulka číslo 8. 

Technologická pomoc  

 V  roce 2008 činila technologická pomoc 47 % což je 215 jízd z celkového 

počtu 443 jízd kategorie „H“, viz tabulka číslo 9. 

 Technologická pomoc byla požadována v jednotlivých měsících roku 2008  

       v největším rozsahu u těchto výrobních a skladovacích zařízení: 

 čistírna exhalací, mezisklad sirouhlíku, Leden 

 mezisklad sirouhlíku, Únor 

 čistírna exhalací, Duben – Květen  

 výroba VCM, Červenec – Srpen 

 Nejvíce používané požární automobily při technologické pomoci viz. 

tabulka číslo 8. 
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Výcvik 

 V roce 2008 bylo uskutečněno 72 jízd k událostem, které byly následně  

označeny jako taktické nebo prověřovací cvičení. 

 38 jízd bylo vykonáno s námětem požáru, 33 jízd bylo vykonáno s námětem 

úniku nebezpečné látky, 1 jízda byla provedena k prověřovacímu cvičení, 

s námětem poskytnutí předlékařské první pomoci. 

 V rámci výcviku s námětem úniku nebezpečné látky bylo použito 

pneumatického systému Holmatro s příslušenstvím a v jednom případě 

motorového člunu a norných stěn spolu s přívěsem na ropné havárie. 

Technická pomoc 

 Technická pomoc byla zaznamenána v 36ti případech jízd.  

 Největší účast na technologické pomoci zaznamenal požární automobil AP 

40-S3Z číslo 5 se 14 jízdami a CAS 40/3500/400-S2V číslo 7 s 10 jízdami.  

 5 technických pomocí bylo provedeno mimo areál podniku Spolana a.s. na 

žádost SOIS Mladá Boleslav. 

 1 případ jízdy zaznamenal záchranný automobil číslo 9, UA-L1V. Jednalo 

se o převoz velmi těžkého pacienta z nemocnice Almeda v Neratovicích do 

Fakultní nemocnice na Bulovce. O převoz požádala stanice Zdravotní 

záchranné služby v Neratovicích. 

Tabulka číslo 8. Roztřídění jízd k událostem v roce 2008 podle druhu událostí a  vozidel jednotky HZS 

Spolana a.s. 

č. 

vozu Název vozidla Požár

Tech. 

pomoc

Technolog. 

pomoc

únik 

NL

jiné 

události

jízd 

celkem  v %

1

KHA 12/1200/200/100/120-

L1V 21 4 0 35 1 61 13,3

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 0 0 7 1 0 8 1,7

3 PPLA-L1Z 13 2 0 13 17 45 9,8

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 1 0 45 0 0 46 10,0

5 AP 40-S2Z 10 14 0 1 0 25 5,4

6 CAS 40/8200/800-S2Z 21 1 43 4 0 69 15,0

7 CAS 40/3500/400-S2V 16 10 0 8 2 36 7,8

8 CAS 40/8200/800-S2Z 8 0 53 4 0 65 14,2

9 UA-L1V 6 1 0 6 11 24 5,2

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 1 0 67 0 0 68 14,8

11 OA-L3 3 4 0 4 1 12 2,6  
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Požár 

 V roce 2008 bylo u jednotky HZS Spolana a.s. zaznamenáno 54 případů 

provedených jízd k událostem označeným jako požár.  

 10 jízd k události požáru bylo vykonáno mimo areál podniku Spolana a.s., 

na které jednotku HZS Spolana a.s. povolalo SOIS Mladá Boleslav. Na tyto 

požáry vyjížděly požární automobily číslo 6 a 8, CAS 40/8200/800-S2Z.  

 36 požárů různého rozsahu bylo hlášeno z areálu podniku Spolana a.s.  

 8 jízd k požárům hlášeným elektrickou požární signalizací z areálu podniku 

Spolana a.s. bylo následně vyhodnoceným jako planý poplach. Těchto jízd 

se vždy účastnil jen požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-

S1V. 

Únik nebezpečné látky 

 V roce 2008 bylo zaznamenáno v podniku Spolana a.s. 22 jízd k hlášenému 

uniku nebezpečné látky. 

 21 úniků nebezpečné látky hlášených pomocí stabilní plynové detekce bylo 

následně vyhodnoceno jako planý poplach. K těmto případům, vyjížděl 

vždy jen  požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-L1V. 

 Většina úniků nebezpečné látky byla způsobena vlivem netěsnosti na 

přírubách, kde pro zamezení uniku postačilo dotažení přírubového spoje, 

které provedla až přivolaná údržba, nebo drobným únikům ze zařízení. 

Dopravní nehody 

 2 záznamy jízd u dopravní nehody v roce 2008 tvoří pouze podíl 0,4 % 

z celkového počtu 443 jízd. 

 Obě dopravní nehody se odehrály mimo areál podniku Spolana a.s. na které 

byla jednotka HZS Spolana povolána prostřednictvím SOIS Mladá 

Boleslav.   

 Provedení zásahu u dopravnách nehod spočívalo v zajištění havarovaného 

vozidla, vyproštění osob a asanaci uniklých kapalin.. Vše bez použití 

nástrojů vyprošťovacího zařízení Lukas. 
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Předlékařská první pomoc 

 V roce 2008 se vyskytlo 10 případů, kdy zasahoval záchranný automobil 

UA-L1V a došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci. 

 Ve 4ech případech bylo na místo události povolána Zdravotní záchranná 

služba, která převzala postiženou osobu do ošetření a zajistila její následný 

převoz. 

 V 5ti případech došlo na místě události k poskytnutí předlékařské první 

pomoci a následnému převozu postižené osoby záchranným automobilem 

UA-L1V k ambulantnímu ošetření do nemocnice Almeda v Neratovicích. 

Jednalo se o jeden případ krvácení z konečníku, nevolnosti, úraz oka, 

poranění úst, nadýchání a poleptání bromem.    

  V jednom případě došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci na místě 

události bez dalšího převozu. 

  Tabulka číslo 9. Počet jízd a roztřídění  podle druhu  

událostí v roce 2008  

Název události Počet jízd  v %

Požár 54 11,8

Technická pomoc 36 7,8

Technologická pomoc 215 46,8

Únik nebezpečné látky 22 4,8

Předlékařská první pomoc 10 2,2

Planý poplach - požár 8 1,7

Planý poplach - únik nebezpečné látky 21 4,6

Dopravni nehoda 3 0,7

Výcvik 72 15,7

Proměřování ovzduší / odběr vzorků 18 3,9  
 

 

5.5. Rok 2009 

 

 V tomto období bylo celkem 338 zaznamenaných jízd požárních automobilů 

jednotky HZS Spolana a.s. k událostem  typu „H“. 

 K nejvíce používaným požárním automobilům patří CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6, 

jehož podíl na celkovém počtu jízd činí 19 %. Viz tabulka číslo 10. 

Technologická pomoc 

 V tomto roce činila technologická pomoc 41,6 % což je 134 jízd z 

celkového počtu 338 jízd kategorie „H“, viz tabulka číslo 11. 
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 Technologická pomoc byla požadována v jednotlivých měsících roku 2009 

       v největším rozsahu u těchto výrobních a skladovacích zařízeních: 

 Výrobní zařízení kaprolaktam, Červenec.  

 Čištění zásobníků cyklohexanonu, Výrobní zařízení  

    kaprolaktamu,  Srpen.  

 Čištění zásobníků cyklohexanonu, Září. 

 Výrobní zařízení kaprolaktam, Říjen.  

 V roce 2009 se u tohoto typu jízd byl nejvíce používán požární automobil 

číslo 4, PHA 40/4000/5000-S2Z , který obsáhl 41 jízd z celkového počtu 

134 jízd k technologické pomoci.  

Výcvik 

 V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 49 jízd k událostem, které byly 

následně  označeny jako taktické nebo prověřovací cvičení.  

 31  jízd bylo vykonáno s námětem požáru, 18 jízd bylo vykonáno s 

námětem úniku nebezpečné látky. 

 V rámci výcviku s námětem úniku nebezpečné látky bylo použito 

pneumatického systému Holmatro s příslušenstvím a ve třech  případech 

motorového člunu a norných stěn spolu s přívěsem na ropné havárie. 

Technickou pomoc 

 V roce 2009 bylo zaznamenáno 28 jízd k technologické pomoci. 

  11 jízd bylo provedeno mimo areál podniku Spolana a.s. Převážně se 

jednalo o likvidaci následkem vichřice popadaných stromů a likvidace 

hmyzu. 

 Jízd technické pomoci se nejvíce účastnil požární automobil CAS 

40/3500/400-S2V číslo 7 a to ve 12ti případech.   

 V souvislosti s červencovou vichřicí byla v 5ti případech použita motorová 

pila Stihl TS 360 z výbavy vozu číslo 7.  

 Ve dvou případech technické pomoci došlo k použití plovoucího čerpadla 

Niagara 1 umístěného v CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6. 
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Požár 

 V roce 2009 bylo zaznamenáno 58 jízd k případům požáru. 

 V 13ti případech šlo o jízdu k události mimo areál podniku Spolana a.s. na 

výzvu SOIS Mladá Boleslav. Převážně se jednalo o požáry bytů a domů v 

Neratovicích a okolí a lesní požáry na Kokořínsku. Těchto jízd se převážně 

účastnily CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6 a 8.  

 34 požárů různého rozsahu bylo hlášeno z areálu podniku Spolana a.s. 

 11 jízd k požárům hlášeným elektrickou požární signalizací z areálu 

podniku Spolana a.s. bylo následně vyhodnoceny jako planý poplach. 

Těchto jízd se vždy účastnil jen požární automobil číslo 1, KHA 

12/1200/200/100/130-S1V. 

 V souvislost s požáry byla použita v jednom případě přetlaková ventilace 

umístěná v požárním automobilu CAS 40/8200/800-S2Z číslo 8.  

Únik nebezpečné látky 

 V roce 2009 bylo zaznamenáno 26 jízd k hlášeným únikům nebezpečné 

látky. 

 11 úniků nebezpečné látky hlášených pomocí stabilní plynové detekce bylo 

následně vyhodnoceno jako planý poplach. K těmto případům, vyjížděl 

vždy jen  požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-L1V. 

 K únikům docházelo převážně vlivem netěsnosti na přírubách a výrobních 

zařízení, nebo porušení provozního potrubí. V několika případech se vyskytl 

únik při údržbářských pracích vlivem nedostatečné asanace zařízení. 

Dopravní nehoda 

 3 zaznamenané jízdy u dopravní nehody tvoří pouze 0,9 % podíl na 

z celkového počtu 338 jízd zaznamenaných v roce 2009.  

 V jednom případě šlo o dopravní nehodu v areálu podniku Spolana a.s., kde 

jednotka HZS Spolana a.s.  jen vykonávala asistenci na místě události pro 

případ možného úniku provozních kapalin z odklízeného havarovaného 

vozidla. 
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 Další dva případy jízd k dopravní nehodě byly provedeny mimo areál 

podniku Spolana a.s. na výzvu SOIS Mladá Boleslav. V obou případech se 

jednalo o vyproštění osob z havarovaných vozidel bez použití speciálních 

nástrojů a vyprošťovacího zařízení Lukas.    

Tabulka číslo 10. Roztřídění jízd k událostem v roce 2009 podle druhu událostí a  vozidel jednotky HZS 

Spolana a.s. 
č. 

vozu Název vozidla Požár

Tech. 

pomoc

Technolog. 

pomoc

únik 

NL

jiné 

události

jízd 

celkem  v %

1 KHA 12/1200/200/100/120-L1V 28 1 0 20 0 49 15,8

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 0 0 6 0 0 6 1,9

3 PPLA-L1Z 9 1 0 8 0 18 5,8

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 2 1 41 0 0 44 14,1

5 AP 40-S2Z 0 1 0 0 0 1 0,3

6 CAS 40/8200/800-S2Z 22 8 25 8 0 63 20,3

7 CAS 40/3500/400-S2V 9 12 0 6 3 30 9,6

8 CAS 40/8200/800-S2Z 10 0 36 1 0 47 15,1

9 UA-L1V 7 0 0 3 11 21 6,8

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 1 0 23 0 0 24 7,7

11 OA-L3 1 4 3 0 0 8 2,6  
 

Tabulka číslo 11. Počet jízd a roztřídění  podle druhu událostí  

v roce 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

Předlékařská první pomoc 

 V roce 2009 se vyskytlo 9 případů, kdy zasahoval záchranný automobil   

UA-L1V a došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci.  

  V 5ti případech byla na místo události k postižené osobě povolána 

Zdravotní záchranné služba.   

 Ve 4ech případech došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci a 

následnému převozu postižené osoby k ambulantnímu ošetření do 

Název události Počet jízd  v %

Požár 58 18,0

Technická pomoc 28 8,7

Technologická pomoc 134 41,6

Únik nebezpečné látky 17 5,3

Předlékařská první pomoc 9 2,8

Planý poplach - požár 11 3,4

Planý poplach - únik nebezpečné látky 13 4,0

Dopravni nehoda 3 0,9

Výcvik 49 15,2

Proměřování ovzduší / odběr vzorků 0 0,0
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nemocnice v Neratovicích. Jednalo se o tři případy nevolnosti a jeden případ 

nadýchání chlórem. 

 

5.6. Rok 2010 

 

V tomto období bylo celkem 374 zaznamenaných jízd požárních automobilů 

jednotky HZS Spolana a.s. k událostem  typu „H“.  

K nejvíce používaným požárním automobilům patří CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6, 

jehož podíl na celkovém počtu jízd činí 17,9 %. Viz tabulka číslo 13. 

Technologická pomoc 

 V tomto roce činila technologická pomoc 34,5 % což je 129 jízd z 

celkového počtu 374 jízd kategorie „H“, viz. tabulka číslo 13. 

 Technologická pomoc byla požadována v jednotlivých měsících roku 2010 

       v největším rozsahu u těchto výrobních a skladovacích zařízeních: 

 Asanační práce na zařízení LAO, Březen.  

 kulový zásobník VCM,  likvidace zásobníků sirouhlíku, 

Duben. 

 výrobní zařízení kaprolaktam, Květen. 

 výrobním zařízení VCM, Červenec a Říjen – Listopad. 

 Na technologické pomoci se v roce 2010 nejvíce podílel požární automobil 

PHA 40/4000/5000-S2Z číslo 4 , který obsáhl 39 jízd z celkového počtu 129 

jízd k technologické pomoci.  

Výcvik 

 V roce 2010 bylo uskutečněno celkem 36 jízd k událostem, které byly 

následně  označeny jako taktické nebo prověřovací cvičení. 

 16  jízd bylo provedeno s námětem požáru, 20 jízd bylo provedeno s 

námětem úniku nebezpečné látky, 1 jízda bylo provedena k prověřovacímu 

cvičení s námětem poskytnutí předlékařské první pomoci. 

 V rámci cvičení s námětem úniku nebezpečné látky bylo vždy použito 

pneumatického systému Holmatro s příslušenstvím a v jednom případě 
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došlo k použití motorového člunu a norných stěn spolu s přívěsem na ropné 

havárie. 

Požár 

 Zaznamenáno bylo celkem 40 jízd požárních automobilů k události požáru. 

 V 7mi případech se jednalo o jízdu k události požáru mimo areál podniku 

Spolana a.s. do okolí města Neratovic, kam jednotka HZS Spolana a.s. 

vyjížděla na výzvu SOIS Mladá Boleslav. Těchto jízd se převážně účastnily 

požární automobily CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6 a 8.  

 29 požárů různého rozsahu bylo hlášeno z areálu podniku Spolana a.s. 

 4 jízdy k požárům hlášeným elektrickou požární signalizací z areálu 

podniku Spolana a.s. byly následně vyhodnoceny jako planý poplach. 

Těchto jízd se vždy účastnil jen požární automobil číslo 1, KHA 

12/1200/200/100/130-S1V. 

Únik nebezpečné látky 

 V roce 2010 bylo zaznamenáno v podniku Spolana a.s. 33 jízd k hlášenému 

uniku nebezpečné látky. 

 3 úniky nebezpečné látky hlášené pomocí stabilní plynové detekce bylo 

následně vyhodnoceno jako planý poplach. K těmto případům, vyjížděl 

vždy jen  požární automobil číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130-L1V. 

 K únikům nebezpečné látky došlo nejčastěji vlivem netěsnosti na přírubách 

a výrobních zařízení, nebo porušení provozního potrubí.  

Technická pomoc 

 Proti předchozím letům v tomto roce byl zaznamenán u technické pomoci 

významný nárůst počtu jízd a to na celkem 110 jízd, což činí podíl 26,9 % 

z celkového počtu 374 jízd typu „H“ uskutečněných v roce 2010. 

 6 jízd požárních automobilů k technické pomoci se uskutečnilo mimo areál 

podniku Spolana a.s. na žádost SOIS Mladá Boleslav. 

 Největší podíl na jízdách k technické pomoci zaznamenal požární automobil 

číslo 7, CAS 40/3500/400-S2Z a to 39 jízd z celkového počtu 110 jízd 

k technické pomoci. 
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 V 9ti případech bylo použito motorové pily Stihl TS 360 z výbavy vozu 

číslo 7. 

 Ve 4ech případech došlo k použití plovoucích čerpadel Niagara 1 z výbavy 

požárních automobilů CAS 40/8200/800-S2Z číslo 6 a 8. 

 V 15ti případech se uskutečnilo čerpání vody pomocí čerpadel užitkové 

nástavby požárních automobilů. Z toho v 5ti případech byla tato čerpadla 

použita na čerpání vody z míst, ve kterých z prostorových důvodů nebylo 

možné nasadit plovoucí čerpadlo. 

Tabulka číslo 12. Roztřídění jízd k událostem v roce 2010 podle druhu událostí a  vozidel jednotky HZS 

Spolana a.s. 

 č. 

vozu Název vozidla Požár

Tech. 

pomoc

Technolog. 

pomoc

únik 

NL

jiné 

události

jízd 

celkem  v %

1

KHA 12/1200/200/100/120-

L1V 14 7 0 15 0 36 9,6

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 0 1 3 0 5 9 2,4

3 PPLA-L1Z 8 5 0 9 0 22 5,9

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 2 4 39 1 0 46 12,3

5 AP 40-S2Z 0 0 0 0 0 0 0,0

6 CAS 40/8200/800-S2Z 19 12 28 8 0 67 17,9

7 CAS 40/3500/400-S2V 5 39 1 10 1 56 15,0

8 CAS 40/8200/800-S2Z 2 15 29 4 0 50 13,4

9 UA-L1V 8 5 0 7 11 31 8,3

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 0 3 29 2 1 35 9,4

11 OA-L3 1 19 2 2 0 24 6,4

 

 

Dopravní nehoda 

 Dvě zaznamenané jízdy k dopravní nehodě tvoří podíl 0,5 % z celkového 

počtu 374 jízd typu „H“ uskutečněných v roce 2010.  

 Oba případy jízd k dopravní nehodě byly provedeny mimo areál podniku 

Spolana a.s. na výzvu SOIS Mladá Boleslav.  

 V 1 případu jízdy k dopravní nehodě byla provedena asanace uniklých 

provozních kapalin z havarovaných vozů. Nedošlo k použití vyprošťovacího 

zařízení Lukas. K této jízdě byl použit CAS 40/3500/400-S2V číslo 7. 

  V 1 případě došlo k vyproštění zapadlého linkového autobusu na žádost 

SOIS Mladá Boleslav v obci Libiš. Tato jízda byla provedena KHA 

32/2000/2500/ 3000-S2R číslo 10. 
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Předlékařská první pomoc 

 V roce 2010 se vyskytlo 10 případů, kdy zasahovalo záchranný automobil 

UA-L1V a došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci.  

 Ve 3ech případech byla na místo události povolána Zdravotní záchranná 

služba, která převzala postiženou osobu do ošetření a zajistila její transport.   

 V 7mi případech došlo k poskytnutí předlékařské první pomoci a 

následnému převozu postižené osoby k ambulantnímu ošetření do 

nemocnice Almeda v Neratovicích. Jednalo se o celkem 4 případy 

nevolnosti a po jednom případu poranění horní končetiny, poranění dolní 

končetiny, náraz do hlavy.  

  Tabulka číslo 13. Počet jízd a roztřídění  podle druhu  

událostí v roce 2010  

Název události

Jízd 

celkem  v %

Požár 40 10,7

Technická pomoc 110 29,4

Technologická pomoc 129 34,5

Únik nebezpečné látky 34 9,1

Předlékařská první pomoc 10 2,7

Planý poplach - požár 4 1,1

Planý poplach - únik nebezpečné látky 3 0,8

Dopravni nehoda 2 0,5

Výcvik 36 9,6

Proměřování ovzduší / odběr vzorků 6 1,6  

 

 

5.7. Celkové hodnocení efektivnosti mobilní 

techniky v období let 2005 – 2010 

 

 

Celkem se uskutečnilo 2148 jízd mobilní techniky k událostem. Procentuální využití 

jednotlivých vozidel ve sledovaném období  viz. tabulka číslo 14.  

Největší počet jízd zaznamenaly technologické pomoci a to s 1048 jízdami. Viz. 

tabulka číslo 15. Technologická pomoc se tak nejvýrazněji podílí na spotřebě pohonných 

hmot, což způsobuje fakt, že požární automobil má po celou dobu technologické pomoci 

spuštěný motor běžící v režimu volnoběžných otáček.  
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Sledováním spotřeby vozu Tatra T 815 bylo zjištěno, že 1 hodina běhu motoru ve 

volnoběžných otáčkách je rovná 0,1 Mh. Z tohoto údaje je možné odvodit množství 

spotřebovaných pohonných hmot, konkrétně motorové nafty, při výkonu technologické 

pomoci. 

Odhad spotřebovaných pohonných hmot při technologické pomoci  

 1 Mh =  ujetí vzdálenosti 50 km  

 Průměrná spotřeba vozu Tatra T 815 6x6 zvýšené o normativní koeficient   

zvýšení spotřeby [16] je 49 litrů na 100 km 

 Spotřeba motorové nafty  na 1 Mh je 24,5 litrů 

 Spotřeba nafty na 1 hodinu asistence je 2,45 litrů 

 Doba trvání asistenčních prací je přibližně 6 hodin (pracovní doba 

pracovníků údržby je 8 hodin, z toho 2 hodiny jsou vyčleněny k přípravě na 

práci, oběd a úklid po práci)  

 Celková spotřeba motorové nafty na jedno vozidlo při 6 hodin trvající 

technologické pomoci je 14,7 litrů  ≈ 15 litrů. 

 Při průměrné ceně, která je mezi lety 2005 -2010 odhadována ve výši 26 

Kč,- bez DPH za litr motorové nafty, jde o částku 390 Kč bez DPH na šest 

hodin požární asistence. 

 V období let 2005 - 2010 je spotřeba motorové nafty při technologické 

pomoci, s celkovým počtem 1048 jízd, odhadována na 13 125 litrů. 

Finančně toto množství představuje přibližně částku 409 000 Kč bez DPH. 

Je však také prokázáno, že při dlouhodobém běhu vznětového motoru vozidla ve 

volnoběžných otáčkách dochází k nestandardním provozním podmínkám při spalování 

směsi paliva se vzduchem ve spalovacích prostorech motoru, a tím ke tvorbě usazenin z 

výfukových zplodin, tzv. „karbon“, což je směs sazí a dalších chemických sloučenin. 

Karbon se usazuje zejména ve výfukovém systému a má za následek snižování výkonu 

motoru a vyšší spotřebu paliva.  

V neposlední řadě dochází k poruchám na zařízení plynových vývěv pracujících na 

principu spálených plynů.   
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Mezi události, které mají nejnižší procentuální výskyt patří:  

 Dopravní nehody nepatřící do hlavní kategorie zásahu HZS Spolana a.s. a až 

na drobné výjimky se většinou jedná o výpomoc HZS Středočeského kraje, 

o kterou je jednotka HZS Spolana a.s. požádána prostřednictvím SOIS 

Mladá Boleslav. 

 Proměřování ovzduší a odběr vzorků je druh události, který má na celkovém 

počtu hodnocených  jízd jen 3% podíl. Zde je vyjádřena pouze část tohoto 

druhu jízd a to jen ty, které se vyskytly v souvislosti s jinou mimořádnou 

událostí označenou písmenem „H“,  jako je např. požár nebo únik 

nebezpečné látky. V převážné většině jsou tyto jízdy zpravidla zařazovány 

do kategorie výjezdů označených písmenem „O“, které již zde nejsou 

vyhodnocovány. 

 Plané poplachy se podílejí na celkovém počtu zaznamenaných jízd 2,8 % u 

požárů a 6,1 % u úniků nebezpečných látek. Snižováním zmíněných 

procentuálních podílů planých poplachů na celkovém počtu jízd se zvyšuje 

hospodárnost provozu mobilní techniky  jednotky HZS Spolana a.s  

 Další událostí s nejnižším procentuálním výskytem je poskytnutí 

předlékařské první pomoci s 2,9 %. 

Ke stanovení míry efektivity používání jednotlivých požárních automobilů jednotky 

HZS Spolana a.s. je stanovena průměrná hodnota stupně využití, která činí 9%. Tato 

hodnota byla odvozená od celkového počtu zaznamenaných jízd v období let 2005 – 2010 

a početnímu stavu požárních automobilů u jednotky HZS Spolana a.s..  

Pod touto 9% hranicí míry efektivity používání se z provedeného vyhodnocení 

nacházejí požární automobily číslo 2, 3, 4, 5, 9 a 11. Viz. tabulka číslo 14. 

Nízké využití vozu číslo 2, KHA 32/2500/4000/1000-S2R a to jen z 2,9 %, je 

způsobeno častějším nasazením automobilu číslo 10, kterému je při organizaci činností u 

jednotky HZS Spolana a.s. dávána přednost.  Rovněž se zde projevuje výpadek při 

používání KHA 32/2500/4000/1000-S2R v letech 2006 – 2007, kdy automobil byl téměř 

13 měsíců odstaven v servisní firmě, která nebyla schopna v uvedené době provést zadané 

práce na vozidle. 
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Hodnotu 8,3 % využívání u PPLA-L1Z,číslo 3 a 4,5 % u OA-L3 číslo 11, zkresluje  

skutečnost, že převážná většina jízd těchto automobilů ve sledovaném období je vedena  v 

evidencí operačního střediska HZS Spolana a.s. v kategorii označené písmenem „O“ , které 

nebyly předmětem vyhodnocování. 

Tabulka číslo 14. Roztřídění jízd vozidel jednotky HZS Spolana a.s.k událostem  

v letech 2005 - 2010  
č. 

vozu Název vozidla 2005 2006 2007 2008 2009 2010

jízd 

celkem  v %

1

KHA 12/1200/200/100/120-

L1V 138 74 81 61 49 36 439 16,0

2 KHA 32/2500/4000/1000 -S2R 3 18 36 8 6 9 80 2,9

3 PPLA-L1Z 56 53 33 45 18 22 227 8,3

4 PHA 40/4000/5000-S2Z 30 28 40 46 44 46 234 8,5

5 AP 40-S2Z 29 24 38 25 1 0 117 4,3

6 CAS 40/8200/800-S2Z 87 93 62 69 63 67 441 16,1

7 CAS 40/3500/400-S2V 50 35 41 36 30 56 248 9,0

8 CAS 40/8200/800-S2Z 57 65 59 65 47 50 343 12,5

9 UA-L1V 28 34 24 24 21 31 162 5,9

10 KHA 32/2000/2500/3000 -S2R 89 78 32 68 24 35 326 11,9

11 OA-L3 26 34 20 12 8 24 124 4,5  
 

Hodnota 8,5% využívání PHA 40/4000/5000 – S3Z číslo 4, která se nachází těsně 

pod stanovenou hranicí 9% je výrazně ovlivněna výpadkem v používání vozu mezi lety 

2005 -2006. V této době byl automobil na generální opravě nástavby i podvozku v THT 

s.r.o. Polička. Nebýt tohoto výpadku hodnota využívání vozu číslo 4 by překročila 9% 

hranici, jak tomu nasvědčují hodnoty o využívání tohoto automobilu z let 2007 – 2010. Viz 

tabulky číslo 8,10 a12.        

AP 40-S3Z číslo 5 využívaný ze 4,3 % je dlouhodobě postaven mimo provoz a to 

od roku 2009, což  ovlivňuje hodnotu stupně využití.  

 UA–L1V s pořadovým číslem 9,  je využíváno z 5,9 %. Uskutečnil celkem 67 jízd 

k událostem týkajících se poskytnutí předlékařské první pomoci a na místě tímto 

automobilem bylo poskytnuto ošetření v 10ti případech bez nutnosti převozu postižené 

osoby. Ve 29ti případech byla postižená osoba převážena k ambulantnímu ošetření a to do 

nemocnice Almeda v Neratovicích a v jednom případě do nemocnice v Mělníku. Ve 28mi 

případech byla postižená osoba předána do ošetření Zdravotní záchranné službě. 
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Tabulka číslo 15. Počet a roztřídění jízd podle druhu události  

v letech 2005 – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

6. Návrhy opatření na zvýšení efektivity 

mobilní techniky 
 

6.1. Opatření při technologické pomoci 

 

 Řádně zvažovat oprávněnost potřeb technologické pomoci spojené s požární 

asistencí a to zejména v provozech nebo u činností údržby, u kterých není 

nezbytná.   

 Zvýšit spolupráci v koordinaci potřeb asistence mezi  preventivní složkou a 

represivní složkou požární ochrany v podniku Spolana a.s. 

 Využívat při technologické pomoci možností rozvětvené hydrantové sítě 

v podniku Spolana a.s. a vyvarovat se co nejvíce dlouhodobému běhu 

motorů požárních automobilů ve volnoběžných otáčkách. Požární technika 

by měla být ponechána v bezpečné vzdálenost od střeženého zařízení nebo 

objektu pro případ zálohy s vypnutým motorem. [15,16] 

 Zřízení asistenčního přívěsu speciálně určeného pro tento typ zásahu. 

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 

 Snížení spotřeby pohonných hmot a nákladů na údržbu mobilní techniky. 

Název události

Jízd 

celkem  v %

Požár 304 11,8

Technická pomoc 381 14,7

Technologická pomoc 1048 40,5

Únik nebezpečné látky 159 6,1

Předlékařská první pomoc 76 2,9

Planý poplach - požár 73 2,8

Planý poplach - únik nebezpečné látky 159 6,1

Dopravni nehoda 26 1,0

Výcvik 283 10,9

Proměřování ovzduší / odběr vzorků 78 3,0
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6.2. Opatření pro KHA 32/2000/2500/1000-S2R 

 

 Navrhuji vyřadit ze stavu jednotky HZS Spolana a.s. požární automobil KHA 

32/2000/2500/3000-S2R, číslo 10. Před tímto opatřením je třeba provést důkladné 

odstranění závad a kompletní zprovoznění požárního automobilu KHA 32/2500/4000 

/1000-S2R  číslo 2.  

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 Podle výpočtů operativně taktické studie jsou na nejsložitější variantu 

zásahu třeba 2 požární automobily CAS s výkonem čerpadla 4000 l/ min. 

[4]  Ve stavu jednotky HZS Spolana s tímto výkonem čerpadla jsou 2x CAS 

40/8200/800 – S2Z, CAS 40/3500/400 – S2V a PHA 40/4000/5000-S2Z. 

 Taktické řešení pro objekt výrobny VCM nejsložitější verze zásahu v 

podniku Spolana a.s. na  určuje za hlavní hasební látku těžkou pěnu, 

roztříštěný vodní proud. [4]  Ze strategických důvodů je tak pro vyřazení 

upřednostněn KHA 32/2000/2500/3000-S2R, číslo 10 jehož užitková 

nástavba obsahuje menší množství pěnidla než KHA 32/2500/4000/1000-

S2R, číslo 2.  

 Po prostudování veškeré zpracované „Dokumentace zdolávání požáru“[7] 

pro jednotlivé objekty z vysokým požárním nebezpečím v podniku Spolana 

a.s. nebylo u žádného objektu nebo zařízení zjištěno, že prášek je hlavní 

hasební látkou. Prášek je vždy uváděn jen v souboru hasebních látek jako je 

pěna, roztříštěný vodní proud nebo CO2, které je možné k hašení použít.  

 Využití práškového hasicího zařízení o kapacitě 3000 kg je kapacitně    

     nadbytečné. Pro potřeby hašení technologických zařízení podniku  

   Spolana a.s. pomocí prášku postačuje množství 1000 kg prášku, které se 

nachází ve voze číslo 2. 

 

6.3. Opatření pro UA-L1V 

 

 Navrhuji zrušit záchranný automobil číslo 9, UA-L1V a přesunout potřebné 

zdravotnické vybavení nutné pro poskytnutí předlékařské první pomoci do PPLA-L1Z 

číslo 3.  Pro umístění zdravotnického vybavení byl automobil číslo 3 zvolen z toho 
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důvodu, že v jeho nástavbě je dostatek volného místa a je v ní také udržována vyšší čistota 

vyplývající z přepravy dýchací techniky.  

V případě výjezdu PPLA- L1Z k případu spojeného s poskytnutím předlékařské 

první pomoci tak hasič-zdravotník vystřídá hasiče z přidělené dvoučlenné posádky vozu.  

Pokud by na místo nebyla povolána Zdravotní záchranná služba, ale stav postižené 

osoby by vyžadoval následné ambulantní ošetření,  převoz by byl zajištěn vozem 

bezpečnostní služby Dora Security, popř. požárním automobilem OA–L3 jednotky HZS 

Spolana a.s. 

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 K těžším případům je vždy na místo přivolána Zdravotní záchranná služba. 

Převážná část takovýchto událostí s účastí záchranného automobilu UA-

L1V spočívá pouze v poskytnutí předlékařské první pomoci na místě 

události a vyčkání příjezdu Zdravotní záchranné služby. 

 Z 29ti jízd, ve kterých automobil UA-L1V převážel postiženou osobu 

k ambulantnímu ošetření v letech 2005 – 2010 byly pouze 2 případy, které 

mohou být označeny jako naléhavé a ve kterých přesto zdravotník 

záchranného automobilu nevyžadoval přítomnost Zdravotní záchranné 

služby na místě události a  rozhodl o převozu postižené osoby. Šlo o případ 

krvácení v roce 2008 a nadýchání chlórem v roce 2009.    

 U lehčích případů, kdy je nutný převoz postižené osoby k ambulantnímu 

lékařskému ošetření se nevyskytl žádný případ, kdy bylo nutné 

transportovat postiženou osobu v poloze vleže. 

 K poskytnutí ošetření drobných zranění které se v podniku vyskytly a které 

nevyžadovaly ihned dalšího lékařského ošetření, není třeba pro tento účel 

provozovat speciálně vybavené vozidlo. 

 Možné právní důsledky, jímž je vystavena posádka záchranného automobilu 

a jeho provozovatel v souvislosti s převozem postižené osoby k lékařskému 

ošetření a se zhoršením jeho zdravotního stavu během převozu popřípadě 

úmrtím osoby.  

 Není stanovena smluvní povinnost o převzetí pacienta do ošetření ze strany 

nemocnice Almeda v Neratovicích. 
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 Automobil UA-L1V byl pořízen v době, kdy v podniku Spolana a.s. bylo 

zaměstnáno kolem 5000 osob. V současné době je v podniku Spolana a.s. 

zaměstnáno jen kolem 800 osob. S poklesem počtu zaměstnanců a zvýšením 

bezpečnosti práce je výrazně nižší výskyt pracovních úrazů a jiných 

zdravotních indispozic. 

 

6.4. Opatření pro AP 40 – S2Z   

 

Navrhuji celkovou opravu a zprovoznění požárního automobilu číslo 5, AP 40 – 

S2Z v plném rozsahu všech funkčních parametrů. 

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 AP 40 – S2Z má vysokou strategicko-taktickou hodnotu, která výrazně snižuje 

množství potřebných sil a prostředků pro rychlé zdolání mimořádné události. Tato 

vlastnost  je zvláště významná v případě navrhovaného snížení počtu kusů mobilní 

techniky u jednotky HZS Spolana a.s. S ohledem na složitou konstrukci technologií 

umožňuje AP 40 – S2Z prakticky ničím nenahraditelný přístup hasičů k centru MU. 

 Nebezpečí z prodlení; nejbližší výškovou techniku vlastní požární stanice Mělník 

HZS Středočeského kraje. Vzdálenost požární stanice Mělník od  podniku Spolana 

a.s. je přibližně 15 km. Doba jízdy AP z požární stanice Mělník do podniku 

Spolana a.s. tak při průměrné rychlosti 45 km za hodinu, která je závislá na hustotě 

provozu a může být ještě nižší, trvá 30 minut. Může také nastat kritický moment, 

kdy bude zmíněná AP z požární stanice Mělník z různých důvodů pro provedení  

zásahu v podniku Spolana a.s. nedostupná.  

 

7. Navržené investice do vybavení HZS 

Spolana a.s. 
 

7.1.  Asistenční přívěs 

 

 Navrhuji pořídit jednoosý přívěs za osobní automobil s celkovou hmotností do   

750 kg, krytý plachtou. Tento přívěs by byl trvale vybaven prostředky potřebnými k 
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výkonu technologické pomoci. Odhadovaná investiční částka, odvozená od běžně 

nabízených automobilových přívěsů, je cca 20 000,- Kč bez DPH. 

Vybavení přívěsu:  

 minimálně 3 x hadic B75 

 minimálně 2x hadice C52 

 1x kombinovaná proudnice (např. Galaxie) 

 1x proudnice na těžkou pěnu P3 

 1x přenosný pěnový přiměšovač 

 1x nádoba na 100 litrů pěnidlem  

 2x 6 kg ruční hasicí práškový přístroj 

 1x 6 kg sněhový hasicí přístroj 

 2x vzduchový dýchací přístroj 

 1x nástavec k nadzemnímu hydrantu 

 1x klíč k podzemnímu hydrantu 

 1x klíč k nadzemnímu hydrantu 

Asistenční přívěs by se  při technologické pomocí využíval následovně: 

 Přivezení asistenčního přívěsu na místo spolu s posádkou zajistí OA-L3, číslo 11. 

Přívěs zůstává na místě technologické pomoci s dvoučlenným družstvem a OA-L3 zůstává 

na místě nebo se s řidičem vrací na stanici HZS Spolana a.s.. Družstvo přidělené k 

asistenčnímu přívěsu si připraví k požární asistenci potřebný materiál, připojí se na 

hydrantovou síť, rozvine požární hadice a provede kontrolu spojení radiostanicí s 

operačním střediskem HZS Spolana a.s.. 

 V průběhu dlouhodobé asistence, nebo v případě nepříznivého počasí velitel směny, 

zajistí pravidelné střídání posádky přívěsu. V případě extrémně nepříznivého počasí a 

ochrany posádky před ním, by bylo použito k technologické pomoci požárního automobilu. 

 V případě vzniku některé mimořádné události v době konání technologické pomoci 

s použitím asistenčního přívěsu, která by vyžadovala nasazení celé jednotky HZS Spolana 

a.s. je třeba předem určit osobu, která automobilem číslo 11, OA-L3 družstvo přívěsu na 

místě výkonu technologické pomoci vyzvedne nebo zajistit jejich vyzvednutí požárním 

automobilem, k jehož posádce budou členové asistenčního družstva patřit a dopravit je na 

místo zásahu. Doba mezi vyhlášením poplachu a odjezdem automobilu odvážejícího 

posádku asistenčního přívěsu z místa technologické pomoci na místo mimořádné události 
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může dosáhnout vzhledem k rozloze podniku maximálně 5 min. Tuto dobu, již 

informovaná posádka přívěsu na místě technologické pomoci využije, ve spolupráci 

s pracovníky daného provozu, k ukončení prováděných požárně nebezpečných prací . 

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 Snížení nákladů na pohonné hmoty. V případě pořízení asistenčního přívěsu 

lze snížit spotřebu pohonných hmot u technologické pomoci o téměř  

polovinu.  Tento údaj vychází z faktu, že pokud je v daném období zvýšený 

výskyt technologické pomoci, nedojde zpravidla k nasazení více jak dvou 

požárních automobilů současně. 

 Snížení nákladů na údržbu a opravy mobilní techniky v důsledku snížení 

provozního opotřebení jednotlivých součástek používaných vozidel.  

 Požární asistence při technologické pomoci je vykonávána v podniku, který 

má ve své provozní části hustou hydrantovou síť, jejíž kapacita plně 

postačuje k nasazení jednoho proudů C 52 pro prvotní zásah. 

 Součástí dvoučlenného družstva, které se vždy nachází u každé 

technologické pomoci,  nemusí vždy tvořit strojník – odpadá organizační 

složitost přeskupování strojníků na přidělené technice. 

 

7.2. Kalové benzínové čerpadlo 

 

 Navrhuji pořízení dvou kalových čerpadel poháněných benzinovým spalovacím 

motorem spolu se sacím příslušenstvím k těmto čerpadlům. Těmito kalovými čerpadly 

budou vybavena vozidla CAS 40/8200/800 – S2Z číslo 6 a 8.  

Požadované parametry pro tyto kalová čerpadla jsou:  maximální průtok 400 - 600 

litrů/min, maximální sací výška do 8 m. Uvedené průtočné parametry jsou odvozeny od již 

používaných plovoucích čerpadel Niagara 1. 

Odhadovaná investiční částka pro jedno kalové čerpadlo je maximálně  35 000,- Kč 

bez DPH. Odhad této finanční částky je stanovena podle cen benzinových kalových 

čerpadel požadovaných parametrů, které uvádějí ve svých nabídkách specializovaní 

prodejci tohoto druhu zboží na svých běžně dostupných internetových stránkách.  
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Zdůvodnění navrženého opatření: 

 Kalové čerpadlo lze využít k čerpání vody z prostor kanálů a jímek kam 

nelze umístit plovoucí čerpadlo. 

 Čerpání vody z nepřístupných míst pro plovoucí čerpadla se v současné 

době provádí pomocí vestavěného čerpadla v užitkové nástavbě požárního 

automobilu, jehož výkon 4000 litrů/min je zpravidla omezen na průtok 

jednou, až dvěma hadicemi B 75 s maximálním  průtokem jen 1600 

litrů/min. V tomto případě jde nehospodárné využití mobilní techniky 

(opotřebování motoru, mechanizmu na přenos energie k čerpadlu i vlastního 

čerpadla, atd.) a pohonných hmot,    

 

7.3.  Motorový člun s přívěsem 

 

 Navrhuji nákup nového motorového člunu s pevnou konstrukcí trupu, jehož 

parametry jsou minimálně shodné s parametry stávajícího nafukovacího motorového člunu.  

Pořízený nový motorový člun musí pojmout posádku 4 osob, musí být konstrukčně 

uzpůsoben pro připevnění přívěsného lodního motoru MERCURY 15 o výkonu 11 kW. 

Tvar trupu člunu musí zajišťovat stabilitu  tak, aby bylo zamezeno jeho převrácení při 

všech činnostech spojených s prací na vodě. Rovněž je důležitá i celková nízká hmotnost 

člunu pro snadnou manipulaci v hůře přístupném terénu a při spouštění a vytahování člunu 

z vodní hladiny. 

 Jen pro příklad lze uvést, že těmto výše zmíněným parametrům např. odpovídá 

motorový člun hliníkové konstrukce typu MARINER 14 M s průměrnou pořizovací cenou 

50 000,- Kč, bez DPH, která je uváděna v nabídce na běžně dostupných internetových 

stránkách  různých specializovaných prodejců.  

 Rovněž navrhuji, aby pořízení nového motorového člunu bylo spojeno s nákupem 

speciálního automobilového přívěsu určeného pro přepravu člunu. Přívěs musí být 

konstrukčně uzpůsoben parametrům přepravovaného motorového člunu a splňovat také 

všechny náležitosti potřebné pro přidělení registrační značky nutné k provozu na veřejných 

komunikacích.   

Průzkumem nabídek výrobců a prodejců přívěsů, které jsou dostupné na různých 

internetových stránkách  lze konstatovat, že uvedený přívěs je možné v ČR pořídit do 
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30 000,- Kč, bez DPH. Celkové náklady na pořízení motorového člunu spolu s přepravním 

přívěsem jsou odhadovány na částku 80 000,- Kč bez DPH.  

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 Z hlediska umístění podniku na břehu Labe je žádoucí, aby pro případné 

havárie spojené s možným únikem nebezpečných látek do povrchových vod, 

aby jednotka HZS Spolana a.s. vlastnila motorový člun.  

 Člun s pevnou konstrukcí má větší životnost, zejména při používání člunu 

na řece s kamenitými břehy, jakou je Labe. Jednorázová investice do 

takového typu člunu je z dlouhodobého hlediska výhodná. U pevného člunu 

se také lépe provádí údržba.  

 Člun je třeba přepravovat po veřejných komunikacích  na pravobřežní část 

podniku Spolana a.s. , kde se nacházejí usazovací nádrže. K tomu je třeba 

používat schváleného typu přívěsu opatřeného registrační značkou. 

 

7.4.  Přívěs na ropné havárie 

  

 Navrhuji pořízení nového přívěsu na ropné havárie, schopného provozu na 

veřejných komunikacích, tzn. s přidělenou registrační značkou. Přívěs musí být 

konstrukčně z hlediska nosnosti dimenzován tak, aby nedocházelo k deformacím nápravy 

vlivem statického zatížení, které působí hmotnost výbavy a doba stání. Možným řešením 

může být vybavení přívěsu podpěrami, které při stání odlehčí nápravu přívěsu. 

 Dále navrhuji, aby vybavení nového přívěsu na ropné havárie kompletně převzaté 

ze starého přívěsu, bylo rozšířeno o nádobu na zachycení drobných úniků, a boxy pro 

odkládání kontaminovaného materiálu a nářadí.  

 Odhadovaná částka na pořízení nového přívěsu na ropné havárie je ve výši 70 000,-  

Kč bez DPH. 

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 Přívěs musí být způsobilý k provozu po veřejných komunikacích. 

 Přívěs a jeho náprava musí odolávat deformacím způsobených statickým  

   zatížením, které způsobuje hmotnost výbavy přívěsu a nebo být  vybaven  
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technickým zařízením pro odlehčení nápravy při dlouhodobém stání. 

 Kontaminovaný materiál a použité nářadí není v současné době možné po 

ukončení zásahu bezpečně odložit, tak aby nebyla způsobena druhotná 

kontaminace  nepoužitého materiálu i celého přívěsu. 

 

7.5.  Vyprošťovací zařízení Lukas 

 

 Navrhuji nákup nového stříhacího nástroje za poškozený typ LS 60 . Odhadovaná 

investiční částka na pořízení nástroje je cca 100 000 Kč bez DPH. Tato suma vychází z 

každoročních rozpočtových plánů, jednotky HZS Spolana a.s na nákup tohoto nástroje, 

který nebyl dosud z důvodů  finanční náročnosti realizován.   

Zdůvodnění navrženého opatření: 

 Podle informací od autorizované servisní firmy Hydronorm s.r.o. se tento 

typ nástroje již 15 let nevyrábí a náhradní díly pro případnou opravu jsou již 

nedostupné. I v případě opravy nástroje LS 60  by tato cena dosahovala 

téměř ceny nástroje nového.  

 K tomuto typu nástroje LS 60 již nejsou k dispozici žádné výměnné stříhací 

čelisti, za které by v případě poškození šlo současné čelisti vyměnit. 

 Nástroj LS 60 nesplňuje podmínky pro spolehlivé použití  v záchranářské 

činnosti jednotky HZS Spolana a.s. a může v kritických chvílích dojít 

k selhání nástroje. 

 

8. Závěr 
 

 Navrhovaná úsporná opatření zvýší efektivnost využívání mobilní techniky HZS 

Spolana a.s. a sníží výdaje na údržbu, opravy požárních automobilů a sníží spotřebu 

pohonných hmot. 

Snížení spotřeby pohonných hmot u vyřazené mobilní techniky v průměrné 

roční výši 1840 litrů motorové nafty přestavuje uspořenou finanční částku ve výši cca 

50 000 Kč bez DPH. Předpokládané průměrné snížení spotřeby pohonných hmot u 

technologické pomoci spojené s pořízením asistenčního přívěsu, je odhadováno v 
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množství cca 1095 litrů motorové nafty ročně, což představuje uspořenou finanční 

částku ve výši cca 30 000,- Kč bez DPH. Celkově tak lze přijetím navrhovaných 

opatření uspořit na spotřebě pohonných hmot finanční částku ve výši cca 80 000,- Kč 

bez DPH.  

  Graf číslo 1. Vývoj spotřeby motorové nafty v letech 2007 - 2010 u jednotky HZS Spolana a.s. a její          

   předpokládané snížení v případě přijetí navrhovaných opatření v tomto období. 
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Výše uspořené finanční částky vycházejí ze současné průměrné ceny 27,- Kč bez 

DPH za 1 litr motorové nafty.  

V grafu číslo 1 je odhadované snížení spotřeby pohonných hmot, pokud by byla 

přijata navrhovaná opatření, uvedeno do souvislosti se skutečnou spotřebou [14], a to v 

letech 2007, kdy byla dokončena restrukturalizace vozového parku jednotky HZS 

Spolana a.s. podle pokynů zpracovaného posouzení požárního nebezpečí podniku [3], 

až do  roku 2010. 

Po provedení navrhovaných opatření by početní stav mobilní techniky jednotky 

HZS Spolana a.s. vzhledem k současnému stavu byl  následující:   

Automobil číslo 1 - KHA 12/1200/200/100/130-L1V  

Automobil číslo 2 - KHA 32/2500/4000/1000-S2R 

Automobil číslo 3 - PPLA- L1V – doplněna výbava o prostředky k poskytnutí  

                                                        předlékařské první pomoci ze zrušeného 

                                                        UA-L1V 
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Automobil číslo 4 - PHA 40/4000/5000-S2Z 

Automobil číslo 5 - AP 40 –S2Z – opětovně v plném rozsahu zprovozněn 

Automobil číslo 6 - CAS 40/82000/800-S2Z – výbava rozšířena o kalové   

                                                                              čerpadlo s příslušenstvím 

Automobil číslo 7 – CAS 40/3500/400-S2Z – pořízen nový stříhací nástroj   

                                                                             vyprošťovacímu zařízení Lukas 

Automobil číslo 8 - CAS 40/82000/800-S2Z – výbava rozšířena o kalové   

                                                                              čerpadlo s příslušenstvím 

Automobil číslo  11 – OA-L3 

 

Mobilní technika určená k vyřazení:  

Automobil číslo  10 – KHA 32/2000/2500/3000-S2R  

Automobil číslo  9 – ZA-L1V  

   

Celkový početní stav požárních přívěsů jednotky HZS Spolana a.s. bude doplněn 

o asistenční přívěs určený k provádění technologické pomoci. Obměnou by prošel 

stávající přívěs na ropné havárie a přívěs pod motorový člun. 

 Navrhované investice, které zvýší efektivnost mobilní techniky jsou celkově 

odhadovány na cca 320 000,- Kč bez DPH. Finance potřebné k investičním opatřením  

by zcela pokryla částka získaná z prodeje nadbytečného vozidla číslo 10, KHA 

32/2000/2500/3000-S2V, jehož cenu v současné době odhaduji na cca 600 000 Kč bez 

DPH. V tomto bodě lze rovněž zmínit i úsporu 1 000 000,- Kč z plánované investice do 

pořízení nového UA – záchranného automobilu, která zrušením tohoto vozu nemusí být 

již realizována. 

 Podle studie prováděné ve Velké Britanii [17] je vhodné pro snížení investičních i 

provozních nákladů jednotky HZS Spolana a.s. vyhledat strategického partnera a vytvořit 

tak vhodnější podmínky pro vyjednávání případných množstevních slev u dodavatelů. Jako 

nejbližší partner pro případnou spolupráci v daném regionu se pro jednotku HZS     

Spolana a.s. nabízí možnost spolupráce s HZS podniku Synthos s.r.o. v Kralupech nad 

Vltavou nebo HZS podniku Unipetrol RPA s.r.o. v Litvínově.  



 

 

 65  

Podle vyjádření oslovených velitelů jednotek HZS uvedených podniků je možnost 

společného postupu při nákupu techniky a věcných prostředků PO nereálná. Překážkou 

jsou zejména rozdílné hospodářské vazby a ekonomické možnosti jednotlivých 

společností. Ekonomické ohledy však mohou přimět vrcholný management zmíněných 

podniků vytvořit vhodnou atmosféru pro tvorbu kooperativních dohod. Otázkou však 

zůstává celková výše takto uspořených finančních prostředků, která by již byla zajímavou 

motivací k zahájení vzájemných  jednání. 
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