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Anotace 

GAJDA, Patrik. Možnosti Záchranného útvaru HZS ČR při poskytnutí pomoci obyvatelstvu. 

Ostrava, 2014. 38 s. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava. Vedoucí práce Ing. Libor 

Folwarczny, Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá moţnostmi Záchranného útvaru Hasičského záchranného 

sboru ČR při poskytnutí pomoci obyvatelstvu. Přílohy této práce jsou tvořeny výčtem 

techniky a prostředků slouţících pro zásahovou činnost, kompletním seznamem vybavení 

materiální základny humanitární pomoci a seznamem techniky zabezpečující její převoz. 

 

Klíčová slova: Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky, Ochrana 

obyvatelstva, modelové situace. 

Abstract: 

GAJDA, Patrik. PossibilitiesofEmergency Unit ofFire&RescueServiceofthe Czech Republic 

whileProviding Aid to thePopulation. Ostrava, 2014. 38 p. Bachelor thesis. VŠB- Technical 

University ofOstrava,FacultyofSafetyEngineering. Thesis supervizor Ing. Libor Folwarczny, 

Ph.D. 

 

The bachelor thesis deals with possibilities of Rescue Unit of the Fire Rescue Service of the 

Czech Republic during provision of assistance to population. The annexes consists of 

enumeration of means which are used for intervention activities, a complete list of equipment 

of the humanitarian base and list of means that are used for transportation of the equipment 

form humanitarian base.  

 

Key words: Rescue Unit of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, population 

protection, model situation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Použité zkratky 

CO Civilní ochrana 

CPO Civilní protiletecká ochrana 

ČHMU Český hydrometeorologický ústav 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS ČR Integrovaný záchranný systém České republiky 

MV Ministerstvo vnitra 

MÚ Mimořádná událost 

MZHP Materiální základna humanitární pomoci 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

SaP Síly a Prostředky 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

Vzor vz. 

ZÚ HZS ČR Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Obsah 

2 ÚVOD ....................................................................................................................................... 9 

3 Rešerše .....................................................................................................................................10 

4 Ochrana obyvatelstva ................................................................................................................11 

4.1 Ochrana obyvatelstva do roku 2000 ...................................................................................11 

4.2 Legislativní rámec ochrany obyvatelstva ............................................................................13 

5 Záchranný útvar HZS ČR ..........................................................................................................16 

5.1 Hlavní úkoly a zaměření ZÚ HZS ČR v záchranné, likvidační, humanitární činnosti a při 

obnově území ................................................................................................................................16 

5.1.1 Školící a výcviková oblast ..........................................................................................17 

5.1.2 Odborná příprava příslušníků ZÚ HZS ČR a HZS ČR v oblasti: .................................17 

5.2 Působnost ZÚ HZS ČR ......................................................................................................17 

5.3 Organizace výjezdu jednotky ZÚ HZS ČR zásahu a její předurčenost ................................17 

5.4 Organizační struktura ZÚ HZS ČR ....................................................................................18 

5.4.1 Sloţení Záchranných rot ZÚ HZS ČR v Hlučíně ........................................................19 

5.4.2 Sloţení Záchranné roty ZÚ HZS ČR ve Zbirohu ........................................................19 

6 Záchranné a likvidační práce při povodni ..................................................................................20 

6.1 Definice povodně...............................................................................................................21 

6.2 Povodňové záchranné práce ...............................................................................................21 

6.3 Evakuace obyvatelstva .......................................................................................................21 

6.4 Modelová situace povodeň na povodí řeky Labe ................................................................21 

7 Statistika zásahu a činnosti u ZÚ HZS ČR .................................................................................31 

8 Dojezdy techniky dislokované v Hlučíně a Zbirohu ...................................................................32 

Závěr ................................................................................................................................................36 

Seznam použité literatury .................................................................................................................37 

Seznam obrázků ................................................................................................................................38 

Seznam tabulek .................................................................................................................................38 

Seznam grafů ....................................................................................................................................38 

Seznam příloh ...................................................................................................................................38 



9 
 

 

2 ÚVOD 

21. století nám přináší stále větší klimatické změny, které mají za následek vznik 

mimořádných událostí, které nás ohroţují na ţivotě a zdraví osob a zvířat. Ty mají také dopad 

na majetek jednotlivců i společnosti. V neposlední řadě mají dopad  na ţivotní prostředí. Stále 

častěji se na jaře a v létě projevují povodně jak přirozené, tak bleskové, které ohroţují 

obyvatelstvo na ţivotech a ztrátě majetku. Čím dál více se setkáváme s neţádoucími 

atmosférickými vlivy, jako jsou vichřice, orkány či tornáda. V zimním období zápasíme s 

intenzivními přívaly sněhu trvajících několik dnů které následně vyvrcholí v kalamitní stav. 

Toto všechno je obraz dnešních přírodních vlivů vedoucích ke zdokonalování se v ochraně 

obyvatelstva a v následné poskytované pomoci. 

Mimořádné události a krizové situace nám nepřipraví jen příroda, ale jsou zde i hrozby 

z nehod v letecké, silniční, lodní a ţelezniční dopravě. Velkých poţárů ve výrobních 

objektech, havárií v chemickém průmyslu nebo jaderných elektráren, které mohou mít 

nedozírné následky pro obyvatelstvo, ne – li pro lidstvo. Novodobým fenoménem je 

terorismus, který nás můţe zaskočit v jakoukoliv dobu a ohromit i celou společnost, např. 

pouţitím špinavé bomby. Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen ZÚ HZS ČR) vznikl právě k poskytnutí pomoci obyvatelstvu a k poskytnutí 

výpomoci Hasičským záchranným sborům krajů, při řešení těchto mimořádných událostí. 

Cílem práce je řešení problematiky poskytování pomoci obyvatelstvu ze strany ZÚ 

HZS ČR. Bude provedeno nastínění modelových situací při mimořádných událostech, 

moţnosti jejich řešení, včetně poskytnutí humanitární pomoci v ČR při povodních nebo 

jiných mimořádných událostech, poskytnutí pomoci kontaminovanému obyvatelstvu, 

obyvatelstvu v karanténě apod.  
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3 Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, Danuše KRATOCHVÍLOVÁ, ML. a Libor 

FOLWARCZNY. Ochrana obyvatelstva. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 2013. ISBN 978-80-7385-

134-7. 

Tato publikace pomohla k objasnění základů a vzniků civilní obrany a ochrany 

obyvatelstva. 

ADAMEC, Vilém. Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva. Ostrava: SPBI, 2012. 

ISBN 978-80-7385-118-7. 

Z této knihy jsem čerpal informace k modelové situaci evakuace při povodni. 

1. Pokyn velitele Záchranného útvaru HZS ČR ze dne 12.2.2013, kterým se stanoví úkoly a 

činnost Záchranného útvaru HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení. In: Sbírka 

interních aktů řízení velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR. 2013. 

Z tohoto pokynu jsem čerpal informace k sloţení záchranných odřadů a všeho co se 

týče výjezdové činnosti. 

10. pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 11. 2. 2010 k 

realizaci opatření nouzového přeţití obyvatelstva v působnosti Hasičského záchranného sboru 

České republiky. In: Sbírka interních aktů řízení Generálního Ředitele Hasičského 

záchranného sboru České Republiky. 2010. 

Tento pokyn se zabývá materiální základnou humanitární pomoci (dále jen MZHP) a 

pomohl při tvoření modelové situace. 
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4 Ochrana obyvatelstva 

Dle zákona o integrovaném záchranném systému (dále jen IZS) je ochrana 

obyvatelstva definována jako plnění úkolů civilní obrany (dále jen CO), tj. plnění čl. 61 

Dodatkového protokolu I k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů. Jedná se o varování, evakuaci, ukrytí, nouzové 

přežití a další opatření k zabezpečení života, zdraví a majetku obyvatelstva v návaznosti 

na čl. 61 Protokolu I k Ţenevským úmluvám. Obsah Protokolu I je ale čistě orientován na 

ochranu obyvatelstva za válečného stavu a výše uvedená definice neodpovídá potřebám 

současné praxe. 

V Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015je chápána 

ochrana obyvatelstva jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, sloţek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizovat negativní dopady moţných mimořádných událostí a krizových situací na 

zdraví a ţivoty lidí.[1] 

4.1 Ochrana obyvatelstva do roku 2000 

Jako počátky ochrany obyvatelstva můţeme označit jednání obyvatel před výstavbou 

obydlí. Neţ s výstavbou začali, tak na základě zkušeností starších generací čerpali informace 

o působení přírodních ţivlů. Později se lidé chránili před válečnými taţeními a ozbrojenými 

střety přesunem do náhradních obydlí (jeskyně, hory, úzká údolí apod.). Tyto místa uţ měli 

předem vytypované, připravené pro přeţití a brali sebou i hospodářská zvířata.[1] 

Období po 1. světové válce bylo známo rozmachem průmyslové chemie a 

letectví.Stále více hrozila moţnost leteckého útoku za pouţití nejen konvečních, ale hlavně i 

chemických zbraní. Tyto léta se vyznačovala dobrovolnou činnosti členů Československého 

červeného kříţe, hasičů i členů tělovýchovných a skautských organizací s jejich postupným 

začleňováním do místních výborů Ústřední obrany obyvatelstva.[1] 

Dne 11. dubna 1935 byl přijat zákon č. 82 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým 

útokům a tímto vznikla civilní protiletecká ochrana (dále jen CPO). Vedením bylo pověřeno 

ministerstvo vnitra. Ve spolupráci s ministerstvem národní obrany a dalšími resorty byly obce 

rozděleny podle předpokládaného leteckého napadení do kategorií. Byla stanovena opatření 

před leteckými útoky pro jednotlivé kategorie obcí. Nebezpečí z leteckých útoků se týkalo 

především velkých měst s průmyslovými podniky, které byly důleţité pro obranu státu. 

Hlavním úkolem bylo zabezpečit obyvatelstvo plynovými maskami a dostatečným počtem 

veřejných úkrytů. K zákonu č. 82 Sb., byly vydávány vládní nařízení týkající se výroby, oprav 

a prodeje plynových masek a budování úkrytů.[1] 

V období Protektorátu Čech a Moravy přešlo v roce 1940 řízení CPO na protektorátní 

policii, která zabezpečovala chod ostatních sloţek především Červeného kříţe a poţárních 

jednotek. Od července roku 1941 byly sloţky CPO podřízeny říšské pořádkové policii a 

začleněny do Luftschutzu. Tímto opatřením vstoupila v platnost říšská nařízení Luftschutzu. 

Hlavní úkoly CPO bylo varování obyvatelstva před leteckými útoky, pomoc při minimalizaci 
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škod bezpečnostní a pomocnou sluţbou, ochrana osob v průmyslových podnicích, pomocí 

závodní protiletecké ochrany a ochrana osob ve veřejných a privátních objektech 

svépomocnou ochranou.[1] 

Ukončením 2. světové války došlo roku 1945 k minimalizaci ochrany obyvatelstva 

před leteckými útoky. Od roku 1946 probíhalo řízené odstraňování protiletecké ochrany 

spočívající především v likvidaci ochranných staveb a zařízení. Tuto likvidaci mělo za úkol 

provádět ministerstvo vnitra. [1] 

Dne 13. července 1951se vláda usnesla na tom, ţe vČSR zřizuje civilní obrana, jejím 

úkolem byla účinná obrana obyvatelstva, míst a závodů, zejména před leteckými útoky.Řízení 

a organizování CO příslušeloministru vnitra. Za plnění úkolu CO v oboru své působnosti 

zodpovídali jednotliví členové vlády. Za organizování CO v obcích, okresech a krajích byli 

zodpovědní předsedové národních výborů.Opatření, k organizování CO a zajištění plnění 

úkolů v případě potřeby vydával ministr vnitra a příslušný národní výbor. [1] 

V 50. letech proběhl přechod na obranná opatření proti zbraním hromadného ničení. 

To si vyţádalo přijetí Usnesení vlády č. 49 o civilní obraně Republiky československé 

s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky československé z 15. ledna 1958, které 

nahradilo vládní usnesení z roku 1951 a jeho přílohu. Dokument byl v celém rozsahu označen 

jako přísně tajný. Dne 18. dubna 1961 byl přijat zákon č. 40 o obraně Československé 

socialistické republiky, který obsahuje příslušná ustanovení, týkající se civilní obrany. Tímto 

zákonem byly zrušeny mimo jiné i zákon č. 82 z roku 1935, zákon č. 75 z roku 1938 a výše 

uvedené usnesení vlády.[1] 

V rozmezí  let 1975 – 1989 se tento systém měnil pouze dílčími úpravami v závislosti 

na změnách ve společnosti, postupně byla věnována pozornost ţivelným pohromám a 

haváriím, ale stále hlavním cílem bylo, zajištění ochrany obyvatelstva za války a týlová 

podpora bojujících armád. 1. ledna 1976 se konal převod civilní obrany z působnosti 

federálního ministerstva vnitra do působnosti federálního ministerstva národní obrany. CO, 

která se stala součástí Československé lidové armády, byla definována jako součást obrany 

ČSSR, zahrnující opatření k zabezpečení ochrany a obrany obyvatelstva před následky 

nepřátelského napadení, k vytvoření podmínek pro plynulý chod hospodářského ţivota při 

nepřátelském napadení a k odstraňování následků tohoto napadení. Aţ někdy v polovině 80. 

let se začalo uvaţovat o moţnosti pouţití CO k likvidaci přírodních a antropogenních 

katastrof.[1] 

Rokem 1990 byla zahájena transformace CO s nastaveným cílem, vytvořit moderní a 

spolehlivý systém ochrany obyvatelstva, který měl odpovídat systémům ve vyspělých zemích. 

Proto bylo přijato 17. března 1993 Usnesení vlády č. 126, jehoţ obsahem byla Opatření CO 

České republiky. V opatřeních je deklarováno, ţe do doby přijetí právní úpravy CO je nutno 

zachovat funkčnost systému CO v souladu s čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ţenevským 

úmluvám z 29. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, a to 

realizací vybraných opatření CO. Dodatkový protokol I k Ţenevským úmluvám byl přijat 
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v Ţenevě 8. června 1977. Dne 31. 12. 1993 byly zrušeny štáby CO okresů a statutárních měst. 

Úkoly CO převzaly dnem 1. ledna 1994 okresní úřady. Toto vyplynulo dne 24. prosince 1993 

Usnesení vlády České republiky č. 660. Dne 12. listopadu 1997 bylo přijato Usnesení vlády 

České republiky č. 710 ke koncepci zabezpečení úkolů CO definovaných Dodatkovým 

protokolem I k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů 

z 12. srpna 1949.Usnesením vlády České republiky ze dne 20. ledna 1999 č. 53 se převedla 

CO z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra s účinností od 1. 

ledna 2000. Usnesením č. 39 z 5. ledna 2000vzala vláda na vědomí informaci o postupu 

transformace a vyslovila souhlas se změnou termínu převodu státní správy ve věcech CO k 1. 

lednu 2001. Tímto dnem vzniklo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen GŘ HZS ČR), do jehoţ struktur a do struktur hasičských záchranných 

sborů krajů integrovaly struktury Hlavního úřadu CO a jeho podřízených součástí.[1] 

4.2 Legislativní rámec ochrany obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva je v České republice zakotvena v těchto právních předpisech: 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního 

zákona č. 300/2000 Sb.V zákoně jsou upřesněny sloţky, tvořící základ bezpečnostního 

systému ČR, přičemţ jejich hlavní činnosti směřují k obraně a ochraně. Dále je zde určena 

povinnost podílet se na zajišťování bezpečnosti ČR. [1] 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vymezuje IZS, stanoví sloţky IZS a jejich 

působnost. Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu (dále jen krizové stavy). 

Definuje pojem ochrana obyvatelstva jako plnění úkolů CO, zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, 

zdraví a majetku. [1] 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.Vymezuje orgány krizového řízení a stanovuje jejich 

úkoly 

Stanovuje, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na KS,které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR. Řeší zřizování bezpečnostních rad a krizových 

štábů.Vymezuje pojmy jako: krizové řízení, pracoviště krizovéhořízení, krizová situace, 

kritická infrastruktura, pracovnípovinnost a pracovní výpomoc, krizový stav.[1] 

 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje: 

přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS), přijetí těchto 

opatřenístanoví pravomoci vlády, ústředních správních úřadů, České národníbanky, krajských 

úřadů, obecních úřadů Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) a orgánů 

územníchsamosprávných celků při přípravě a přijetí HOPKS krizových stavů. Stanoví 
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zpracování plánu nezbytných dodávek správním úřadem,plánu hospodářské mobilizace 

ústředním správním úřadem a plánuopatření hospodářské mobilizace, který musí podle tohoto 

zákonazpracovat všichni dodavatelé mobilizační dodávky. Zásoby pro humanitární pomoc, 

které jsou součástí systémunouzového hospodářství a jsou vytvářené správou státních 

hmotných rezerv (dále jen SSHR). Systém regulačních opatření ke sníţení spotřeby 

nedostatkovýchkomodit (surovin a výrobků a dodávek sluţeb).[1] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému.Vyhláška je koncipována do šesti 

stěţejních částí: 

první část stanovuje zásady koordinace sloţek integrovaného záchranného systému při 

společném zásahu,  

druhá část zásady spolupráce operačních středisek základních sloţek,  

třetí část podrobnosti o úkolech operačních a informačních středisek,  

čtvrtá část obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob 

zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachů poplachového plánu,  

pátá část zásady a způsob zpracování, schvalování a pouţívání havarijního plánu kraje 

a vnějšího havarijního plánu,  

šestá část zásady způsobu krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném 

systému. [1] 

 

 Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva.Upravuje postup při zřizování zařízení CO a při odborné přípravě jejich 

personálu, dále stanovuje způsoby informování právnických a fyzických osob o charakteru 

moţného ohroţení, připravovaných opatřeních a technických, provozní a organizační 

zabezpečení jednotného systému varování včetně poskytování tísňových infor-

mací.Konkretizuje plnění dalších úkolů CO, zejména pak evakuaci, ukrytí a nouzové přeţití 

obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. 

Konkretizuje uplatňování poţadavků z hlediska ochrany obyvatelstva v územním plánování, v 

územním a stavebním řízení.[1] 

  

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

ochrany.Stanovuje mimo jiné i zásady činnosti jednotek poţární ochrany a rozsah úkolů na 

úseku CO a ochrany obyvatel. [1] 

 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o 

krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.Předpis upravuje obsah a sloţení bezpečnostních rad krajů a ORP, krizových štábů 

krajů a ORP. Náleţitostí jak krizového plánu kraje nebo ORP, tak krizového plánu 

ministerstva, jiného ústředního správního úřadu, České národníbanky nebo jiného státního 

orgánu, jemuţ krizový zákon ukládápovinnost zpracovat krizový plán. Vymezuje obsah plánu 

krizové připravenosti a plánu krizovépřipravenosti subjektu kritické infrastruktury. 

Stanovuje označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností ajiných 

materiálůobsahujících zvláštní skutečnosti a postup přiurčování osob ke styku se zvláštními 

skutečnostmi.[1] 

 

Nařízení vlády č. 463 ze dne 27. listopadu 2000, o stanovení pravidel zapojování 

do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a 
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náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami 

na ochranu obyvatelstva.Nařízení vlády obsahuje stanovení pravidel zapojování do 

mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad 

výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva. [1] 

 
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.Právní předpis upravujepodmínky pro vyuţívání vodních zdrojů, 

zachování a zlepšeníjakosti povrchových a podzemních vod. Podmínky pro sniţování 

nepříznivých účinků povodní a sucha azajištění bezpečnost vodních děl. 

Zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou, právní vztahy k povrchovým a podzemním 

vodám, k vyuţívánípovrchových a podzemních vod, vztahy k pozemkům a stavbám, snimiţ 

výskyt těchto vod přímo souvisí.[1] 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

stanoví podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů, majetku před poţáry, 

poskytování pomoci při ţivelných pohromách apod. [1] 

 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Zákonem upravuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných celků a 

právnických a fyzických osob k zajišťování obrany ČR a odpovědnost za porušení těchto 

povinností. Zákon ukládá zpracovatplán obrany a dílčí plán obrany.[1] 

 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. 2. 2008. Vymezuje úkoly veřejné správy, 

podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti. Upřesňuje další rozvoj 

základních organizačních a technických opatření ochrany obyvatelstva a jejich plánování pro 

mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace. Pozornost je zaměřena na 

připravenost sil a prostředků jak za mírového tak i za válečného stavu včetně materiálního a 

finančního zabezpečení. V závěru je uveden harmonogram realizace opatření ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. [1] 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená 

usnesením vlády č. 805 ze dne 23. října 2013. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030 je klíčovýmdokumentem, který popisuje ochranu obyvatelstva v 

celé její šíři a sloţitosti.Stylizuje základní principy ochrany obyvatelstva a objasňuje 

významjejí významné oblasti a nástrojů,prostřednictvím kterých je realizována. Připravenost 

systému odolat současným ipředvídatelným hrozbám a s nimi vyplývajícími mimořádné 

události a krizovésituace uţ si dále nevystačíme s „pouhým“ nasazením sil a prostředků 

bezpečnostních sloţek státu. 

Koncepce byla zpracována pomocí SWOT analýzy silné a slabé stránky, hrozby a příleţitosti.  

Přičemţ byly četnosti výskytu jednotlivých faktorů porovnány pomocí Paretovy analýzy a 

znázorněny v grafuLorenzovou křivkou. 

Výsledkem byla široka škála informací, která byla vyuţita pro směřování dalšího vývoje 

systému ochrany obyvatelstva. V konečné fázi, bylo nalezeno a popsáno 24 základních úkolů 

ochrany obyvatelstva, které budousměřovat k naplnění záměru priorit: 

 Občan, 

 Soukromé subjekty, 
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 Ochrana kritické infrastruktury, 

 Věda, výzkum a inovace, 

 Vydefinování nových úkolů a přístupů. 

 

Cílem je celkové posílení systému ochrany obyvatelstva za maximálního vyuţití 

stávajících kapacit aefektivního zapojení kapacit nových.[2] 

5 Záchranný útvar HZS ČR                                                                         

Dne 22. října 2007 Usnesením Vlády ČR č. 1194 bylo rozhodnuto o předání 157. 

záchranného praporu Hlučín, Hasičskému záchrannému sboru České republiky (dále jen HZS 

ČR). Následně byl přijat zákon č. 260 ze dne 25. června 2008, kterým se měnil zákon 

č.238/2000 Sb., o HZS ČR, s účinností od 1.ledna 2009. Tímto zákonem vznikl 1. ledna 2009 

Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen ZÚ HZS ČR). 1. 

ledna 2010 pak vznikla 3. záchranná rota s dislokací ve Zbirohu. [3] 

  

ZÚ HZS ČR je zálohovou, centrálně řízenou jednotkou GŘ HZS ČR.Záchranné 

jednotky ZÚ HZS ČR jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, 

ţivelných pohrom (např. povodně, sněhové kalamity, rozsáhlé lesní poţáry a jiné přírodní 

kalamity) a technických zásahů s nutností vyuţití speciální techniky. Dále ZÚ HZS ČR 

zajišťuje výcvik příslušníků HZS ČR a IZS ČR ve vybraných specializačních kurzech a 

provádí výuku a výcvik nových řidičů pro oprávnění skupiny B, C, E, D. [3] 

5.1 Hlavní úkoly a zaměření ZÚ HZS ČR v záchranné, likvidační, 

humanitární činnosti a při obnově území 

 záchranné práce 

 evakuace osob, zvířat a materiálu 

 vyhledávání, vyprošťování a záchrana osob ze zavalených prostorů 

 potápěčské práce 

 vyprošťování havarované, nebo uvázlé techniky 

 demoliční práce pomocí trhavin 

 radiační a chemický průzkum a vytyčování nebezpečných zón 

 dekontaminace osob, techniky, materiálu a terénu 

 dálková doprava vody při poţárech a hašení poţárů 

 odstraňování nebezpečných stavů pomocí zemních a vyprošťovacích strojů 

 demolice statikou narušených objektů a staveb 

 odčerpávaní vody z postiţených území velkokapacitními čerpadly 

 sběr a likvidace uhynulých zvířat 

 nouzové přeţití obyvatelstva 

 nouzového stravování obyvatelstva 

 nouzové zásobování pitnou vodou (dálková doprava vody cisternamia distribuce 

vody). 

 poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí podle poţadavků 

Ministerstva Vnitra (dále jen MV) - GŘ HZS ČR. 

 nouzové dodávky elektrické energie [4] 
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5.1.1 Školící a výcviková oblast 

ZÚ HZS ČR se podílí na zajištění školení a výcviku příslušníků HZS ČR 

v následujících odborných kurzech a školeních: 

 obsluha motorových řetězových pil 

 manipulace se zvířaty při mimořádných událostech 

 vůdce malého plavidla 

 obsluha zemních a stavebních strojů 

 zajišťování výcviku příslušníků HZS ČR v získávání řidičských oprávnění 

řidičské oprávnění typu „B"„C“„D“„E“; periodická školení k získání „Povolení k 

řízení sluţebních vozidel“ 

 kurz dekontaminace[4] 

5.1.2 Odborná příprava příslušníků ZÚ HZS ČR a HZS ČR v oblasti: 

 kynologů 

 potápěčů 

 střelmistrů v trhacích pracích 

 na cvičeních HZS krajů se speciální technikou [4] 

5.2 Působnost ZÚ HZS ČR 

ZÚ HZS ČR má celorepublikovou působnost a je centrálně řízenou zálohovou 

jednotkou GŘ HZS ČR.S hlediska práva přednostního velení se záchranný odřad ZÚ HZS ČR 

povaţuje za jednotku HZS kraje bez místní příslušnosti. To znamená, ţe pokud budou na 

místě zásahu společně zasahovat jednotky HZS kraje a ZÚ HZS ČR, má přednost velení na 

místě zásahu jednotka s místní příslušností, v jejímţ hasebním obvodě místo zásahu leţí, 

pokud není rozhodnuto jinak v souladu s právním předpisem (§ 22 odst. 2 vyhlášky č. 

247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany.)[5] 

5.3 Organizace výjezdu jednotky ZÚ HZS ČR zásahu a její předurčenost 

Záchranný odřad ZÚ HZS ČR na místo zásahu vysílá operační a informační středisko 

MV - GŘ HZS ČR.  Pro zásahovou činnost jsou u ZÚ HZS ČR trvale předurčeny síly a 

prostředky (dále jen SaP), které vytváří záchranné odřady k řešení mimořádných událostí 

v době mimo výkon sluţby tvořené z příslušníků zařazených v pohotovosti. Vyčlenění SaP do 

pohotovosti na sluţebně rozhoduje příslušný sluţební funkcionář ZÚ HZS ČR, a to na 

podkladě schválení příslušníkem v pohotovosti vedení.[6] 

  

SaPZÚ HZS ČR začleněné v záchranných odřadech vyjíţdí z místa své dislokace do: 

 90-ti minut,pokud k výzvě k výjezdu dojde v mimopracovní době, 

 60-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době pracovních dnů a jde o 

výjezd odřadu, 

 30-ti minut, pokud k výzvě k výjezdu dojde v pracovní době pracovních dnů a jde o 

výjezd jednotlivé techniky s osádkou.[6] 
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Sloţení záchranných odřadů, které se sestavují z příslušníků ZÚ HZS ČRve 

sluţební pohotovosti vykonávané mimo sluţebnu mimo sluţební dobu vţdy na dobu jednoho 

týdne s pravidelným počátkem od pátku 07:00hod, se určuje ve struktuře a maximálním 

počtu: 

Záchranný odřad I. (1 + 21) 

velitel záchranného odřadu I. a 19 příslušníků z 1. a 2. záchranné roty 

1 příslušník zabezpečující logistickou podporu odřadů  

1 příslušník na koordinaci a součinnost zasahujících odřadů se sloţkami IZS. [6] 

 

Záchranný odřad II. (1 + 9) 
velitel záchranného odřadu II. a 9 příslušníků z 3. záchranné roty. 

Konkrétní složení záchranného odřadu pro účely zásahu navrhuje velitel záchranného 

odřadu a schvaluje příslušník v pohotovosti vedení. [6] 

Vybavenost záchranných odřadů technikou a prostředky musí být určena ve struktuře 

a počtu, které umoţní naplnění účelu, pro nějţ jsou u ZÚ HZS ČRtrvale předurčeny SaP, a 

s přihlédnutím k povaze mimořádných událostí, jejichţ řešení záchranným odřadem lze 

očekávat. Technika začleněná do záchranných odřadů je vybavena základními prostředky pro 

evakuaci a záchranu osob a majetku. Přesnějšívybavení záchranného odřadutechnikou pro 

účely zásahu navrhuje velitel záchranného odřadu a schvaluje příslušník v pohotovosti vedení. 

Navýšení počtůzasahujících osob a techniky záchranných odřadů, případně jejich obměnu pro 

zapojení a uţití záchranným odřadem při jednotlivém zásahu, povoluje příslušník 

v pohotovosti vedení.[6] 

ZÚ HZS ČR vyčleňuje také síly a prostředky pro potřeby Ústředního poplachového 

plánu IZS. Uvedené SaP zároveň doplňují předurčenost jednotek HZS ČR. Kynologové a 

sluţební psi jsou výcvikem připravováni pro záchranu ze sutin a k plošnému vyhledávání 

osob.V, rámci psychologické sluţby HZS ČR se u ZÚ HZS ČRzřídila funkce psychologa.[6] 

5.4 Organizační struktura ZÚ HZS ČR 

Pro usek záchranné činnosti, jsou vyčleněny 3 Záchranné roty a Oddělení přípravy a 

řízení jednotek. 1. a 2. Záchranná rota, jsou dislokovány v Hlučíně. 3. Záchranná rota 

je umístěná ve Zbirohuz důvodu dosaţitelnosti a efektivního nasazení SaP na celém území 

České republiky.Další činnosti jsou podpůrného charakteru a jsou zajišťovány úsekem 

ekonomiky a kanceláří velitele s jednotlivými odděleními.[7] 
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Obrázek 1: schéma organizační struktury (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

5.4.1 Složení Záchranných rot ZÚ HZS ČR v Hlučíně 

1. Záchranná rota se skládá z: 

 1. záchrannéčety určené pro zemní, demoliční a přepravníčinnosti v počtu 14 

příslušníků. 

 2. záchrannéčety určené pro vyprošťovací činnosti v počtu 14 příslušníků. 

 3. záchrannéčety určené pro evakuační činnosti, přepravu techniky, sypkých materiálu, 

kapalin a dálkovou dopravu vody v počtu 16 příslušníků. 

Celkový početní stav s velitelem a zástupcem veliteleroty je 46 příslušníků. 

 

2. Záchranná rota se skládá z: 

 1. záchrannéčety, předurčené pro dekontaminaci techniky a osob, vysokokapacitní 

čerpání vody, převoz, výstavbu a provozování MZHP, vykonávaní chemické sluţby u 

útvaru, včetně provádění výcviku s dýchacími přístroji, protichemickými obleky a 

přístroji pro detekci nebezpečných látek. Četa je v počtu 16 příslušníků. 

 2. záchrannéčety, která je určena k provádění speciálních činností, mezi které patří: 

potápěčské, střelmistrovské, kynologické a zdravotní. Četa je v počtu 17 příslušníku. 

 3. záchrannéčety určené pro nouzové dodávky elektrické energie, dále je určena pro 

práci s motorovými řetězovými pilami (dále jen MŘP) při kalamitním stavu a 

v neposlední řadě poskytuje poradenstvíinstruktory v kurzu MŘP pro příslušníky HZS 

ČR. Četa je v počtu 14 příslušníků. 

Celkový početní stav s velitelem a zástupcem veliteleroty je 47 příslušníků. 

5.4.2 Složení Záchranné roty ZÚ HZS ČR ve Zbirohu 

3. Záchranná rota se skládá z: 

 1. záchrannéčety určené pro zemní, demoliční a přepravní činnosti a je v počtu 12 

příslušníků. 

 2. záchrannéčety určené pro vyprošťovací činnosti v počtu 12 příslušníku. 
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 3. záchrannéčety určené pro dekontaminaci techniky a osob, kynologické činnosti, 

vysokokapacitní čerpání vody a zabezpečení chemické sluţby u roty, včetně provádění 

výcviku s dýchacími přístroji, protichemickými obleky a přístroji pro detekci 

nebezpečných látek. Četa je v počtu 17 příslušníků. 

 Pracoviště přípravy a zabezpečení, které zajišťuje pro 3. záchrannou rotu podporu 

v oblasti strojní, technické, KIS a zabezpečuje, organizuje a řídí výcvikovou činnost 

roty. 

 Pracovištěm zabezpečení, které je předurčeno pro zajištění speciálních výcviků 

v ohňovém polygonu 

Celkový početní stav s velitelem roty je 42 příslušníků. 

Celkový početní stav příslušníku u ZÚ HZS ČRv rámci úseku záchranné činnosti je 135. 

Celkové počty příslušníků u ZÚ HZS ČRje 167 příslušníku. 

 

Všichni příslušníci na úseku pro záchrannou činnost ZÚ HZS ČR jsou nositeli dýchací 

techniky, 80příslušníků má oprávnění na MŘP, 100 příslušníků má oprávnění vazače, 55 

příslušníků má jeřábnické oprávnění, 15 příslušníků má oprávnění pro obsluhu plošin, 55 

příslušníků má oprávnění vůdce malého plavidla a dálejsou příslušníci ZÚ HZS ČRdrţiteli 

řidičských oprávnění skupiny B, C, E, D. 

6 Záchranné a likvidační práce při povodni 

V následující kapitole budu řešit moţnosti poskytnutí pomoci obyvatelstvu při 

povodni, prostřednictvím ZÚ HZS ČR. 

Při nástupu povodně se dá očekávat náhlý a nekontrolovatelný nárůst vodní hladiny a 

v konečném důsledku také vylití řek a potoků mimo svá koryta.  

Obyvatelstvo povodeň ohroţuje zejména zaplavením jejich obydlí, znehodnocením či 

ztrátou jejich majetku, utonutím hospodářských zvířat a v hlavní řadě ohroţením na ţivotě. 

K ochraně obyvatelstva disponuje ZÚ HZS ČR technikou, která se dělí na: 

 vyprošťovací techniku 

 zemní stroje 

 nákladní a přepravní techniku 

 plavidla 

 technika pro dálkovou dopravu vody 

 technika pro dekontaminaci 

 elektrocentrály 

 ostatní technika a prostředky ZÚ HZS ČR 

 osobní přeprava 

 

Přesnější výčet a popis této techniky uvádím v příloze č. 1 
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6.1 Definice povodně 

Povodněmi se pro účely zákona rozumípřechodné výrazné zvýšení hladiny vodních 

tokůnebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavujeúzemí mimo koryto vodního 

toku a můţe způsobitškody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobitškody tím, ţe z 

určitého území nemůţe dočasně přirozenýmzpůsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný,případně dochází k zaplavení území při soustředěnémodtoku sráţkových vod. 

Povodeň můţe býtzpůsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovýmisráţkami nebo 

chodem ledů (přirozená povodeň), nebojinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, 

kterámůţe vést aţ k jeho havárii (protrţení) nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle (zvláštní povodeň).[10] 

6.2 Povodňové záchranné práce 

Povodňovými záchrannými pracemi jsou technickáa organizační opatření prováděná 

za povodněv bezprostředně ohroţených nebo jiţ zaplavených územíchk záchraně ţivotů a 

majetku, zejména ochranaa evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně ponezbytně 

nutnou dobu, zachraňování majetku a jehopřemístění mimo ohroţené území.Povodňové 

záchranné práce v případech, kdyjsou ohroţeny lidské ţivoty nebo hospodářské zájmy, jimiţ 

jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví,zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se 

sloţkami IZS.[10] 

6.3 Evakuace obyvatelstva 

Jedním, ze stěţejních způsobu ochrany obyvatelstva před povodněmi je evakuace, 

kterou se zabezpečuje přemístění osob z míst ohroţených povodní (evakuační zóna) do míst, 

která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.[11] 

Evakuace se dělí na: 

 evakuaci organizovanou v plném rozsahu, která je z hlediska časového a 

organizačního nejnáročnější. Při této evakuaci je nutné zajistit přesun obyvatelstva 

z postiţeného území do míst nouzového ubytování.[11] 

 Samoevakuaci, která je z hlediska organizačního podstatně jednodušší, klíčovým 

úkolem je zajistit průchodnost evakuačních tras. Na základě zkušeností z povodní 

v posledních 15- ti letech lze konstatovat, ţe velká část obyvatelstva se evakuuje 

s vyuţitím vlastních dopravních prostředků a často i s vlastním ubytováním a 

stravováním (chaty, příbuzní) [11] 

6.4 Modelová situace povodeň na povodí řeky Labe 

Vlivem jarního tání sněhové pokrývky v horských oblastech a vydatných přívalových 

dešťů, vznikne povodeň na horním toku Labe. Povodněmi zasaţenými kraji jsou: 

Královéhradecký, Pardubický, Středočeský a Ústecký. 
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Obrázek 2: schéma povodí Labe (zdroj: www. taggmanager.cz) 

Mezí první povodněmi postiţenou oblast patří Královéhradecký kraj, ve kterém 

pramení řeka Labe.  

Zde voda rychle stéká z horských oblastí do menších potoků a přítoku Labe. Tento 

faktor, má za následek vznik bleskové povodně. 

Den první: Vznik bleskové povodně v Královéhradeckém kraji. Povodeň nastane 

vlivem nasycenosti půdy z jarního tání sněhové pokrývky a přívalových dešťů. Blesková 

povodeň způsobila podemletí stromů ve svazích,to má za následek jejich pád na kabely 

elektrického vedení. Po působení bleskové povodně, zůstanou v korytech řek a potoků nánosy 

stromů a předmětů, které je třeba odstranit pro volný odtok vody. Síla a rychlost bleskové 

povodně měla za následek také destrukci objektů umístěných v blízkosti vodního toku.  

ZÚ HZS ČR poskytuje techniku pro zemní a likvidační práce: 

1x Univerzální dokončovací stroj Tatra Tatra T 815 6x6 UDS – 214,  

2x Tahač MAN TGS s návěsem Noteboom OSD,  

1x Víceúčelový pracovní stroj Huddig 1260 C,  

1x Malý pásový nakladač Caterpillar CAT 289C, 

1x Malý kolový nakladač Caterpillar CAT 262C,  

1x Pásové rypadlo Caterpillar CAT 329 E,  

2x Automobil sklápěcí Tatra T 815 6x6 S3, S25, 
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1x Toyota RAV4 2,0, 

1x Toyota Hilux, 

1x Požární nosič kontejnerů Tatra T815-7 8x8 + kontejner ISO 1C s pilami (15x MŘP + 

5x rozbrušovací pila), 

1x Pracovní plošina Tatra T 815 6x6 PP- 27. 

 

Počet nasazených osob: 17 

 

 

Obrázek 3: UDS - 214 při odstraňování následku povodně (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Den druhý: blesková povodeň a přívalové deště mají za následek postupné zvyšování 

hladiny řeky Labe a všech jejích přítoků. Z toho důvodu informuje Český 

Hydrometeorologický Ústav (dále jen ČHMU), o stavu bdělosti a varuje o moţném vzniku 

přirozené povodně. Pardubický a Středočeský kraj po tomto prohlášení začíná provádět 

povodňové zabezpečovací práce, jako jsou odstraňování překáţek ve vodním toku, ochrana 

koryta, břehů, zpevňování hrází a výstavba protipovodňových stěn. Postiţené kraje si na 

pomoc k ochraně obyvatelstva povolávají ZÚ HZS ČR. 

Nasazená technika: 

1x Univerzální dokončovací stroj Tatra T 815 6x6 UDS – 114,  

1x Tahač MAN TGS s návěsem Noteboom OSD,  

1x Víceúčelový pracovní stroj Huddig 1260 C,  

1x Malý pásový nakladač Caterpillar CAT 289C,  

2x Automobil sklápěcí Tatra T 815 6x6 S3, S25, 

1x Malý kolový nakladač UNC 750. 
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Počet nasazených osob: 6 

 

Den třetí: ČHMU vyhlašuje druhý stupeň povodňové aktivity s nebezpečím přerůstání 

přirozené povodně v povodeň a to pro Středočeský, Ústecký kraj. Kraje ţádají ZÚ HZS ČR o 

poskytnutí pomoci při evakuaci. Pro účely ochrany obyvatelstva při povodni, poskytuje ZÚ 

HZS ČR evakuační techniku.  

Nasazená technika: 

3 autobusy s kapacitou pro 135 evakuovaných osob,  

25 nákladních valníků s kapacitou pro 750 evakuovaných osob.   

 

Počet nasazených osob: 28 

 

Najednou je ZÚ HZS ČR schopen evakuovat 885 osob. Při nebezpečí z prodlení 

připadá v úvahu přeprava osob také na loţné ploše vozidla. 

Den čtvrtý:ČHMU vyhlašuje třetí stupeň povodňové aktivity v Středočeském a 

Ústeckém kraji. Extrémní zvyšování vodní hladiny zapříčinilo zatopení níţe umístěných 

příjezdových cest,to zapříčinilo odříznutí některých vesnic na Mělnicku od okolí, z tohoto 

důvodu postiţené kraje poţádali o plavidla. K evakuaci z jiţ zatopených oblastí disponuje ZÚ 

HZS ČR 11. plavidly, které jsou schopny přepravit najednou aţ 281 osob. Mezi ně patří jak 

čluny, tak i obojţivelný pásový transportér. 

Nasazená technika: 

3x Tahač Tatra T-815 VT + P50N + 3x Obojživelný pásový transporter PTS – 10, 

3x Toyota Hilux + 3x Člun ADVENTURE, 

2x Toyota RAV4 2,0 + 2x Člun CZECH Marine SVX 400, 

2x Valník Tatra T-815 8x8 VVN + 2x Člun RUSB, 

1x Valník Tatra T-815 8x8 VVN + 1x Člun MARINE 15 Y. 

Počet nasazených osob: 22 

Den pátý: Povodňové orgány odvolávají 3. stupeň povodňové aktivity. Kraje 

postiţené povodní začínají s likvidačními pracemi a v tom jim pomáhá ZÚ HZS ČR, který pro 

tyto účely disponuje jiţ zmiňovanými zemními stroji, ale také vyprošťovací technikou. Ta je 

často povolávána za účelem vytaţení zaklíněných kmenů stromů pod mostními konstrukcemi, 

vytaţení spadlých mostních konstrukcí a lávek z koryta řek, vytaţení osobní a nákladní 

techniky uvízlé v bahně či korytech řek, demolic objektů apod. ZÚ HZS ČR pro likvidační 

práce můţe nabídnout střelmistry a potápěče. 

Nasazená technika: 

2x Univerzální dokončovací stroj Tatra T 815 6x6 UDS – 214, 114, 

3x Tahač MAN TGS s návěsem Noteboom OSD, 
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2x Víceúčelový pracovní stroj Huddig 1260 C, 

2x Malý pásový nakladač Caterpillar CAT 289C, 

1x Malý kolový nakladač Caterpillar CAT 262 C, 

1x Pásové rypadlo Caterpillar CAT 329 E, 

6x Automobil sklápěcí Tatra T 815 6x6 S3, S25, 

2x Automobil sklápěcí Tatra Terrno 8x8, 

2x Tahač Tatra T 815 VT + P50N (podvalník), 

2x Kolový nakladač KN-251, 

2x Vyprošťovací tank VT 72 - nosnost 19tun, 

1x Automobilní jeřáb HK 240 K7 + L6 (AD 80), 

4x Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 AV-15, 

1x Vyprošťovací automobil Mercedes Actros AV 30, 

1x Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 AV 30, 

1x Automobilní jeřáb Tatra T 815 6x6 AD 30, 

1x Automobilní jeřáb Tatra T 815 6x6 AD 20. 

 

Počet nasazených osob: 30 

 

 

Obrázek 4: pásové rypadlo CAT 329 E při demoličních pracích (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

 

V momentě, kdy nastane kulminace vodní hladiny, můţe ZÚ HZS ČR nabídnout 

k odčerpávání vodních lagun 2 druhy vysokokapacitních čerpadel o celkovém výkonu 2400 

litrů za jednu sekundu.  
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Nasazená technika: 

1x Mobilní čerpací stanice Sigma MČS 1500 - 1500 l/s, 

1x Požární nosič kontejnerů Tatra T815-7 8x8, 

1x Požární nosič kontejnerů Mercedes BenzAcross 6x6, 

1x Ford Transit, 

1x Mobilní čerpací stanice Sigma MČS 400 - 400 l/s, 

1x Požární nosič kontejnerů Tatra T815-7 8x8, 

1x Mercedes Sprinter 906 AC, 

1x Toyota Hilux. 

 

Počet nasazených osob: 12 

 

Obrázek 5: na levé straně čerpadlo polských hasičů, na pravé straně vysokokapacitní čerpadlo 

MČS Sigma 1500 (zdroj: ZÚ HZS ČR) nasazení Mělnicko. 

S postupným opadnutím vodní hladiny se začínají obyvatelé vracet do svých domovů 

a sčítat škody. ZÚ HZS ČR můţe rovněţ nabídnout pomoc např. při odčerpávání vody ze 

sklepních prostorů nebo s odvozem znehodnoceného majetku na skládku, uhynulého 

hospodářského zvířectva do kafilérií apod.. Po působení povodně nefungují základní sluţby, 

jako jsou dodávky pitné vody, plynu, tepla, elektrické energie. ZÚ HZS ČR disponuje 2 kusy 

stanovišti dekontaminace osob SDO 3, které nemají vyuţití jen pro dekontaminaci osob, ale 

mohou poslouţit, také jako náhradní sprchy pro obyvatelstvo a zasahující hasiče, kteří 

likvidují následky povodně. 

Nasazená technika: 

2x Stanoviště dekontaminace osob SDO 3, 

2x Cisterna automobilní stříkací Tatra T 815 6x6 CAS 32, 

3x Valník Tatra T 815 8x8 VVN (dovoz balené pitné vody), 
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3x Valník Tatra T 815 8x8 VVN (dovoz elektrocentrál a příslušenství), 

1x Elektrocentrála EC 200 kw, 

1x Elektrocentrála EC 140 kw, 

1x Elektrocentrála EC 60 kw, 

10x Elektrocentrála EC 7 kVA, 

2x Automobil sklápěcí Tatra Terrno 8x8, 

1x Malý kolový nakladač UNC 750, 

1x Malý kolový nakladač Caterpillar CAT 262 C, 

2x Malý pásový nakladač Caterpillar CAT 289C, 

17x Kalové čerpadlo. 

 

Počet nasazených osob: 20 

 

Evakuovaným osobám můţe být poskytnuto nouzové přeţití obyvatelstva, nouzové 

stravování obyvatelstva, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové dodávky elektrické 

energie. 

Nouzové přežití obyvatelstva 

Materiální základna humanitární pomoci (déle jen MZHP) můţe být poskytnuta 150 - 

ti evakuovaným osobám.Pro účely ubytování slouţí stany. V zimním období jsou stany 

vybaveny tepelnou vloţkou a vytápěny pomocí kamen na dřevo. Kaţdá osoba má k dispozici 

lehátko a přikrývku. Následně obdrţí náhradní oblečení dle ročního období a klimatických 

podmínek. 

Stany poskytují základní prvky hygieny a je v nich zajištěna předlékařská první 

pomoc, ošetřovna pro zraněné a nemocné osoby.  
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Obrázek 6: Stany vzor S65 pouţité u MZHP (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Zabezpečení prostředky MZHP a technikou pro 150 osob uvádím v příloze č. 2.

 
 

Obrázek 7: Schéma prostorového uspořádání MZHP (zdroj: ZÚ HZS ČR) 
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ZÚ HZS ČR zajišťuje přepravu a výstavbu MZHP, poté předává vybudované MZHP 

určené obci nebo kraji a ten si dále zajistí obsluhu. Samozřejmě nebude-li obec nebo kraj 

schopen obsluhu zajistit, ponechá ZÚ HZS ČR na místě dostatečný počet osob jako obsluţný 

personál. 

 

 

Nouzové stravování obyvatelstva je schopen ZÚ HZS ČR poskytnout zhruba 450 – ti 

osobám. Pomocí 3. polních kuchyní na podvozku terénního nákladního automobilu Praga 

V3S. Obsluha pro jednu polní kuchyň jsou 3. osoby.  

 

Nouzové zásobování pitnou vodouse zahajuje do pěti hodin od vzniku mimořádné 

události nebo krizové situace.[1] 

ZÚ HZS ČR disponuje cisternovým automobilem, který umoţňuje taţení cisternového 

přívěsu na pitnou vodu. Tato souprava je vhodná pro přepravu, skladování, čerpání a 

vydávání pitné vody s ohledem na úplnou ochranu pitné vody před kontaminací. Při sečtení 

objemů u obou cisteren zjistíme, ţe je moţno zajistit pitnou vodu pro 2000 osob po první dva 

dny, kdy se udává 5 litrů na osobu. V dalších dnech můţe zásobit pitnou vodou aţ 670 osob, 

kdy se udává 10 – 15 litrů denně na osobu. 

 

 

Obrázek 8: cisternový automobil s přívěsem (zdroj: ZÚ HZS ČR) 
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Pro obyvatele, kteří jsou vlivem povodně izolováni od okolního světa, ale nehrozí jim 

zatopení, můţe ZÚ HZS ČR poskytnout rozvoz humanitární pomoci, především potraviny, 

balenou pitnou vodu, dezinfekční prostředky a materiál na úklid. 

 

Obrázek 9: rozvoz humanitární pomoci na loţné ploše T 815 8x8 VVN (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Nouzové dodávky elektrické energie mohou být poskytnuty v podobě 32. 

elektrocentrál o celkovém výkonu 889 kVA.  

Provoz MZHP pro 150 osob zajišťují elektrocentrály s minimálním celkovým 

výkonem 110 kVA, Z celkového počtu elektrocentrál, jeţ ZÚ HZS ČR vlastní, je moţno 

napájení pro dalších zhruba 8 MZHP při stejné kapacitě osob.  

 

Nesmíme zapomínat také na psychologickou a zdravotní pomoc obyvatelstvu. 

Povodně přinášejí ztráty na ţivotech blízkých, ale i ztráty na majetku. 

Tabulka 1: shrnutí situace 

Evakuace obyvatel Nákladní a přepravní 

technika, plavidla 

Okolo 1200 osob 

MZHP 24 kusů stanů Pro 150 osob 

Nouzové stravování 3 kusy PV3S POKA Pro 450 osob 

Nouzové zásobovaní pitnou 

vodou 

Cisterna + přívěs (10000 l.) Pro 2000 osob 

Nouzové dodávky elektrické 

energie 

32 kusů elektrocentrál Výkon 889 kVA 
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Sprchy Stanoviště dekontaminace 

osob SDO 3 

2 kusy (za hodinu cca 80 

osob) 

Vysokokapacitní čerpadla MČS 1500, MČS 400 2 kusy (celkově až 2400 

litrů za 1 s.) 

Kalové čerpadla 17 kusů Celkově až 12000 litrů za 

1 min. 

Nákladní a přepravní 

technika 

47 kusů  

Zemní stroje 12 kusů  

Vyprošťovací stroje 11 kusů  

Záchranáři 135x  

 

7 Statistika zásahu a činnosti u ZÚ HZS ČR 

Celkový počet zásahů za rok 2013 činí 76 zásahů. Z grafu jde vidět, ţe nejvíce se 

jednalo o technickou pomoc při sněhových kalamitách, povodní v Čechách a ostatních 

výpomocí pro sloţky IZS ČR. 

 

 

Graf 1: Rozdělení zásahů v roce 2013 (zdroj: ZÚ HZS ČR) 
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Graf 2: Nasazení záchranných rot v roce 2013 (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

 Podle počtu zásahů jednotlivých záchranných rot je zřejmé ţe v roce 2013 byli 

nejčastější zásahy spojené s vyprošťováním techniky, zemními prácemi a převozy.  

 Tomu vévodí počet zasahujících, který je dán tím, ţe při vyprošťovacích pracích je 

zapotřebí dostatek osob pro upevnění břemene, komunikaci se strojníkem apod.  

 1.a 3. záchranná rota disponuje těţkou technikou, pro kterou je zapotřebí většího počtu 

obsluhy a také různých typů podvalníku k přepravě, proto vychází i v posledním 

sloupci statisticky nejlépe. (příklad: Přeprava kolového nakladače KN 251 – Tahač 

Tatra T 815 8x8 VT + Podvalník P50N + KN 251 = 3 kusy techniky) 

 Ostatní roty nejsou ve vyuţití zdaleka pozadu, proto konstatuji, ţe rozdělení SaP mezi 

jednotlivé záchranné roty je ideální. I z hlediska toho, ţe většina příslušníků má 

vazačské, nebo jeřábnické oprávnění a můţe doplňovat pří zásahu 1. Záchrannou rotu. 

8 Dojezdy techniky dislokované v Hlučíně a Zbirohu 

Dojezdové časy techniky jsem rozdělil do čtyř kategorií. V první kategorii jsou osobní 

a uţitková vozidla.  

Druhá kategorie jsou lehká nákladní vozidla např: Valník TatraT 815 6x6 / 8x8 VVN, 

Cisterna automobilní stříkací Tatra T 815 6x6 CAS 32, Univerzální dokončovací stroj Tatra T 

815 6x6 UDS 114 / 214, Automobil sklápěcí Tatra T 815 6x6 S3, (S25) / Tatra Terrno8x8 a 

autobusy. V podstatě se dá říci vozidla s celkovou hmotnostído 25 tun.  

Třetí kategorie jsou střední nákladní vozidla např:Automobil vyprošťovací Tatra T 

815 8x8 AV 15 / 30, Automobilní jeřáb Tatra T 815 8x8 AD 30 / 20, Tahač MAN TGS 
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s návěsem Noteboom OSD a nákladem, Automobil vyprošťovací Mercedes Actros AV 30, 

Poţární nosič kontejnerů Mercedes BenzAcross 6x6 s kompletním MČS 1500 Sigma, 

Automobilní jeřáb HK 240 K7 + L6 (AD 80). Tady se jedná o vyprošťovací techniku a 

převozní techniku novějšího data výroby. Ve většině příkladu do 50 tun celkovéhmotnosti 

s výjimkou Tahače MAN TGS s návěsem Noteboom OSD a nákladem. 

Čtvrtá kategorie je pro těţká nákladní vozidla. Konkrétně jen pro soupravu 

taţenouTahačem Tatra T 815 8x8 VVN + Podvalník P 50 N + naloţená technika typu: 

Vyprošťovací tank VT 72, Obojţivelný transporterPTS 10, Poţární tank SPOT 55, Kolový 

nakladač KN 251 kde hmotnost soupravy převyšuje 60 tun. 

 

Tabulka 2: dojezdové časy techniky dislokované v Hlučíně 

Kraj / Místo Osobní 

vozidla  

Lehká nákladní 

vozidla  

Střední nákladní 

vozidla 

Těţká nákladní 

vozidla 

Moravskoslezský/Slezské 

Pavlovice 

1:10 1:40 1:50 2:20 

Olomoucký/Bílá Voda u 

Javorníka 

2:00 2:50 3:00 3:30 

Zlínský/Strání 2:00 3:00 3:20 4:00 

Jihomoravský/ 
Vratěnín 

 

3:20 4:30 4:50 5:30 

Vysočina/Dukovany 2:40 3:30 3:50 4:20 

Pardubický/České Petrovice 2:20 3:10 3:30 3:50 

Královehradecký/Královec 3:40 5:15 5:50 6:40 

Liberecký/Višňová 4:30 6:40 7:20 8:10 

Středočeský/Mělník 4:40 6:50 7:40 8:20 

Hlavní město Praha 4:10 6:10 6:45 7:25 

Jihočeský/Temelín 4:20 6:20 6:50 7:30 

Plzeňský/Špičák 6:00 9:00 9:50 10:50 

Karlovarský/Hranice 6:50 9:35 10:30 11:30 

Ústecký/Dolní Poustevna 6:45 9:00 9:50 11:00 
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Tabulka 3: Dojezdové časy techniky dislokované ve Zbirohu 

Kraj / Místo Osobní 

vozidla  

Lehká nákladní 

vozidla  

Střední nákladní 

vozidla 

Těţká nákladní 

vozidla 

Moravskoslezský/Slezské 

Pavlovice 

5:30 8:10 9:00 10:00 

Olomoucký/Bílá Voda u 

Javorníka 

4:45 6:20 7:00 8:00 

Zlínský/Strání 4:10 6:10 6:40 7:20 

Jihomoravský/ 

Vratěnín 

 

3:10 4:10 4:40 5:20 

Vysočina/Dukovany 2:50 4:15 4:40 5:10 

Pardubický/České Petrovice 2:40 4:00 4:30 5:00 

Královehradecký/Královec 2:40 4:10 4:40 5:15 

Liberecký/Višňová 2:30 3:40 4:00 4:30 

Středočeský/Mělník 1:10 1:50 2:00 2:30 

Hlavní město Praha 0:40 1:00 1:10 1:30 

Jihočeský/Temelín 1:30 1:55 2:05 2:30 

Plzeňský/Špičák 1:30 2:00 2:15 2:40 

Karlovarský/Hranice 2:15 3:20 3:40 4:00 

Ústecký/Dolní Poustevna 2:30 3:50 4:10 4:50 

 

 Uvedené časy jsou orientační a teoreticky nám vychází nejzazší čas 6 – ti aţ 7 – mi 

hodin, do kterého je ZÚ HZS ČR schopen zasáhnout kdekoliv v ČR. To je umoţněno i 

díky dvěma lokacím ZÚ HZS ČR. 

 Mimo jiné existuje zásahová činnost, při které je pouze předpoklad vzniku mimořádné 

události (dále jen MÚ), (např. sněhové kalamity). Při předpokládajícímu vzniku MU, 

můţe HZS ČR poţádat operační středisko GŘ HZS ČR o techniku ZÚ HZS ČR. Ta je 

pak i s posádkou po dobu vzniku hrozby, či odstranění MU dislokována na dané 

stanici a je plně k dispozici pro zásahovou činnost. 

 Předurčenost techniky na stanicích HZS kraje při předpokladu vzniku mimořádné 

události se ukázalo jako velmi vhodné, vzhledem ke zkrácení doby dojezdu a moţnosti 

okamţitého a efektivního nasazení techniky ZÚ HZS ČR.  
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 Tuto předurčenost lze aplikovat i při povodních a to obzvláště, pokud existuje reálná 

hrozba vzniku 3. stupně povodňové aktivity. 

 V případě, ţe nedojde k reálnému nasazení předurčené techniky, dislokované na 

stanici HZS kraje, nejedná se o neefektivní čerpání finančních prostředků, spojených 

s provozem, jelikoţ technika a obsluhy najednou potřebné kilometry v rámci 

vyjeţděnosti a zvyšuje se tak úroveň připravenosti příslušníků.  
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Závěr 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

ţivota, zdraví a majetku. 

Cílem mé práce bylo řešení problematiky poskytování pomoci ochrany obyvatelstvu 

ze strany ZÚ HZS ČR. 

V modelové situaci – povodeň, jsem nastínil několik situací, které byly rozčleněny do 

pěti dnů působení povodně. Následně jsem do kaţdého dne začleňoval SaP ZÚ HZS ČR, 

které byly nutné k odstranění působení neţádoucích vlivů nebo k poskytnutí pomoci 

obyvatelstvu. Na konci jsem vyhodnotil SaP nasazené ve všech pěti dnech. 

Dále jsem uvedl statistiku zásahů provedených ZÚ HZS ČR za rok 2013 a graf, podle 

kterého můţeme porovnat nasazení záchranných rot a nejvíce vyuţívané techniky. V závěru 

práce jsem provedl výpočty dojezdových časů. V některých případech se jednalo o nejzazší 

místa ČR. Dojezdové časy byly vypočítány průměrem ze skutečných zpráv o zásazích, 

samozřejmě musíme připočítat výjezdový čas a to nejdelší, mimopracovní dobu - 90 minut. 

Také se musí zohlednit aktuální roční období, stav komunikace, práce na silnicích, apod. Při 

nasazení techniky a prostředků ZÚ HZS ČR je velmi důleţité včasné rozhodnutí a vyslání 

jednotek do místa vzniku, či předpokladu vzniku mimořádné události. 

Co se týče SaP, jejich počet a rozmístění se jeví jako dostačující, vylepšení by ovšem 

přinesla modernizace stávajících prostředků, především přepravní a evakuační techniky pro 

moţnost jejího rychlejšího a efektivnějšího nasazení. Dále potom modernizace těţké techniky, 

ať jiţ zemní či vyprošťovací. Ukázalo se jako velmi přínosné příslušníky školit a cvičit 

univerzálně, aby bylo dostatek osádek a strojníků pro jednotlivé kusy speciální techniky. 

Pro MZHP navrhuji modernizaci sanitárního vybavení, z důvodu zastaralosti sprch, 

toalet a umýváren. 

V příloze č.1. popisuji techniku a prostředky ZÚ HZS ČR. V příloze č.2 jsem uvedl 

výčet obsahu MZHP, techniky a obsluhy která je nutná k převozu a výstavbě MZHP. 

Poţadovaný cíl práce jsem splnil a zároveň tato práce můţe mít přínos pro HZS ČR 

v objasnění hlavních úkolů, zaměření a činností ZÚ HZS ČR poskytnutých k ochraně 

obyvatelstva. Dále při společném řešení MU, které bude vést k rychlejšímu odstranění této 

situace. ZÚ HZS ČR je sloţkou Hasičského záchranného sboru ČR, která přispívá k ochraně 

obyvatelstva a se zvyšujícími čísly o provedených zásazích to skutečně dokazuje. 

Ţijeme v době klimatických změn a rozmachu průmyslu, který nám přináší pohodlí, 

ale také hrozby vůči kterým se musíme umět chránit. Proto si myslím, ţe ochrana 

obyvatelstva má své opodstatnění. 
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Příloha č. 1 

Vyprošťovací technika: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

vyprošťovací automobil Mercedes Actros AV 30 

jeřáb: max. nosnost 30 t, max. vyloţení 17.55 m 

přední naviják: taţná síla 5 t, délka lana 38 m 

2x zadní naviják: taţná síla 20 t a 10 t, délka lan je 70 m 

1 1 1+1 

vyprošťovací automobil T 815 8x8 AV 15 

Max. nosnost jeřábu 15 t 

Pracovní délka lana navijáku 150 m 

Délka lana pomocného navijáku 320 m 

2 2 1+1 

vyprošťovací tank VT 72b 

Max. taţná síla navijáku 900 kN přes 2 kladky 

Délka lana 200 m 

Nosnost jeřábu 19 000 kg 

Max. vyloţení 7 590 mm 

1 1 1+1 

automobilní jeřáb T 815 6x6 AD 30 

Max. výška zdvihu: 20 900 mm 

Základní výška zdvihu: 12 000 mm 

Hloubka spouštění: 20 300 mm 

Max. nosnost břemene: 3 - 30 t 

1  1+1 

automobilní jeřáb T 815 6x6 AD 20 

Max. výška zdvihu: 20 900 mm 

Základní výška zdvihu: 12 000 mm 

Hloubka spouštění: 20 300 mm 

Max. nosnost břemene: 3 - 20 t 

 1 1+1 

automobilní jeřáb HK 240 K7 + L6 (AD 80) 

Maximální nosnost/při vyloţení ramene:  

42,78 t / 5,23m. 

10,1 t / 18,00 m. 

7,1 t / 23,51 m. 

S nástavným ramenem L6: 

6,00 t / 22,17 m. 

0,86 t / 38,73 m. 

0,28 t / 45,05 m. 

1  1+1 
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Automobilní jeřáb Hidrokon HK 240 K7 + L6 (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Zemní stroje: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Univerzální dokončovací stroj Tatra T 815 6x6 UDS-214, 

(UDS-114) 

Objem lţíce: 1,03 m3 

Vodorovný dosah: 10 500 mm 

Hloubkový dosah: 5 000 mm 

Výškový dosah: 5 600 mm 

2 1 1 

Kolový nakladač KN-251 

Výsypná výška lopaty: 4 100 mm 

Objem lopaty: 2,6 aţ 3,1 m3 

Šířka lopaty: 3 150 mm 

1 1 1 

Malý pásový nakladač Caterpillar CAT 289C 

Objem lopaty: 0,48 m3 

Nosnost: 1 860 kg 

1 1 1 

Malý kolový nakladač Caterpillar CAT 262C 

Objem lopaty: 0,48 m3 

Nosnost: 1 225 kg 

1  1 

Malý kolový nakladač UNC 750 

Objem lopaty: 0,4 m3 

Nosnost: 1500 kg 

 1 1 

Pásové rypadlo CAT 329 E 

Objem lopaty: 1,5 m
3
 

1  1 
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Maximální rypná hloubka: 7,25 m 

Vodorovný dosah: 10,0 m 

Hloubkový dosah: 6,7 m 

Výškový dosah: 9,9 m 

Maximální tlak demoličních nůţek: 35 MPa 

Demoliční drapák – síla a objem čelistí 68kN / 0,9 m
3 

Schopnost střihu: průměr 80 mm oceli 

Automobil sklápěcí Tatra T 815 6x6 S3, (S25) 

Objem loţné plochy: 9 m3 

Brodivost včetně vodní vlny: 800 mm 

4+1 

pluh 

2 1 

Víceúčelový pracovní stroj HUDDIG 1260C 

Objem lţíce: 0,4 m
3
 

Objem lopaty: 1,4 m
3
 

Dosah rypadla: 6,53 m 

Hloubkový dosah: 4,9 m 

Hloubka kopání lopatou: 0,9 m 

Dálkové ovládání stroje: cca 100 m 

1 1 1 

Automobil sklápěcí Tatra Terrno 8x8 

Objem loţné plochy: 18 m
3
 

Brodivost včetně vodní vlny: 1,2 m 

1 1 1 

 

 
 

Víceúčelový pracovní stroj Huddig 1260 C (zdroj: ZÚ HZS ČR) 
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Popis z prava: CAT 289 C, CAT 329 E, CAT 262 C (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

 

Nákladní a přepravní technika: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Tahač Tatra T 815 8x8 VT  

Brodivost: 1 500 mm 

Naviják: 117,7kN / 85 m 

Počet evakuovaných osob: 30 

2+1šípová 

radlice 

1+1šípováradlice 1 

Valník Tatra T 815 8x8 VVN 

Brodivost: 1 500 mm 

Naviják: 113 kN / 85 m 

Počet evakuovaných osob: 30 

14 5+1 pluh 1 

Valník Tatra T 815 6x6 VVN  

Brodivost: 1 500 mm 

Naviják: 113 kN / 85 m 

Počet evakuovaných osob: 30 

3 1 1 

Tahač MAN TGS s návěsem Noteboom 

OSD 

Hmotnost prázdné soupravy: 23500 kg 

Hmotnost uţitečného nákladu: 69800 kg 

Max. celková hmotnost soupravy: 93300 kg 

2 1 1 
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Brodivost: 0,5 m 

Přívěs P-50 N (podvalník) 

Vlastní hmotnost 14 815 kg 

Brodivost s / bez přípravy 1 500 / 670 mm 

Hmotnost uţitečného nákladu 50 000 kg 

Celková hmotnost 65 600 kg 

2 1  

Přívěs Schwarczmuller 1 1  

Přívěs valníkový PV 16-12 

Loţná plocha / objem: 16,8 m2 / 38 m3 

Hmotnost prázdného přívěsu: 5000 kg 

Celková hmotnost: 16 000 kg 

4 1  

MAN TGL 4x2 
Ložná plocha/objem: 15,0 m2 / 33,1 m3 

Hmotnost nákladu: 6700 kg 

1  1 

Irisbus 397E  BUS 

přepravní kapacita 49 osob 

1  1 

Karosa LC 735 BUS 

přepravní kapacita 43 osob 

2  1 

Požární nosič kontejnerů Tatra T815-7 8x8 

Brodivost: 1,5 m 

Max. hmotnost kontejneru: 16500 kg 

1 1 1 

Tatra T 815-7 8x8 s nakládacím 

jeřábemPřepravní kapacita 20 osob 

Brodivost: 1,5 m 

Zadní naviják o síle 150 kN: délka lana 150 m 

Přední naviják o síle 49 kN: délka lana 50 m 

Maximální nosnost jeřábu / při vyloţení 

ramene 

5,75 t / 2,15 m 

1,0 t / 10 m 

0,65 t / 14, 35 m 

1 1 1 
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Tatra T 815 8x8 VVN při evakuaci osob (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Plavidla: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Člun laminátový RUSB 

Přepravní kapacita 12 osob 

1 1 1 

Člun Adventure V-500  

Přepravní kapacita 8 osob 

2 1 1 

Člun CZECH Marine SVX 400  

Přepravní kapacita 6 osob 

1 1 1 

Člun Marine 15 Y  

Přepravní kapacita 5 osob 

1  1 

Obojživelný pásový transporter PTS – 10 

Přepravní kapacita stojících osob a osob na lehátkách 72/12 

2 1 1+1 
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Obojţivelný transporter PTS 10 + RUSB + Adventure V-500 (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Dálková doprava vody: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Požární tank SPOT 55 

Dosah vodních děl: 60 m 

Brodivost: 1,4 m 

Objem vodní nádrţe: 11000 litrů 

Objem nádrţe na pěnidlo: 2000 litrů 

Objem hasicího prášku: 500 kg 

1  1+1 

Cisterna automobilní stříkací T 815 6x6 CAS 32 

Objem vodní nádrţe: 9000 litrů 

Brodivost: 1,2 m 

2 2 1+3 

Cisterna automobilní stříkací MAN TGM CAS 15 4x4 BLI 

Objem vodní nádrţe: 2200 litrů 

Objem nádrţe na pěnidlo: 135 litrů 

1  1+3 

Cisterna automobilní stříkací Liaz CAS K25 

Objem vodní nádrţe 2500 litrů 

 1 1+3 

Hadicový automobil Tatra T 815 8x8 1 1  1 

Mobilní čerpací stanice Sigma MČS 1500 

Dosah čerpání na dva výtlaky: 200 m 

Výkon 1500 – 2000 litrů / s 

1  1+5 

Mobilní čerpací stanice Sigma MČS 400 

Dosah čerpání na dva výtlaky: 120 m 

 1 1+5 



8 
 

Výkon 400 litrů / s 

Cisterna T 815 6x6 + přívěs Vesna CPV 3 

Objem nádrţí na pitnou vodu7000/3000litrů 

Brodivost: 1,4 m 

1  1 

Čerpadlo kalové ponorné elektrické-RosenbauerNautilus 

8/1 a 4/1 

4  1 

Čerpadlo kalové elektrické Nova 200 2  1 

Čerpadlo kalové se spalovacím motorem HondaWT30, 

WH20X 

4 2 1 

Čerpadlo plovoucí motorové Kawasaki FJ180V 3 2 1 

 

 
 

Vysokokapacitní čerpadlo Sigma Mčs 1500 (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Dekontaminace: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Stanoviště dekontaminace techniky SDT 09 

Uvedení do provozu: max. 60 min. 

Průjezdnost: 4 – 10 aut/hod. 

1 1 1+5 

Stanoviště dekontaminace osob SDO 3 

Uvedení do provozu: max. 60 min. 

Prostupnost stanoviště: cca 40 osob/hod. 

1 1 1+5 

Stanoviště dekontaminace osob SDO 1A 

Uvedení do provozu: do 15 min 

Prostupnost stanoviště: cca 40 osob/hod. 

1 1 1+5 
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Průjezd techniky stanovištěm dekontaminace techniky SDT (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Elektrocentrály: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Elektrocentrála EC 200 kVA 1 1 1 

Elektrocentrála EC 140 kVA 1  1 

Elektrocentrála EC 60 kw 1  1 

Elektrocentrála EC 30 kw 3 2 1 

Elektrocentrála EC 15 540 ER 1  1 

Elektrocentrála EC 14 kVA 1  1 

Elektrocentrála EC 7 kVA 10 2 1 

Elektrocentrála EC 3 kVA 4 2 1 

Elektrocentrála EC 2,5 kVA 2 1 1 

 

Ostatní technika a prostředky ZÚ HZS ČR: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Pracovní plošina PP 27-2 T 815 6x6 

Dosah: 27 m 

1  1+1 

Automobil mostní AM-50 T 813 8x8 

Brodivost: 1,4 m 

Nosnost mostu: 50000 kg 

Přemostění: 25m. hloubka terénu 1,75 aţ 5,15 m 

2  1+3 

Sanitní vůz VW Transporter T5 1  1 

PV3S DK 2 (dekompresní komora) 1  1 

Automobilní polní kuchyně PV3S POKA 3/1(50 aţ max. 150 2 1 1+2  
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jídel) s cisternovým přívěsem na pitnou vodu C180V objem 

nádrţe 1000 litrů 

Kynologové  4 1  

Potápěči 4   

Střelmistři 4   

Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob 1  40 

Motorová řetězová pila typu:Jonsered turbo 2165, Dolmar PS 

7900, Dolmar 6400, Stihl MS 461, 460/R, 362/C, MS 310 

26 6 1 

Motorová rozbrušovací pila typu:Dolmar PC 7314, Partner 

K 950, Stihl TS 700 

9 2 1 

Vysokozdvižný vozík typu: DVHM 3222, 1622 3  1 

 

 
 

Mostní automobil AM 50 při pokládce druhého mostního pole (zdroj: ZÚ HZS ČR) 

Osobní přeprava: 

Technika Hlučín Zbiroh Obsluha 

Škoda Roomster 1,4 2 1 1 

Škoda Fabia 1,4 Kombi 3  1 

Toyota Hilux 4 1 1 

Toyota RAV4 2,0 2 1 1 

Mercedes Sprinter 906 AC  1 1 

VW Transporter 2,5 TL mikrobus 1  1 

Ford Tranzit 350L 3 1 1 

Mercedes Sprinter 316 CDI 1  1 
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Vozidlo pro převoz střelmistrů a věcných prostředků (zdroj: ZÚ HZS ČR) 
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Příloha č. 2 

Opatření nouzového přeţití obyvatelstva se plánují pro řešení MU, která vyţadují 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a zpracovávají se do havarijního plánu 

kraje ve formě plánu nouzového přeţití, který zahrnuje: 

 nouzové ubytování 

 nouzové zásobování potravinami 

 nouzové zásobování pitnou vodou 

 nouzové základní sluţby obyvatelstvu 

 nouzové dodávky energií 

 organizování humanitární pomoci 

 rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přeţití obyvatelstva[9] 
 

Normy pro výstavbu Materiální základny humanitární pomoci 

 2 aţ 8 hod. naloţení a zahájení vývozu materiálu ze skladu 

 Do 12 hod. zahájení výstavby 

 Do 36 hod. ukončení výstavby, dosaţení pohotovosti k příjmu osob[9] 

 

MZHP se člení na pět základních sektorů, kterými jsou: 

 sektor vedení a zajištění provozu 

 sektor ubytovací 

 sektor hygienický 

 sektor přípravy a výdeje stravy 

 sektor pro parkování vozidel[9] 

 

Prostor pro vybudování MZHP musí splňovat tyto kritéria 

 prostor musí být mimo zónu ohroţení 

 doporučená plocha o rozměrech 300x300 m, podle situace je přípustná plocha o 

rozměrech 250x150 m. 

 terén bez nerovností a porostů s dostatečným vsakováním povrchové vody. 

 příjezdová komunikace s dostatečnou únosností (nákladní vozidla do 20t) 

 prostor bez důleţitých inţenýrských sítí, produktovodů a elektrického vedení 

vysokého napětí.[9] 

 

Zabezpečení prostředky MZHP pro 150 osob: 

 Převoz MZHP 4x Valník Tatra T815 8x8 VVN s přívěsy valníkovými PV16-12. 

Obsluha 4x 

 Převoz elektro. příslušenství Tahač Tatra T815 8x8 VT s elektrocentrálou 60kw a 7x 

elektrocentrály ECT 7000 kVA. Obsluha 3x 

 Dovoz pitné vody Cisterna Tatra T 815 6x6 + Vesna CPV 3, objem nádrţí 7000/3000 

litrů. Obsluha 1x 

 Převoz vysokozdviţného motorového vozíku Valník Tatra T815 8x8 VVN + 

vysokozdviţný vozík DVHM 3222. Obsluha 1x 
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 Vyprošťovací automobil Mercedes ActrosAV 30 k naloţení a sloţení 

vysokozdviţného motorového vozíku. Pokud v místě sloţení MZHP bude domluven 

jeřáb, tak AV 30 není třeba. Obsluha 1x 

 Automobilní polní kuchyně PV3S POKA 3/1 (kapacita jídel pro 150 osob) 

s cisternovým přívěsem na pitnou vodu C180V objem nádrţe 1000 litrů. Obsluha 3x 

 Předlékařská první pomoc Sanitní vůz VW Transporter T5. Obsluha 3x 

 Přeprava příslušníku pro vybudování MZHP Irisbus 397E. Obsluha 1+40 

 Toalety budou zabezpečeny prostřednictvím firmy TOI TOI. 

 Pořádková hlídka Policie České republiky (dále jen PČR), nebo obecní policie, 

popřípadě bezpečnostní agentura na dohlíţení pořádku a bezpečnosti. 

 

Materiál MZHP: 

 20 ks Stanů vzor S65 o rozměrech 6x6 m. s moţnosti rozšíření o nástavný díl na 

rozměr 9x6 m. kompletní vybavení (podlaha, tepelné vloţky, hygienické vloţky) 

 4 ks Stanů vzor (dále jen vz.) 87 o rozměrech 9x6m. (pouţití pro lůţkovou část 

ošetřovny, karantény, nebo jako zázemí krizového štábu apod.) 

 150 ks Lůţko polní skládací vz. 60 

 150 ks Spacích pytlů 

 150 ks Blůza vz. 60 

 150 ks Blůza vz. 85 

 150 ks Čepice vz. 85 

 150 ks Kabát vz. 60 

 150 ks Kabát vz. 85 

 150 ks Kalhoty vz. 60 

 150 ks Kalhoty vz. 85 

 300 ks Kapesník látkový 

 150 ks Kapuce vz. 60 

 150 ks Kapuce vz. 85 

 300 ks Košile 21 khaki 

 324 ks Kukla kombinovaná khaki 

 152 ks Láhev polní 

 150 ks Límec vz. 85 

 300 ks Nádobí jídelní třídílné 

 70 ks Obal na Láhev polní 

 450 ks Ponoţky letní khaki 

 300 ks Ponoţky zimní khaki 

 320 ks Ručník  

 300 ks Rukavice pletené 

 150 ks Svetr khaki vz. 85 

 300 ks Šle khaki 

 290 ks Tílko bílé 

 340 ks Utěrka na nádobí 

 150 ks Vloţka do kalhot vz. 85 

 150 ks Vloţka do blůzy vz. 60 

 150 ks Vloţka do kabátu vz. 85 
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 450 ks mošna khaki 

 420 ks Boty gumové vysoké 

 300 ks Ušanka plyšová pracovní 

 171 ks Zástěra gumová 

 40 ks Zástěra pracovní khaki 

 35 ks Karimatka 

 300 ks Mýdlo toalet. 100g (kusové) 

 300 ks Boty 60 Wibram 

 300 ks Sáček na jídelní příbor 

 45 ks Pytel jutový 

 300 ks Spodky pánské dlouhé 

 300 ks Trenýrky pánské 

 150 ks Opasek +  přezka 

 300 ks Otvírač konzerv a láhví Perfex 

 138 ks Sedačka polní skládací 

 40 ks Stůl skládací polní 

 20 ks Postel kovová (pro účely ošetřovny) 

 50 ks Lehátko skládací alu. 

 15 ks Nosítka zdravotnická skládací 

 20 ks Kamínek polních s příslušenstvím 

 7 ks malých koupacích souprav.  

 4 ks Umývárna polní  

 5 ks Zařízení WC hygienické mobilní  


