
Vysoká škola báňská-Technická univerzita 
Ostrava 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni 
HZS kraje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Miroslav Tůma 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Roman Hlinovský 
Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti 
průmyslu 
Datum zadání bakalářské práce: 28.11. 2008 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30.4. 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou Bakalářskou práci vypracoval samostatně“.  

V Jablonci nad Nisou, 21.4. 2009                                                    Miroslav Tůma  

 

 

 

 



ANOTACE 
 
 
Tůma M. Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje: Bakalářská práce, 
Ostrava: VŠB – TU, 2009. 37s. 
 

Práce se zabývá problematikou zabezpečení hromadných sportovních akcí 

z pohledu HZS. První části práce představují sportovní akci společně s popisem 

dotčených míst. Ve druhé části jsou vyhodnoceny bezpečnostní rizika a rozebrána přijatá 

opatření. V závěru práce vyústí v návrh obecných opatření jenž může pomoci při 

organizaci podobných významných událostí nebo být podkladem ke zpracování 

metodické pomůcky. 
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Tůma M. Securing FIS Championship 2009 On the Regional Fire Departement Level: 
Bachelor Thesis 
 

The thesis deals with securing mass sport events from the point of view of Fire 

Departement. The opening of the thesis introduces the sport event itself and describes the 

areas where competitions took place. The following part of the thesis evaluates security 

risks of such a mass sport event and analysis precautions. The thesis leads to suggesting 

general precautions, which can be useful for organizing similar future events. The 

conclusions can also become a basis for a methodology guidelines. 
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1. ÚVOD 

Tato práce pojednává o bezpečnostním zajištění sportovní akce mezinárodního 

charakteru z požárního hlediska. Jedná se o rešerši informací z přístupných zdrojů na 

jejichž základě bych se pokusil nastínit problematiku řešení požární bezpečnosti této 

akce. První část práce představí samotnou sportovní akci společně s podrobným popise 

dotčených míst. Ve druhé části se práce zabývá specifikací rizik a přijatých opatření. 

V závěru práce vyústí v návrh obecných opatření, které mohou pomoci při organizaci 

podobných významných událostí.Práce tak zaplňuje informační mezeru a může být 

využita při tvorbě metodických pomůcek pro zabezpečování akcí většího rozsahu, 

obdobného – ať už sportovního, či kulturního nebo společenského charakteru. 

 

1.1. seznámení se sportovní akcí 

FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 byla jedna z největších 

sportovních akcí v historii České republiky, která proběhla v období od 18. února  

do 1. března 2009 ve sportovních areálech v severočeském městě Liberci. V porovnání  

s minulými šampionáty bylo také největší událostí co do počtu zúčastněných zemí, 

kterých se přihlásilo celkem 61. Oficiální akreditací v průběhu šampionátu prošlo přes 

16 800 osob. Jednalo se o čtvrtý šampionát v klasickém lyžování v historii České 

či Československé republiky. První šampionát na našem území se konal v roce 1925 

v Jánských Lázních, dva hostily i Vysoké Tatry (v letech 1935 a 1970). 

Vysoká koncentrace osob s sebou vždy přináší bezpečnostní rizika. Proto 

důkladné přípravy HZS LK na FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování (FIS MS) 

probíhaly od roku 2005, kdy došlo k prvnímu kontaktu se zástupci Organizačního výboru 

(OV). V roce 2006 vznikl při Bezpečnostní sekci OV Bezpečnostní výbor SKI 2009. 

Všechna bezpečnostní opatření koordinovali zástupci složek IZS při pracovních 

jednáních na Bezpečnostní radě Libereckého kraje a Bezpečnostním výboru SKI 2009 

[10] 
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HISTORIE LIBERECKÉHO MS 

Rok 2007  

O pořadateli mistrovství rozhodla Mezinárodní lyžařská federace (FIS) na svém 

zasedání 3. června 2004 v americkém Miami, kdy Liberec porazil poměrem 11:4 norské 

Oslo. Mezi klasické lyžařské disciplíny patří běh na lyžích, skoky na lyžích a severská 

kombinace. Na 45. kongresu FIS v portugalském městě Vilamoura v květnu 2006 bylo 

rozhodnuto, že právě v Liberci bude premiéra skokanské soutěže žen na můstku (HS 

100). 

Liberec se ucházel o organizování mistrovství celkem čtyřikrát, ve všech 

případech vedl tým Roman Kumpošt. První tři kandidatury se uskutečnily ve spojení s 

jinými jizerskohorskými obcemi, počítalo se například s tím, že běžecké disciplíny se 

budou odehrávat v Jizerských horách. Tento plán však pokaždé narazil na námitky 

ochránců přírody i delegátů FIS. Ti dali přednost italskému Val di Fiemme (MS 2003), 

německému Oberstdorfu (MS 2005) a japonskému Sapporu (MS 2007). Organizační tým 

se však nevzdal a připravil novou kandidaturu, která se opírala o vybudování nového 

areálu ve Vesci na okraji Liberce. Plány nového moderního areálu na delegáty FIS 

zapůsobily a Liberec se tak mohl radovat z úspěšné kandidatury na MS v roce 2009. 

 Následně se rozběhly přípravné práce. Byla vybrána delegace, která odjela 

prezentovat MS do japonského Sappora. Čestnou viceprezidentkou organizačního výboru 

byla jmenována Kateřina Neumannová. Dne 25. července 2007 však došlo  

k personálnímu zemětřesení ve sdružení, jež mělo organizaci šampionátu na starosti. 

Roman Kumpošt byl odvolán na nátlak Ministerstva školství. Valná hromada 26. 

července 2007 dosadila na pozici prezidenta organizačního výboru Kateřinu 

Neumannovou. Téměř okamžitě podalo výpověď deset klíčovým členů výboru a ten se 

tak prakticky rozpadl. Noví členové OV tak začínali v řadě případů znovu od začátku. 

Přes všechny nesnáze se jim podařilo delegáty FIS přesvědčit, že MS konat bude 

 

FIS SP 2008 

Významným testem připravenosti sportovišť pro MS měly být světové poháry 

v roce 2008. Od 8. února do 10. února vyzkoušeli Ještědské můstky skokané, kteří zde 

absolvovali dva světové poháry. O týden později, od 15. února do 17. února, do Liberce 

přijeli běžci na lyžích a sdruženáři. Přípravu běžkařského SP provázely velké problémy 

s nedostatkem sněhu. Pořadatelé nemohli kvůli vysokým teplotám využít umělé 

zasněžování, a tak si museli pomoci dovážením sněhu z Jizerských hor. Dovoz sněhu 
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vyvolal velkou vlnu kritiky. Kateřina Neumannová byla nominována na anticenu „Ropák 

roku“ a před okruhem demonstrovalo i několik desítek ochránců přírody.  

 

1.2. Popis dot čeného území 

Jak již bylo výše zmíněno, jednalo se o sportovní událost velkých rozměrů, z 

čehož vyplývá, že bylo touto akcí dotčeno mnoho míst ve městě Liberci a jeho okolí. 

Čtyřmi základními místy, kde se šampionát odehrával, byly Rekreační a sportovní areál 

Vesec, Sportovní areál Ještěd, multifunkční hala Tipsport aréna a historické centrum 

města s náměstím Dr. Edvarda Beneše. (viz příloha č.1) 

K těmto čtyřem hlavním místům se řadily další dotčené prostory a objekty 

podporující hlavní sportovní akci. Byly jimi především: 

Ubytovací prostory – Vysokoškolské koleje Harcov, bytové domy Zelené údolí a 

tréninkové místo v okolí Bedřichova. 

 

JEŠTĚD 

Prvním areálem jsou skokanské můstky na Ještědu, ležící v Ještědském hřbetu na 

okraji Liberce. Maximální kapacita areálu je 12 tisíc diváků.  

Oba můstky (H100 a H134) už v minulosti hostily závody SP. Během posledních 

dvou let prošly celkovou rekonstrukcí za více než 380 milionů korun. Oba můstky se 

dočkaly nové keramické stopy, je na ně možno položit umělou hmotu, která umožňuje 

skákání i v letních měsících. Byly zde vybudovány také nové budovy pro účely 

šampionátu, tribuny, příjezdové komunikace i nový parkovací dům. 

 

K zabezpečení chodu je areál vybaven třemi pevnými stavbami (viz příloha č. 2): 

• Budovou na dopadu. 

• Věží rozhodčích. 

• Přípravnou a ohřívárnou pro skokany. 

 

Dále zde na dobu konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 (dále jen 

MS) vyrostly mobilní stavby (tribuny, velkoprostorové stany, mobilní buňky) pro 

zajištění zvýšených potřeb mistrovství. Veškeré rozmístění staveb je v příloze č. 3.  
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VESEC 

Běžecké tratě pro FIS mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 začaly 

vznikat „na zelené louce“ - na pozemcích městské části Vesec, která leží 

na jihovýchodním okraji Liberce poblíž rychlostní silnice R 35 Turnov – Děčín. Nový 

moderní areál byl vybudován pro potřeby šampionátu za více než 300 milionů korun. 

Areál pojme podle odhadů okolo 35 tisíc diváků. V zimě by se měl stát centrem 

klasického lyžování pro celý Liberec, v létě areál hojně využívají in-line bruslaři, běžci 

a závodníci MTB při několika závodech. V areálu jsou dva základní okruhy dlouhé 3,75 

km s možností zkrácení na 3,3 a 2,5 km. Kombinací těchto dvou okruhů vzniknou okruhy 

dlouhé 5 km a 7,5 km. Rovněž se v areálu nachází trať pro sprint v délce 1,2 km pro ženy 

a 1,3 km pro muže. (viz příloha č.4) 

 Sportoviště je vybaveno jednou trvalou stavbou – Operační budova viz obr. 1 

 

Obrázek 1  Operační budova Vesec 

 

V této budově byla soustředěna: 

• Časomíra. 

• Prostory pro jury. 

• Dopingová kontrola. 

• Kanceláře závodu. 

• Technické zázemí. 
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Dále v areálu stálo několik dočasných staveb (viz přílohy č. 5): 

• Západní a východní tribuna. 

• Velkokapacitní stany (VIP, VIP Lounge,  Press Info centrum,  zázemí Team 2009, 

2x kuchyně). 

• TV compound 

• IBC (mezinárodní vysílací centrum) 

• TV studia. 

• Buňky pro závodníky + jejich doprovod. 

• Stánky s občerstvením. 

 

TIPSPORT ARÉNA 

 

Obrázek 2: Tipsport aréna 

Multifunkční Tipsport aréna (dále jen TPA) poskytla zázemí organizačnímu 

výboru i médiím. V nové moderní hale našli své kanceláře také pořadatelé. Bylo v ní 

zřízeno Hlavní řídící středisko (HOS) a vydávaly se zde  akreditace. Dále se zde 

uskutečnilo slavnostní zahájení MS a v rámci doprovodných programů proběhlo několik 

koncertů (Deep Purple či Elán). 

Tipsport aréna je situována na okraji zastavěného území směrem k Ještědu, 

nedaleko průtahu rychlostní silnice R35 s nově vybudovaným příjezdem. 
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VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE 

Oficiální ubytovací kapacity pro sportovní týmy byly v areálu vysokoškolských 

kolejí v Liberci – Harcově. 

 Areál se skládá z těchto budov a zařízení (viz. příloha č.6): 

• 6 bloků ubytovacích budov označených A – F (č. staveb 1-6) 

- Budovy mají jeden hlavní vchod. 

- Únikové východy jsou neprůchodné, otevírají se pouze v případě 

mimořádné situace. 

- Budovy jsou propojeny v suterénu, přístup mají pouze akreditované 

osoby z řad zaměstnanců, všechny vstupy jsou běžně uzamčeny. 

• Budova menzy (č. stavby 12). 

• Budova konferenční haly (č. stavby 11). 

• Budova studentského klubu (č. stavby 10). 

• Budova tělocvičen (č. stavby 13). 

• Parkovací plochy (č. 30 – 37). 

• Restaurační zařízení a bary. 

• Vjezd do areálu (č. 20). 

 

 

NÁMĚSTÍ DR. EDVARDA BENEŠE + HISTORICKÉ CENTRUM 

 

 

 

Obrázek 3  Medal plaza 
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Náměstí Dr. Edvarda Beneše se proměnilo v místo slavnostních ceremoniálů 

pojmenované pro tento účel Medal Plaza, kde probíhalo slavnostní vyhlašování vítězů 

jednotlivých závodů. Na zdejším náměstí také probíhal kulturní a zábavní program. Na 

náměstí také na velkoplošných obrazovkách běžely přímé přenosy ze sportovišť, program 

MS + doprovodné akce. 

 

V historickém centru probíhal další doprovodný program k MS. Na vyčleněných 

místech historického centra byly rozmístěny mobilní stavby (viz příloha č.7): 

• Propagační stánky představující regiony České republiky. 

• Prodejní stánky. 

• Budvar pivní stan. 

• Cofee house (kavárna). 

• Veřejné kluziště. 

• Fun park. 

• Stany určené k zábavě pro rodiny s dětmi. 

 

Uvedené areály a prostory byly rozděleny na bezpečnostní sektory. Bezpečnostní 

sektor označuje skupinu staveb a ploch okolo. Jednotlivé sektory byly očíslovány. Toto 

značení sektorů bylo závazně respektováno všemi zúčastněnými bezpečnostními 

složkami. Tímto při předávání informací mohlo být nezaměnitelně určeno místo zájmu 

mezi všemi zainteresovanými složkami.  

Provoz ve sportovních areálech byl řízen časovými režimy areálů podřízenými 

plánu sportovních akcí (příloha č. 10). Časové režimy byly čtyři, a to tréninkový, 

závodní, klidový a noční. 

Mezi výše popsanými areály  fungovala doprava pro akreditované osoby formou 

šesti základních kyvadlových autobusových linek  

1.  Linka Harcov <=> TPA 

2.  Linka TPA <=> Ještěd 

3.  Linka TPA <=> Vesec 

4.  Linka Zelené údolí <=> TPA 

5.  Linka Areály <=> Medal plaza 

6.  Linka Praha, letiště Ruzyně <=> Liberec (TPA), od 12.2. do 3.3. speciální  

 autobusová linka s tříhodinovým taktem. 
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1.3. Zkušenosti z p ředešlých akcí 

Organizační výbor (OV) se opíral o sportovní události, jež proběhly v uplynulých letech.  

 

MS Oberstdorf 2055  

• Počet akreditovaných lidí 9 661. 

• Počet dobrovolníků 1 716. 

• Celková návštěvnost 330 000. 

• Počet závodů 18. 

• Počet závodníků 472 ze 47 zemí. 

• Počet TV společností 23. 

• Počet novinářů + fotografů 617. 

- Policie  - denní nasazení cca 280 – 350 příslušníků. 

 

MS Sapporo 2007 

• Ubytovaní sportovci  450 členů. 

• Vyhlašování výsledků 63 členů. 

• Press centrum 161 členů. 

• TV a IBC 400 členů. 

• Hlídači 780 členů. 

• Pořádková policie 312 členů. 

• Dopravní policie 1383 členů. 

• Jednotka rychlého nasazení 141 členů. 

 

Mistrovství světa v ledním hokeji Praha, Ostrava 2004 

Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) čerpal ze zkušeností s požárním 

zabezpečením Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 konaném v České republice na 

území hlavního města Prahy a statutárního města Ostrava v období 24.4. – 9.5. 2004. 

Podílel se na něm HZS hlavního města Prahy a HZS Moravskoslezského kraje. Navzdory 

odlišnosti této sportovní akce byla přesto v mnoha ohledech podnětná pro připravované 

MS. Velké množství přijatých opatření se s určitými úpravami dalo aplikovat i v místních 

podmínkách. 
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Světový pohár Liberec 2008 (SP 2008) 

„Liberecké areály na Ještědu a ve Vesci mají za sebou křest ohněm v podobě FIS 

Světových pohárů v klasickém lyžování.“ 

Ve dnech 7.2. - 9.2. proběhly závody ve skocích a běhu na lyžích a 15.2. – 19.2. 

se utkaly závodníci v severské kombinaci. Závody Světového poháru v roce 2008 se měly 

stát generální zkouškou zajištění bezpečnosti FIS MS 2009. V průběhu akce si „ostrý“ 

provoz vyzkoušel nejen Organizační výbor, ale také další instituce a organizace, které se 

na pořádání podílejí. Byla vyzkoušena součinnost základních složek IZS (PČR, HZS, 

ZZS) a ostatních složek. Během této akce byly odhaleny nedostatky jak z oboru represe, 

tak i prevence. Tyto nedostatky byly zapracovány při dalších zasedáních Organizačního 

výboru (dále jen OV) do harmonogramu přípravných prací na MS. 

 

Nejzávažnější nedostatky: 

Mezi nejzásadnější problémy patřilo nesplnění všech požadavků Nařízení 

Libereckého kraje č. 6/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve znění 

pozdějších předpisů. 

Druhým zásadním problémem bylo nevybavení řídících středisek požadovanými 

komunikačními prostředky a tím omezená možnost přenosu informací mezi řídícími 

středisky a jednotlivými sportovními areály. Jediné informace, které měli jednotliví 

zástupci složek IZS v řídícím středisku, plynuly z rádiové komunikace Policie ČR a HZS 

LK, případně z mobilních telefonů. 

 

SUMMER GRAND PRIX 2008 

Tento závod ukončuje seriál letních klání ve skoku na lyžích na umělé hmotě. 

Finálové závody FIS Summer Grand Prix 2008 proběhly 3.10 – 4.10. 2008 v Liberci, 

v areálu Ještěd. Byla to poslední možnost prověření přijatých a realizovaných opatření 

zabezpečujících bezpečný průchod MS. 

 

OV začal spolupracovat s osobou odborně způsobilou (fi Kohout), která zpracoval 

a dokumentaci požadovanou v Nařízení Libereckého kraje 6/2002 kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet 

osob ve znění pozdějších předpisů. 
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1.4. Legislativní podpora 

Níže jmenované zákony a nařízení tvoří podklady, na jejichž základech se přijímají 

opatření k bezpečnostnímu zajištění MS 2009. 

ZÁKONY: 

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

• Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů. 

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

zákonů. 

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

zákon). 

 

VYHLÁŠKY:  

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

pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému. 

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

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU PREVENCE (BEZPEČNOST STAVEB A 

AREÁLŮ): 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

• Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

• ČSN 730802  Požární bezpečnost staveb, nevýrobní objekty. Praha: Český 

normalizační institut c2000. 

• ČSN 730804  Požární bezpečnost staveb, výrobní objekty.  Praha: Český 

normalizační institut c2002. 

 

OSTATNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ: 

• Nařízení Libereckého kraje č. 6/2002 ze dne 5. února 2002, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší 

počet osob ve znění pozdějších předpisů. 
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Na základě těchto právních předpisů byly vydány tyto dokumenty závazné pro HZS 

ČR: 

• SIAŘ GŘ č.9 2009 Rozkaz generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR ze dne 10.2.2009 k přípravě záchranných prací v  průběhu Mistrovství světa 

v klasickém lyžování v Liberci ve dnech 16. února až 2. března 2009. 

• SIAŘ KŘ č.6 2009 Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého 

kraje ze dne 11.2. 2009, kterým se stanoví opatření k zajištění bezpečnosti FIS 

Mistrovství světa Liberec 2009. 

 

TYPOVÉ ČINNOSTI SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU 

• STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu na uskutečněné 

ověřené použití radiologické zbraně. 

• STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu - Oznámení o 

uložení nebo nálezu výbušného předmětu. 

• STČ-05/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Nález předmětu s 

podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů. 

• STČ 07/IZS - Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Záchrana 

pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu. 

• STČ 09/IZS- Typová činnost složek IZS při společném zásahu při mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí. 

• STČ 10/IZS- Typová činnost složek IZS při společném zásahu při nebezpečné 

poruše plynulosti provozu na dálnic. 

 

2. Zhodnocení rizik 

Prvním krokem pro navržení opatření k zabezpečení záchranných a likvidačních 

prací musí být zhodnocení rizik. Následně mohou být navržena opatření organizačního  

a technického charakteru. 

Bezpečnostní rizika jsou spatřována ve velkém počtu soustředěných osob, vozidel 

a dalšího majetku na poměrně malém teritoriu. Rizika je možno rozdělit na rizika hrozící 

sportovcům, organizátorům a ostatnímu personálu, divákům a návštěvníkům mistrovství 

a obyvatelům města. 
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2.1. Obecná rizika 

���� Požár. 

Způsobený úmyslně nebo nedbalostí návštěvníky či personálem, technickou 

závadou, extrémními klimatickými vlivy. 

���� Výhružky.  

Nebo jiná zpravidla anonymní oznámení s cílem narušení chodu závodu jsou vždy 

spojena s řízenou evakuací návštěvníků z prostor ohrožených tímto oznámením. 

V těchto případech je vždy nutná spolupráce a koordinace PČR a složek IZS. 

Ostatní složky zajišťující bezpečnost návštěvníků jsou povinny poslouchat 

pokyny složek IZS.  

���� Vnášení nebezpečných předmětů ohrožujících zdraví. 

S motivačním úmyslem poškození zdraví přítomných návštěvníků nebo snížení 

vážnosti přijatých bezpečnostních opatření.  

���� Teroristický útok, braní rukojmích.  

Nezákonné užití síly vůči osobám nebo majetku s cílem zastrašit organizátory 

nebo návštěvníky nebo zviditelnit útočící stranu za účelem dosažení politických, 

náboženských, skupinových zájmů. Charakterem akce je organizovanost, kde 

násilí je pouhým prostředkem, nikoli dosažením cíle. Rizika, která se mohou 

uplatnit s konáním MS 2009 jsou značně různorodá a nelze je vyčerpávajícím 

způsobem dostatečně vyjmenovat. 

���� Útoky na VIP osoby. 

Přítomnost VIP osob je samozřejmostí. Proto nelze vyloučit riziko případného 

útoku na ně, které musí být eliminováno zvýšeným speciálním bezpečnostním 

opatřením. 

���� Krádeže. 

Předměty krádeží může být celá řada: materiál, zásoby, peníze, vybavení stánků, 

výbavy závodních týmů, výstroje závodníků, osobní věci návštěvníků. Dále 

informace různé povahy včetně informace o utajovaných skutečnostech. Ke 
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krádežím může docházet v kteroukoliv dobu, přičemž může být poškozen nebo 

zničen majetek poškozeného. V době konání závodů budou pravděpodobně jako 

nejčastější krádeže drobných věcí, jelikož pachateli budou osoby z řad 

návštěvníků včetně kapsářských skupin v místě kumulace osob. 

���� Vandalismus, výtržnictví. 

Ničení a poškozování majetku. Reálné je riziko, že při konzumaci alkoholu, či 

jiných omamných látek se projeví u jedinců či skupin sklony k vandalismu a 

výtržnictví. 

���� Dopravní kolaps spojený se zvýšením počtu dopravních nehod. 

Vzhledem k nárůstu množství osob spojených s MS lze očekávat dopravní 

problémy a zvýšený výskyt dopravních nehod. 

���� Prodej nepovoleného zboží. 

Alkohol, nekolkované cigarety, drogy. 

���� Pátrací akce po pohřešované osobě. 

K pohřešování nějaké osoby dochází zpravidla v prostorách větší koncentrace lidí, 

kdy se osoby ztratí v pohybujícím se davu (po ukončení a rozchodu návštěvníků 

ze sportovní akce). Mnohdy se jedná o cizí státní příslušníky a děti. 

���� Nebezpečí úrazu návštěvníků. 

Způsobené pohybem ve volném terénu při zimních klimatických podmínkách za 

přispění nadměrné konzumace alkoholu. Jedná se především o areál Ještěd, kde 

lze předpokládat úrazy vzniklé podsmeknutím. 

���� Nebezpečí hromadného shromažďování osob. 

Panika  při  vzniku  i menší  události s četnými již zmíněnými následky (úrazy, 

ztracení a dezorientace osob, ztráta osobních věcí...) 

���� Nebezpečí vzniku epidemií. 

Na základě vysoké koncentrace osob je zvýšené riziko šíření nemocí. 
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���� Povětrnostní podmínky. 

Možnost prudké změny počasí je v ročním období konání MS pravděpodobná. 

Tato okolnost může způsobit újmu na zdraví. Mohou se vyskytovat omrzliny nebo 

podchlazení. Je nutné využít všech prostředků k informacím o předpokládaných 

změnách stavu počasí a tyto informace dál přenášet na návštěvníky.  

���� Vstup do závodních areálů bez platné vstupenky nebo akreditace. 

 Lze očekávat snahu návštěvníků dostat se do prostor areálů bez platné vstupenky 

či akreditace ke vstupu opravňující. Tato snaha návštěvníků se projeví zejména 

v místech mimo turnikety, přes ploty kolem sportovních areálů.  

���� Neoprávněný vstup do vymezených prostor či závodních tratí. 

Předpokládáme snahu jak návštěvníků, tak akreditovaných osob o vstup do 

prostor, kam nemají přístup. Jedná se zejména o prostory občerstvení, sektor 

sportovců a VIP stavby. Také lze předpokládat ignoraci zákazu vstupu na tratě ze 

strany návštěvníků. 

 

2.2. Možná rizika z pohledu požární ochrany: 

 

• Významné omezení přístupu jednotek PO a mobilní požární techniky k místům 

mimořádné události vzhledem k terénu, klimatickým podmínkám a vysoké 

koncentraci osob a jejich vozidel. 

• Nárůst dopravních nehod. 

• Nárůst požárů dopravních prostředků. 

• Možnost vzniku požárů v prostorách MS a technickém zázemí. 

• Nárůst nebezpečí vzniku požárů v místech ubytování účastníků. 

• Nárůst technických zásahů při odstraňování následků klimatických jevů mimo běžnou 

zástavbu a komunikace. 

• Výpadek energií a logistického zabezpečení. 

• Nebezpečí teroristického útoku: 

� Na sportovce. 

� Na organizátory. 
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� Na diváky. 

� Na složky IZS. 

� Na dodávku energií + logistické zabezpečení. 

� Teroristický útok: 

� Konvenčními zbraněmi. 

� Cemickými a biologickými zbraněmi. 

� Radiologickými zbraněmi – tzv. „špinavá“ bomba. 

• Zásadní problémy s evakuací ohrožených osob vzhledem k množství návštěvníků. 

• Zásadní problémy s nouzovým ubytováním evakuovaných vzhledem k naplněnosti 

ubytovacích kapacit města a jeho okolí. 

• Rizika spojená s nebezpečnými látkami. 

 

3. Bezpečnostní opat ření HZS LK 

 

3.1. Požárně bezpečnostní řešení staveb 

Vlastní příprava na takto významnou akci musí probíhat již v době projektové 

přípravy. V průběhu realizace staveb a rekonstrukcí přímo dotčených objektů, tj. 

skokanského areálu Ještěd (stavba budovy dojezdu a rekonstrukce věže rozhodčích), 

běžeckého areálu Vesec (Operační budova), Tipsport arény a ubytovacích zařízení 

(koleje Harcov a Vesec). Zejména v prostoru objektů v areálu Ještěd a ubytovacích 

zařízení musí být projektově požadováno nové protipožární zajištění staveb dle 

současného kodexu platných norem. Zvláštní důraz musí být kladen zejména na instalaci 

požárně bezpečnostních zařízení, která mohou v kladném slova smyslu ovlivnit evakuaci 

osob z ohroženého prostoru. Posuzované objekty byly z velké většiny zkolaudovány  

a uvedeny do provozu v době, kdy neplatil současný kodex požárně bezpečnostních 

norem a nebyly kladeny tak přísné požadavky, zejména na instalaci požárně 

bezpečnostních zařízení a opatření. Toto bylo změněno u většiny staveb díky proběhlým 

rekonstrukcím v rámci příprav FIS MS. 
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NAVRHOVANÁ MINIMÁLNÍ POŽÁRN Ě BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ  

A OPATŘENÍ: 

 

- Zajištění důsledného rozčlenění areálu do požárních úseků a navržení únikových cest 

dle požadavků současně platného kodexu požárních norem. 

- Aplikování protipožární ochrany nosných konstrukcí. 

- Instalování hydrantových systémů. 

- Instalování elektrické požární signalizace (EPS) s výstupem na trvale sledovaném 

pracovišti ve všech úsecích s požárním rizikem. 

- Instalování systému evakuačního rozhlasu s vazbou na automatické spuštění od 

systému EPS. 

- Zajištění náhradních zdrojů elektrické energie a UPS zajišťujících okamžitou 

funkčnost zejména nouzového osvětlení do doby 100% náběhu dieselagregátu. 

- Revize, popř. výměna kabeláže za vodiče s bezhalogenovou izolací zejména 

v prostoru s výskytem osob. 

- Realizace protipožárních ucpávek v prostupech kabeláže stěnami a stropy. 

- Instalace, příp. rekonstrukce, nouzového osvětlení. 

- Značení únikových cest. 

- Zajištění a označení nouzových únikových východů na venkovní únikové koridory. 

- Instalace panikového kování na únikové dveře – zajištění kapacitní průchodnosti 

únikových východů. 

- Instalace požárních uzávěrů oddělujících všechny prostory s požárním rizikem, popř. 

s impulzy řízenými EPS. 

- Provedení protipožární úpravy obvodových plášťů - požární pásy, tj. konstrukce 

s požadovanou požární odolností. 

- Instalace materiálů pro povrchovou úpravu (zejména koberce), které svou sníženou 

hořlavostí, resp. indexem šíření plamene po povrchu, vyhovují požadavkům současně 

platných předpisů do prostoru únikových komunikací. 

 

3.2. Organiza ční opat ření 

Byl vydán plán opatření HZS LK k zabezpečení FIS Mistrovství světa Liberec 

2009, který rozděluje řízení do třech úrovní. 
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���� Řídící důstojník HZS LK na FIS MS 2009 

���� Styčný důstojník HZS LK na FIS MS 2009 

���� Důstojník HZS LK pro koordinaci JPO FIS MS 2009 

Způsob spojení mezi OS HŘS a KOPIS je vysvětlen v příloze č.10 

Vzhledem k náročnosti akce byly kladeny vysoké nároky na počet službu konajících 

příslušníků. (102 zúčastněných příslušníků HZS LK) v jednotkách požární ochrany 

(JPO). Z těchto důvodů se příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS LK povolilo 

čerpání dovolené jen ve výjimečných případech.  Všechny požární stanice HZS 

Libereckého kraje byly po dobu konání FIS MS 2009 plně obsazeny. Pro zajištění 

zásahové činnosti ve sportovních areálech byla vyčleněna družstva hasičů HZS 

Libereckého kraje ze stanic Česká Lípa, Semily a Jablonec nad Nisou. Výjezdová 

družstva stanice Liberec se mohla plně soustředit zejména na řešení mimořádných 

událostí ve městě a jeho okolí. Došlo k navýšení početního stavu stanice HZS LK Turnov 

o 2 příslušníky (1 jeřábník + 1 vyškolený "vazač") pro zabezpečení rychlostních 

komunikací R 10 a R 35. 

 

KOPIS 

Po dobu konání akce bylo navýšeno obsazení Krajského operačního a 

informačního střediska (KOPIS) o jednoho operačního důstojníka (OD) a jednoho 

operačního technika (OT) TCTV 112 na směně. Vzhledem k účasti zahraničních hostů 

bylo zásadní zejména nasazení operátorek TCTV s jazykovými znalostmi. V současné 

době je systém TCTV nastaven na efektivní spolupráci s ostatními telefonními centry 

tísňového volání v rámci celé České republiky. Po dobu konání FIS MS fungovalo na 

KOPIS vyčleněné pracoviště pro řešení mimořádných událostí spojených s mistrovstvím. 

Před začátkem mistrovství došlo v rámci HZS LK k proškolení příslušníků KOPIS, 

TCTV 112 HZS LK a velitelů všech úrovní. Došlo také k opakovanému proškolení 

velitelů, obsluh OPIS, KOPIS a dalších příslušníků z vybraných Typových činností 

složek IZS při společném zásahu. (STČ) 

Areály a prostory jsou rozděleny na bezpečnostní sektory. Jednotlivé sektory jsou 

očíslovány. Toto značení sektorů je závazně respektováno všemi zúčastněnými 

bezpečnostními složkami. Tímto při předávání informací je nezaměnitelně určeno místo 

zájmu mezi všemi zainteresovanými složkami. Rozčlenění sektorů viz příloha č. 8. 
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POŽÁRNÍ HLÍDKY, STANICE, ČINNOST DŮSTOJNÍKA PRO KOORDINACI  

A STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA 

Ve sportovních areálech byly zřízeny stanoviště jednotek HZS LK tzv. “virtuální 

stanice“ ve kterých byla soustředěna taktická družstva a vybavení pro jejich činnost. 

Podrobný popis vybavení taktických družstev viz.: Vybavení taktických družstev. 

V průběhu služby ve sportovním areálu rozdělil příslušný velitel taktické družstvo 

HZS LK do skupin a zorganizoval pochůzkovou činnost ve sportovním areálu. 

Organizaci pochůzek stanovil takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna přítomnost 

alespoň jednoho příslušníka ve virtuální stanici. Velitel taktického družstva HZS LK 

zajistil průběžné zapisování průběhu služby do deníku. 

 

Hlavní úkoly taktických družstev: 

• Zbezpečovat pohotovost v areálech sportovišť. 

• Tvale monitorovat situaci v areálech. 

• Kontrolovat stav požárně bezpečnostních zařízení. 

• Kontrolovat průchodnost zásahových a evakuačních cest. 

• Pozitivně reprezentovat příslušnost k hasičskému záchrannému sboru: 

� Naprostou profesionalitou. 

� Dokonalostí vnějšího dojmu. 

� Přiměřeností, klidem, vstřícností. 

• Účastnit se na denních prohlídkách sportovních areálů. 

• Vést deníky o průběhu služby.viz příloha 12 

 

Při vzniku mimořádné události by taktická družstva zabezpečovala záchranu a 

evakuaci ohrožených osob, zamezila by šíření požáru a zajistila ochranu přiléhajících 

objektů, vymezila by nebezpečné prostory, vymezila by shromaždiště zachráněných a 

evakuovaných osob a připravila nástupní prostor pro další povolané jednotky PO. 

 

Součástí tohoto opatření byla účast důstojníků HZS LK  v operačních střediscích 

(OS) Ještěd a Vesec, kde vykonávali funkci důstojníka pro koordinaci jednotek PO. 

 

Hlavní činnosti důstojníka HZS LK pro koordinaci nasazení jednotek PO: 

koordinace nástupu předurčených sil a prostředků na účelově zřizovaná pracoviště, 
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koordinace všech bezpečnostních opatření mimo prostor v kompetenci styčného 

důstojníka včetně průběžné kontroly jednotlivých opatření, 

operativní zajišťování převozu sil a prostředků a plnění úkolů dle požadavků řídícího 

důstojníka HZS LK, příp. styčného důstojníka HZS LK,  

vést přehled o silách a prostředcích složek IZS ve sportovních areálech MS 2009, 

provádět pravidelnou kontrolu spojení s KOPIS HZS LK, 

průběžně kontrolovat a trvale udržovat přehled o rozmístění sil a prostředků základních 

složek IZS rozmístěných v areálech. 

Za HZS LK byla nasazena 1 osoba do Hlavního operační střediska (HŘS) umístěného 

v TPA – styčný důstojník HZS LK  s rozhodovací pravomocí a kompetencemi dle 

zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů (zejména Hlava IV 

Organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu) [18] 

 

HLAVNÍ ČINNOSTI STYČNÉHO DŮSTOJNÍKA  HZS LK: 

• Osobní přítomnost v koordinačním středisku Tipsport arény. 

• Nepřetržitý monitoring digitální rádiové frekvence HZS LK 160. 

• Trvalá dostupnost na mobilním telefonu. 

• Spolupráce a komunikace se zástupci složek IZS. 

• Analýza informací soustřeďovaných cestou pořadatelů, pracovníků MS, 

 členů požární hlídky, varovných hlášení technických zařízení, vizuálního  

 sledování prostoru  systémem CCTV, operativních činností příslušníků  

 PČR. 

• Nasazování jednotek v prostorech bezpečnostních opatření. 

• Komunikace s krajským operačním a informačním střediskem HZS  

Libereckého kraje – operačním střediskem IZS. 

• Zajišťování informační podpory řídícího důstojníka HZS LK. 

 

ÚKOLY, OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI ŘÍDÍCÍHO DŮSTOJNÍKA HZS LK 

 

� Vyhodnocování aktuální situace a provádění potřebných opatření pro podporu 

operačního řízení, velitele taktického družstva HZS LK a jednotek požární 

ochrany ve sportovních areálech při zdolávání vzniklých mimořádných událostí. 

� Účast na poradách bezpečnostních složek. 
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� Průběžná osobní účast ve sportovních areálech a řídících střediscích. 

� Trvalá dostupnost na mobilním telefonu. 

� Reakce na informace předávané styčným důstojníkem z hlavního řídícího 

střediska. 

� Koordinace, resp. řízení záchranných a likvidačních prací. 

� Průběžná komunikace s KOPIS HZS LK. 

� Průběžné předávání aktuálních informací řídícímu důstojníkovi kraje a krajskému 

řediteli. 

� Je oprávněn ke svolání krizového štábu HZS LK v případě mimořádné situace 

velkého rozsahu. 

� Je oprávněn k využívání služebního osobního automobilu a parkování v místě 

bydliště. 

� Je oprávněn rozhodnout v operačním řízení o nařízení pracovní pohotovosti             

na pracovišti nebo mimo pracoviště příslušníkům HZS LK nebo je povolat 

k výkonu práce na pracovišti nebo na místo mimořádné události. 

 

DÁLE BYLO ZAJIŠTĚNO: 

Fungování vybraných JSDHO na pěti určených zbrojnicích v režimu zvýšené 

pohotovosti, tzn. družstvo 1+4 výjezd do 2 min 1 hod před započetím v průběhu 

sportovní akce a 1 hod. po skončení činnosti ve sportovních areálech. 

 

Záložní odřady HZS ČR ze sousedních krajů 

� Družstvo HZS Středočeského kraje 1+5 s technikou umožňující zásah na 

dopravní nehodu (CAS s vyprošťovacím zařízením nebo RZA a CAS) 

s předurčeným zásahovým obvodem na úseku rychlostní komunikace R10, 

R35 Mnichovo Hradiště  – Liberec umístěné na stanici Turnov HZS 

Libereckého kraje  nad rámec stávajícího početního stavu této stanice 

s reakcí na výjezd po vyzvání KOPIS HZS Libereckého kraje do 2 minut; 

uvedené družstvo bylo na stanici Turnov umístěno každý den mistrovství 

pouze od 08.00 do 18.00 hodin, pokud HZS Libereckého kraje nestanoví 

jinak. 

� Družstvo 1+3 s technikou na stanici Bělá pod Bezdězem HZS 

Středočeského kraje umožňující zabezpečení zásahu v jižní části okresu 
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Česká Lípa na vyzvání OPIS územního odboru Česká Lípa HZS 

Libereckého kraje. 

� Kontejnerový automobil technický s prostředky pro vyprošťování osob ze 

zřícených budov, geofon, štěrbinová kamera a další potřebné prostředky 

pro vyprošťování osob ze zřícených budov s obsluhou jednoho 

záchranného a vyprošťovacího družstva jednotky USAR (1+8) z HZS hl. 

m. Prahy s  reakcí na výjezd do 15 minut po vyzvání OPIS MV-GŘ HZS 

ČR na žádost KOPIS HZS Libereckého kraje. 

 

• Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč s osádkou 

1+1 s reakcí na výjezd po vyzvání KOPIS HZS Libereckého kraje do 10 minut 

v pracovní době, v mimopracovní době do 60 minut. 

• Potřebné síly pro chemický a biologický průzkum, dekontaminaci osob a techniky   

31. brigády chemické a biologické ochrany AČR v Liberci na vyzvání KOPIS 

HZS Libereckého kraje. 

• Posílení kapacit pro provedení opatření na ochranu obyvatelstva ve spolupráci 

s HZS Královéhradeckého kraje. 

• Přednostní komunikaci prostřednictvím vyčleněných mobilních telefonních čísel 

na území Libereckého kraje v době konání mistrovství. 

• Připravenost vyslání dvou operačních techniků 112 s jazykovými schopnostmi 

(angličtina, němčina, případně polština) k výkonu služby na TCTV Liberec 

z jiných HZS krajů v případě nepředvídaných okolností (např. nemoc) na žádost 

HZS Libereckého kraje. 

• Logistickou podporu Základnou logistiky Olomouc podle požadavků HZS 

Libereckého kraje, zejména velkokapacitními stany s osvětlením a vytápěním. 

 

OZO FIRMA KOHOUT 

Zde bych chtěl vyzvednout podíl firmy Kohout na zajištění a organizaci sekce 

Požární ochrany (PO), kde poskytoval OV služby OOZ na úseku požární ochrany. 

Zpracovala požární dokumentaci v souladu s Nařízením Libereckého kraje č. 6/2002 ze 

dne 5. února 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při 

akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob ve znění pozdějších předpisů. Při 

samotném průběhu mistrovství organizovala systém požárních hlídek ve sportovních 
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areálech, kde fungovaly souběžně s hlídkami HZS LK a navíc i v historickém jádru 

města, kde probíhaly doprovodné programy. 

 

3.3. Technické zajišt ění 

 

Vzhledem ke zvýšeným a specifickým požadavkům na prostředky v rámci technického 

zabezpečení bylo nutno se vybavit určitými technickými prostředky (TP) k zajištění 

záchranných a likvidačních prací při FIS MS 2009: 

HZS LK bylo nově vybaveno technikou: 

 

OBOJŽIVELNÉ PÁSOVÉ VOZIDLO HÄGGLUNDS BV 206 

Pásové vozidlo BV 206 je určeno pro dopravu hasičských jednotek a složek IZS 

k zásahům v nepřístupném terénu, přepravu technických prostředků a evakuaci 

ohrožených osob. Bylo nasazeno pro potřeby taktického družstva v areálu Ještěd. 

 

Obrázek 4 Obojživelné pásové vozidlo HÄGGLUNDS BV 206 
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TÝLOVÝ KONTEJNER 

V týlovém kontejneru najdou v nepříznivých klimatických podmínkách zázemí 

zasahující hasiči a kolegové ze složek Integrovaného záchranného systému. Během FIS 

MS 2009 byl dislokován na stanici HZS LK Liberec s aktivací do 2 min. 

 

Obrázek 5 Týlový kontejner 

 

 

 

 

 

 

 

VELITELSKÝ KONTEJNER 

Mobilní kontejnerové velitelsko-štábní stanoviště IZS. Samostatné řídící 

pracoviště umožňující vyčlenění komunikace a řízení mimo běžný provoz operačního 

střediska IZS. Bude schopno zajistit datové přenosy, vč. obrazu místa zásahu a archivaci 

těchto dat, vč. archivace komunikace jak rádiové (analog i digital), tak i zálohu 

telefonních hovorů. Po skončení MS bude sloužit pro zajištění komunikace při 

mimořádných událostech velkého rozsahu. Během FIS MS 2009 byl dislokován na 

stanici HZS LK Liberec s aktivací do 2 min. 
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Obrázek 6 Velitelský kontejner 

 

K těmto kontejnerům byl pořízen nákladní automobil s nástavbou nosiče kontejnerů na 

podvozku MAN. 

 

OSTATNÍ NASAZENÁ TECHNIKA : 

 

CAS 24 T 815 VVN ze stanice HZS LK Česká Lípa s osádkou 1 + 5. Pro případ poruchy 

byla v záloze CAS 24 IVECO. Působiště CAS bylo ve sportovním areálu Vesec. 

V případě silných mrazů byla zajištěna kontrola stavu vody v nádrži. Při prvních 

náznacích tvoření ledové tříště bylo prostřednictvím KOPIS HZS LK zabezpečena 

výměna CAS a vytemperování na stanici HZS LK Liberec. 
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Dopravní pásové vozidlo GAZ BOBR s posádkou 1 + 1 z HZS Kraje Vysočina určené 

pro činnost v areálu Vesec: 

 

 

Obrázek 7 Pásové dopravní vozidlo GAZ BOBR 

 

Ve spolupráci se Základnou logistiky HZS ČR zajišťoval HZS Libereckého kraje 

podporu pořádkovým silám Policie ČR ve formě stavby speciálních velkoprostorových 

stanů v blízkosti sportovních areálů Ještěd a Vesec. 

 

HZS Královéhradeckého kraje umístil na stanici HZS LK v Turnově 

dekontaminační zařízení SDO 2 s tahačem a zásobou oděvů pro 200 osob. Posádka SDO 

2 byla ve výkonu služby na stanicích HZS Královéhradeckého kraje a připravena na 

výzvu KOPIS HZS Libereckého kraje se dostavit na stanici HZS LK Turnov, popř. na 

místo určené k aktivaci SDO 2.  
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VYA-S3 (AV 14 T 815) s obsazením 1 + 1 (1 jeřábník+1 vyškolený "vazač") ze 

stanice Semily dislokované na PS Turnov pro zajištění zásahů spojených 

s vyprošťováním havarovaných vozidel s ohledem na předpokládané klimatické vlivy a 

hustotu dopravy pro rychlé a účinné uvolňování komunikací. Předpoklad nasazení jeřábu 

v obsazení 1 + 1 na stanici HZS LK Turnov je denně od 8.00 do 18.00 hodin. 

 
VYBAVENÍ TAKTICKÝCH DRUŽSTEV VE SPORTOVNÍCH AREÁLECH: 

� 6 radiostanic 

� Vzduchové dýchací přístroje – 6 ks. 

� 4 + 4 ks přenosných hasicích přístrojů práškových a CO2 

� Sada hydraulického vyprošťovacího zařízení. 

� Hadice, proudnice. 

� Nastavovací žebřík čtyřdílný. 

� VRVN1, páčidlo ploché 

� Evakuační nosítka. 

� Krumpáč, 4 lopaty. 

� 2 x PAD lano 30 m. 

� 4 x polohovací pás. 

� 3 x protichemický ochranný oblek. 

� Detektor radiace. 

 

OSTATNÍ TECHNICKÁ ZABEZPEČENÍ: 

 

• Zabezpečení naprogramování a uvedení do provozu dostatečného počtu 

digitálních radiostanic systému PEGAS pro komunikaci příslušníků HZS LK 

v řídících střediscích a ve virtuálních stanicích ve sportovních areálech. 

• Zabezpečení mobilních telefonů včetně nabíjecích adaptérů 230 V pro příslušníky 

HZS LK v řídících střediscích a řídícího důstojníka HZS LK na FIS MS 2009, 

vyčleněné pro příjem informací od složek IZS a organizátorů FIS Mistrovství 

světa Liberec 2009. 

• Vytištění mapových podkladů k FIS Mistrovství světa Liberec 2009 a jejich 

vyvěšení na KOPIS HZS LK. Zabezpečení předání mapových podkladů k FIS 

Mistrovství světa Liberec 2009 v elektronické podobě na všechna OPIS ÚO HZS 

LK a OPIS MV GŘ HZS ČR.  
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• GSM telefon. 

• Pevná telefonní linka  

• Laptop s připojením na Internet, s připojením na informační datový tok MS 2009, 

mailovou adresou, SW MS Office, s možností přístupu k datům z bezpečnostních 

kamer a se zálohovaným napájením – UPS. 

3.4. Stanovišt ě Jednotek HZS 

 

AREÁL JEŠTĚD 

Od OV byly dodány 2 požadované buňky u operačního střediska. Jedna sloužila 

jako odpočívárna, druhá jako skladovací místnost 

 

Virtuální požární stanice:  

samostatná, vytápěná, větratelná místnost pro cca 10 osob 

vybavení buňky: 

• 3 stoly. 

• 12 židlí. 

• 3 věšáky. 

• 3 regály. 

• Rychlovarná konvice. 

• Mikrovlnná trouba. 

• Chladnička. 

• Televizor pro sledování přenosů z MS 2009. 

• Přípojky na el. proud. 

• Pevná telefonní linka. 

• 1 nástěnka. 

Skladová místnost: 

Samostatná, oddělená, temperovaná, větratelná místnost umožňující uložení pojízdných 

hasicích přístrojů, trhacích háků, bouracích seker, hadic a proudnic. 
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Vybavení buňky: 

• 5 věšáků. 

• 5 regálů. 

• 2 skříně. 

Parkovací místa: 

- parkovací místo pro pásové vozidlo – cisternová stříkačka bude použita pouze 

v případě potřeby, její stanoviště bude mimo areál 

- parkovací místo pro osobní automobil u řídícího střediska pro všechny složky 

 

AREÁL VESEC 

Virtuální požární stanice:  

samostatná, vytápěná, větratelná místnost pro cca 10 osob 

vybavení buňky: 

• 3 stoly. 

• 12 židlí. 

• 3 věšáky. 

• 3 regály. 

• Rychlovarná konvice. 

• Mikrovlnná trouba. 

• Chladnička. 

• Televizor pro sledování přenosů z MS 2009. 

• Přípojky na el. proud. 

• Pevná telefonní linka. 

• 1 nástěnka. 

• 1 flipchart. 

 

Skladová místnost: 

Samostatná, oddělená, temperovaná, větratelná místnost umožňující uložení pojízdných 

hasicích přístrojů, trhacích háků, bouracích seker, hadic a proudnic. 
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Vybavení buňky: 

• 5 věšáků. 

• 5 regálů. 

• 2 skříně. 

Parkovací místa: 
- Parkovací místo pro cisternovou automobilovou stříkačku – nákladní automobil o 

hmotnosti do 30 tun. 
- Parkovací místo pro osobní automobil u řídícího střediska v areálu. 

 

HLAVNÍ OPERAČNÍ STŘEDISKO (HOS) 

Bylo umístěné v TPA s 1 osobou – styčným důstojníkem HZS LK  s rozhodovací 

pravomocí a kompetencemi dle zákona č. 239/2000 Sb. o IZS a o změně některých 

zákonů (zejména Hlava IV Organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu) 

[18] 

 

POŽADAVEK NA VYBAVENÍ HOS 

• Zálohovaná přípojka na el. síť pro napájení analogové a digitální radiostanice na 

frekvencích HZS ČR. 

• Zajistit systém archivace dat, vč. radioprovozu a odchozích a příchozích 

telefonních hovorů. 

• Zajistit neomezené povolení vstupu do všech prostor MS 2009 pro řídícího 

důstojníka HZS LK ve službě (ve funkci se v turnusech střídali členové vedení 

HZS LK – min. 3 osoby). 

• Zajistit přímé fónické spojení mezi příslušníkem HZS LK na HOS a příslušníky 

na OS Vesec a Ještěd. 

• Jedno vyhrazené, trvale volné parkovací místo styčného nebo řídícího důstojníka 

HZS LK. 

 

OPERAČNÍ STŘEDISKO V AREÁLU VESEC (OS VESEC) A JEŠTĚD (OS JEŠTĚD) 

 Bylo obsazeno jednou osobou - důstojník HZS LK pro koordinaci nasazení 

jednotek PO - s rozhodovací pravomocí a kompetencemi dle zákona č. 239/2000 Sb. o 

IZS a o změně některých zákonů (zejména Hlava IV Organizace záchranných a 

likvidačních prací v místě zásahu) [18] 
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Požadavek na vybavení OS: 

• Pevná telefonní linka. 

• Laptop s připojením na Internet, s připojením na informační datový tok MS 

2009, mailovou adresou, SW MS Office, s možností přístupu k datům z bezp. 

kamer a se zálohovaným napájením – UPS. 

• Zálohovaná přípojka na el. síť pro napájení analogové a digitální radiostanice 

na frekvencích HZS ČR. 

• Jedno vyhrazené, trvale volné parkovací místo důstojníka HZS LK pro 

koordinaci nasazení jednotek PO nebo řídícího důstojníka HZS LK. 

4. Spolupráce se složkami IZS 

Na řešení zabezpečení hromadných akcí podobného rozměru ať již sportovního či 

kulturního charakteru by se měly podílet všechny složky IZS. Spolupráce by měla 

probíhat od samého začátku plánování akce, a to již od fáze příprav, tj. od specifikace 

rizik, k rozdělení kompetencí při řešení přijatých opatření. Ne jinak je tomu v průběhu 

samotné akce, kdy se podílejí určitou měrou, s přihlédnutím k povaze události, na jejím 

řešení. Záchrana lidských životů a minimalizace dopadů mimořádné události je 

společným cílem pro všechny zainteresované složky. Propojení spolupráce základních 

i ostatních složek IZS je uvedeno v příloze č.9. 

 

Všechny základní složky IZS měly své zástupce v OS areálů, čímž bylo zaručeno 

propojení a směřování informačních toků. Tyto OS komunikovaly se svými Operačními 

středisky a nadřazeným HOS v Tipsport aréně. Přesné schéma informačního propojení 

mezi základními složkami IZS a SB je patrné z přílohy č.11. 

 

4.1. Spolupráce s P ČR 

Již při přípravách a zasedání BV FIS MS 2009 byla specifikována rizika spojená 

s konáním této akce. Přijatá opatření k daným rizikům již byla zpracovávána 

s rozdělením kompetencí a úkolů při jejich případném řešení. Policie ČR měla své 

zástupce v OS sportovních areálů a v HOS společně s dalšími složkami IZS. 

Prostřednictvím řídících důstojníků v těchto střediscích mohly efektivně spolupracovat 

na případných mimořádných událostech. 



 32 

 

Hlavními úkoly PČR bylo zajistit, aby Liberec během světového šampionátu 

dopravně nezkolaboval, dohlížet na veřejný pořádek v centru města a ve sportovních 

areálech a také ochránit diváky před kapsáři a zloději. Usnesením vlády ČR byly 

stanoveny chráněné objekty, které policie po dobu šampionátu nepřetržitě střežila. 

 

Do bezpečnostního opatření FIS MS bylo nasazeno zhruba 800 policistů (téměř 

500 policistů ze severních Čech a dalších zhruba 300 policistů z ostatních krajů). Vedle 

speciálně vycvičených a vybavených příslušníků PČR zajišťovalo bezpečnost 

ve stotisícovém městě a okolí 320 pořádkových policistů, 283 dopravních policistů, 60 

kriminalistů, 60 příslušníků cizinecké policie, také policejní pyrotechnici, psovodi se psy 

na vyhledávání výbušnin a nástražných systémů, tlumočníci, letecká služba 

a antikonfliktní tým. K plnění úkolů PČR bylo přizváno také na 300 neozbrojených 

příslušníků Armády ČR, kteří sloužili ve společných hlídkách s policisty. 

PČR měla během bezpečnostního opatření k dispozici dvě vozidla stermovizí 

a dvě vozidla určená k odhalování padělaných dokladů, tzv. schengenbusy. V řídícím 

štábu Policie ČR úzce spolupracovali s našimi policisty také pozorovatelé 

z bezpečnostních sborů ze SRN a Polska, s nimiž byla denně konzultována aktuální 

situace a změny dopravních režimů. 

 

PČR vycházela ze zkušeností při jiných obdobných akcích ve světě. Překvapivá 

sněhová kalamita byla zvládnuta bez větších obtíží na profesionální úrovni. I několikrát 

denně byla vyhodnocována dopravní situace, měnily se uzávěry a objížďky 

a přizpůsobovalo se přeskupení sil a prostředků. 

 

4.2. Spolupráce se ZZS 

V rámci Krajského operačního střediska ZZS LK (KOS) bylo zřízeno speciální 

dispečerské pracoviště pro komunikaci s organizačním štábem mistrovství. KOS bylo 

vybaveno vlastním intranetem, kde měly operátorky přístup k on-line informacím, včetně 

všech dostupných mapových podkladů. Pro příjem požadavků na zdravotnický zásah 

a pro komunikaci s posádkami na závodištích bylo vybudováno záložní operační 

středisko a zřízena místnost pro práci krizového štábu, vybavená potřebnou technologií. 

Klíčoví členové krizového štábu byli vybaveni terminály Pegas-Matra a nově byl zajištěn 
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zabezpečený přístup krizového managementu do informačního systému i mimo budovu 

vedení ZZS LK. ZZS LK měla též svého operátora(ku) přítomného v OS Vesec a OS 

Ještěd společně s dalšími složkami IZS. Tím byla zajištěna patřičná koordinace při řešení 

případných mimořádných událostí. 

 

ZZS LK požádala o výpomoc při zajištění primárních a sekundárních transportů 

služby ZZS Ústeckého, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Výpomoc přislíbila 

také ZZS hl. m. Prahy při zajištění nočních sekundárních transportů leteckou záchrannou 

službou. Aby nedošlo k zahlcení odborných ambulancí Krajské nemocnice v Liberci, 

byla zajištěna spolupráce všech nemocnic Libereckého kraje při ošetření pacientů 

z primárních výjezdů Liberce a okolí. S možným převozem pacientů ze SRN a Polska 

do svých zemí počítaly záchranné služby i nemocnice v Zittau a Gorlitz.  

 

Posádky ZZS LK ve sportovních areálech byly připraveny na základě objednávky 

OV na sportovištích Ještěd (1 posádka RZP a 1 posádka RLP) a Vesec (1 posádka RZP 

a 1 posádka RLP). Posádky byly určeny pro ošetření pacientů v ohrožení života a řídily 

se pokyny operátorek KOS. Měly zvýšenou zásobu léků a zdravotnického materiálu a 

byly vybaveny veškerými dostupnými komunikačními prostředky, včetně datové 

komunikace. V případě hromadného neštěstí nebo mimořádné události by se staly 

posádky v areálech Ještěd a Vesec posádkami prvního sledu a zajišťovaly by třídění 

a primární ošetření zraněných.  

Pro případ vzniku mimořádné události byla zřízena speciální telefonní linka 

pro poskytování informací a základní psychosociální péče. 

ZZS připravila speciální formuláře v německém a anglickém jazyce pro základní 

informace příbuzných ošetřených pacientů z ciziny včetně informací o důležitých 

telefonních číslech. 

 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (LZS)  viz.(LZS)  

 

Hlavní hygienik ustanovil pracovní skupinu Public Health-SKI 2009 složenou 

z odborníků pro jednotlivé oblasti veřejného zdraví z Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje (KHS LK), dále epidemiologa z KHS Ústeckého kraje a epidemiologa 

z KHS Královéhradeckého kraje. V souvislosti s očekávanou návštěvou závodníků 

z epidemiologicky rizikových zemí bylo nutné intenzivněji sledovat epidemiologickou 
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situaci v těchto zemích. Mimo jiné přicházely informace prostřednictvím „ECDC 

Communicable Disease Threats Report. K rychlé identifikaci infekčních agens byly 

připraveny laboratoře klinické mikrobiologie Krajské nemocnice Liberec (KNL) a.s. 

a národní referenční laboratoře ve Státním zdravotním ústavu Praha (SZÚ). 

V pohotovosti byly sety na rychlou diagnostiku chřipky a virových gastroenteritid. 

Vzhledem k možnému riziku bioterorismu, byla zavedena výše zmíněná syndromová 

surveillance a byla připravena výjezdní epidemiologická skupina, která měla k dispozici 

vhodné osobní ochranné prostředky. Infekční oddělení KNL bylo také dočasně uzavřeno 

a připraveno okamžitě zprovoznit izolační lůžka. Po celou dobu konání FIS MS drželi 24 

hodinovou službu epidemiologové z KHS LK, pracovníci v národních referenčních 

laboratořích v SZÚ Praha a pracovníci oddělení epidemiologie na Ministerstvu 

zdravotnictví. 

 

4.3. Ostatní složky IZS 

 

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (AČR) 

Při uskutečnění teroristického útoku by spolupracovala 31. brigáda chemické 

a biologické ochrany AČR se silami a prostředky nasazenými HZS ČR. Součinnost by 

byla řízena prostřednictvím HOS TPA, kde měla AČR svého řídícího důstojníka společně 

se složkami IZS a BV. 

Na základě jednání bezpečnostního výboru FIS MS 2009 byl vytvořen návrh použití 

vojenské chemické jednotky v tomto rozsahu, místě a časové pohotovosti: 

 

• 1x zesílená rota chemické ochrany s prostředky mobilní laboratoře, logisticky 

samostatná do 90 osob, 

• aktivace v prostorech kasáren 6. října a kasáren Jana Žižky Liberec s časovou 

pohotovostí 15 min na pracovišti, s možností aktivace v kterémkoli místě konání 

MS 2009 do 75 minut, 

• schopnosti jednotky: provádění odběru vzorků, jejich analýza a identifikace, 

radiační chemický průzkum, vyhodnocování radiační chemické a biologické 

situace, dekontaminace osob, raněných, techniky, materiálu a  terénu, řešení 

extrakce osob ze zamořených prostorů, zdravotnická dekontaminace, první pomoc 

po použití bojových otravných látek. 
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Dále se AČR v součinnosti s Policií ČR podílela na strážení areálů sportovišť. 

 

LETECKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (LZS) 

 

Letecká záchranná služba (LZS) zajišťovala především primární zásahy, 

sekundární zásahy pouze u pacientů v ohrožení života a u stavů, kde hrozilo časové 

prodlení. Vrtulník LZS byl vybaven systémem navigace na místo zásahu a systémem 

datové komunikace s KOS. Na heliportu ZZS LK bylo poskytnuto zázemí vrtulníku 

Policie ČR. 

 

HORSKÁ SLUŽBA (HS) 

Se účastnila zabezpečení FIS MS 2009 ve spolupráci s OV se sekcí Medical. HS byla 

nasazena ve sportovních areálech Vesec a Ještěd. 

Vesec:  Počet členů - 12. 

 Technika - 1 sněžný skútr a 4 pásové čtyřkolky. 

 Zázemí - 1 buňka a ošetřovnu. 

 

Ještěd:  Počet členů - 10. 

 Technika - 2 sněžné skútry a 2 pásové čtyřkolky. 

 Zázemí - stanice HS. 

 

V průběhu mistrovství HS zasahovala u cca 10 lehčích úrazů z řad diváků. Během 

zásahu její členové spolupracovali se ZZS a OS areálu. HS byla přednostně určena 

pro případy obtížného přístupu k postiženému a jeho následného transportu k předání 

ZZS. Spojení se ZZS a ostatními složkami bylo zajištěno pomocí radiostanic (RDST), 

jimiž HS disponuje. 

 

5. průběh sportovní akce 

Mistrovství začalo 16. 2. 2009 oficiálními tréninky, a tím se rozeběhl naplno 

všechna opatření. Odbor prevence HZS LK prováděl průběžné tématické kontroly na 

vytipovaná místa a činnosti ve sportovních areálech i v historickém centru, kde probíhal 

doprovodný program k FIS MS 2009. Ve stejnou dobu se rozeběhla i činnost všech tří 

středisek (OS Vesec, OS Ještěd a HOS). Započala také činnost taktických družstev 
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předsunutých do sportovních areálů Vesec a Ještěd. Příslušníci HZS LK, ze kterých byla 

taktická družstva složena, zaměřili svou pozornost na kontrolu průchodnosti 

přístupových, zásahových a evakuačních cest, průběžnou kontrolu stavu požárních 

bezpečnostních zařízení a trvale udržovali přehled o rozmístění sil a prostředků 

základních složek IZS v areálech.  

Během celého mistrovství z pohledu PO nebyla zaznamenána žádná mimořádná 

událost závažnějšího charakteru. Jednotky HZS LK se zabývaly drobnějšími událostmi, 

za které bych zmínil nález podezřelého předmětu a hrozbu ekoaktivistů. V obou 

případech se jednalo o nenaplněnou hrozbu – planý poplach. 

 

6. Návrh zajišt ění bezpečnosti z hlediska HZS 

Tato kapitola zahrnuje obecné bezpečnostní opatření na úrovni HZS vyplývající  

z poznatků při organizaci zabezpečení FIS MS 2009. Navržená opatření jsou pouze 

v obecné rovině pro univerzální využití. Mohou sloužit pouze jako osnova 

nejdůležitějších bodů, jež je nutno rozpracovat do detailů dle povahy akce, prostorů 

konání, geomorfologie území a dalších specifik pořádané akce. 

 

Návrh opatření se dá rozdělit do třech úrovní: 

• Úroveň Státního požárního dozoru (SPD). 

• Úroveň organizačního zabezpečení. 

• Úroveň technického zabezpečení. 

 

6.1. Požární zabezpe čení na úseku SPD 

Musí probíhat již během projekce budov i celých areálů, jež mají být k těmto 

účelům vybudovány. Pokud se jedná o budovy, je jejich realizace podřízena zákonům a 

normám, které přesně stanovují rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby. 

V případě areálů je to již složitější. Na venkovní prostory se ve většině případů 

zmíněné legislativní předpisy nevztahují. Mohou zde však figurovat různá místní nařízení 

a vyhlášky (např. [26]). Dále je to kontrola činností provozovaných v areálech či 

prostorech a vzhledem k výši jejich nebezpečí přijatá opatření. 
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6.2. Organiza čním zabezpe čením 

se rozumí opatření v organizaci řízení sil a prostředků HZS k zabezpečení záchranných a 

likvidačních prací. 

• Specifikace rizik a způsob jejich řešení. Specifikace druhu událostí, jež mohou 

ovlivnit průběh akce, a je-li nutno akci přerušit nebo ukončit. 

• Součinnost při rozdělování úkolů při řešení rizik se složkami IZS. Možné užití 

STČ viz.  STČ 

• Posílení početního stavu příslušníků pro účast v místě konání akce. Dále 

k zabezpečení okolního území vzhledem k předpokládanému nárůstu 

mimořádných událostí (dopravní nehody, požáry…). 

• Zřídit na místě konání taktickou skupinu z příslušníků HZS. Skupina by po 

celou dobu akce monitorovala situaci a prováděla předem specifikované 

pravidelné kontroly. 

• Ustavit techniku na místě před konáním akce z důvodů špatné nebo nemožné 

přístupové cesty. Záložní odřady HZS ČR ze sousedních krajů. Mohou 

zabezpečovat samotnou akci, nebo záležitosti okolního území, jako například 

důležité příjezdové komunikace... 

• Po dohodě se zřizovateli uvedení jednotek Sborů  dobrovolných hasičů 

(JSDHO) vybavených požadovanou technikou do pohotovosti. Případné 

proškolení těchto jednotek, pokud to situace vyžaduje. 

• Chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva, nebo jiné zařízení pro 

zjišťování nebezpečných látek. 

• Posílení kapacit pro provedení opatření na ochranu obyvatelstva ve spolupráci 

s logistickou podporou Základny logistiky Olomouc podle povahy akce 

a požadavků HZS zejména velkokapacitními stany s osvětlením a vytápěním 

pro nouzový úkryt osob při nepříznivých povětrnostních podmínkách. 

• Zřízení OS v areálu konání akce. 

• OS obsadit zástupci všech zúčastněných složek IZS a zástupce organizátora 

určeného k řešení bezpečnosti. 
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6.3. Technické zabezpe čení 

Prostředky určené k zabezpečení průběhu akce. Správná volba těchto prostředků 

závisí na přesných okolnostech situace, ročnímu období a terénu v místě akce. Obecně 

bych vyzdvihnul několik málo TP jenž můžou velkou měrou přispět. 

• Vybavení taktických družstev, viz.:VYBAVENÍ TAKTICKÝCH DRUŽSTEV  

• Umístění předsunuté stanice, pokud to situace vyžaduje, pro taktické družstvo. 

Lze výhodně využít týlový kontejner. 

• Vytištění a distribuce mapových podkladů a jiných důležitých informací v tištěné 

podobě do všech zúčastněných OS.Tyto podklady musí dostat všechny 

zainteresované složky IZS. 

• Prokazatelné předání informací a proškolení velitelů a vedoucích intervenčních 

týmů 

• Zřízení a vybavení OS, popř. mobilního OS. Technické vybavení: viz. vybavení 

OS. 

• Zásahové cesty v areálech či budovách. 

• Zdroje hasiva. 

• Připravené požární vedení do těžko přístupných míst. Lze řešit v rámci PBŘS. 

• Dostatečný počet RDST včetně možnosti dobíjení. 

• Zabezpečit mobilní telefony včetně nabíjecích adaptérů.Telefony určené pro 

příslušníky v řídících střediscích vyčleněné pro příjem informací od složek IZS a 

organizátorů. 

 

7. Závěr 

Díky dokonale profesionálně zvládnuté přípravě všech organizátorů 

a zúčastněných složek IZS, kterou potvrdil hladký průběh mistrovství, se Česká republika 

úspěšně prezentovala v novodobých dějinách světových sportovních akcí. 

Z bezpečnostního hlediska, i navzdory zhoršeným klimatickým podmínkám, nedošlo 

k žádným mimořádným událostem neobjevily se ani větší komplikace v dopravě a nebyl 

zaznamenán nárůst trestných činů. Sportovci i návštěvníci si mohli v bezpečí vychutnat 

sportovní podívanou i doprovodné kulturní programy. 
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V průběhu mistrovství světa nedošlo k žádné závažné mimořádné události. 

Nenaplnily se ani obavy z dopravních komplikací na rychlostních komunikacích 

a v centru Liberce. Na usměrnění dopravy byl kladen zvlášť velký důraz a ze všech sekcí 

Organizačního výboru FIS MS pracovala nejlépe sekce Doprava. Zdařilo se zvládnout i 

sněhovou kalamitu způsobenou sněžením trvajícím nepřetržitě 12 dní. Díky spolupráci 

s ostatními složkami IZS a s podstatnou většinou dalších spolupracujících subjektů byly 

dílčí problémy, pokud se vyskytly, operativně vyřešeny. Spolupráce byla všeobecně 

hodnocena jako velmi dobrá. Hasiči, kteří se zúčastnili plánování zabezpečení 

Mistrovství, získali neocenitelné pracovní i životní zkušenosti. 

 

Tato práce tvoří rešeršní materiál s obecnými výstupy, jenž může pomoci při organizaci 

podobných významných událostí. Může též posloužit jako podkladový materiál při tvorbě 

metodických pomůcek pro zabezpečování akcí většího rozsahu. 
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8.2. Seznam použitých zkratek 

 

BV Bezpečnostní výbor 

FIS MS 2009 
Fédération internationale de ski  
mistrovství světa 2009 

GŘ HZS ČR 
Genrální ředitelství Hasičského  
záchranného sboru České republiky 

HŘS Hlavní řídící středisko 

HS Horská služba 

HZS LK Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KHS Krajská hygienická stanice 

KNL Krajská nemocnice Liberec 

KOPIS Krajsé operační a informační středisko 

OOZ Osoba odborně způsobilá 

OPIS GŘ HZS 
ČR 

Operační a informační středisko Genrálního 
ředitelství  
Hasičského záchranného sboru České republiky 

OPIS ÚO 
Operační a informační středisko územního 
odboru 

OS Operační středisko 

OV Organizační výbor 

PBŘS Požárně bezpečnostní řešení stavby 

PČR Policie české republiky 

PO Požírní ochrana 
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Rekonstruovaná Věž rozhodčích 

 
 
 
Nově postavená Budova dojezdu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 

 

příloha 3 Situační plán areálu Ještěd       strana 1/2 

 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 

 

 
 
Příloha č. 3 – Situační plán areálu Ještěd 
Legenda stavby areál Ještěd      strana 2/2 
 

ČÍSLO 
STAVBY 

NÁZEV STAVBY 
ČÍSLO 

STAVBY 
NÁZEV STAVBY 

  VNITŘNÍ STAVBY 22 Hlediště "Slalomák" 
O1 Stadion   23 Ohřívárna 
1 Věž rozhodčích 24 Hlediště F10 
2 TV zázemí 25 Vstup diváci přechod 
3 TV Compound 26 Přechod diváci "slalomák"  
4 ŘS   27 Informace - Info Point 
5 IBC   28 Cesta   
6 Občerstvení 29 VIP tribuna / firmy schody, lávka 
7 "J" tribuna "A" 30 Plot "J"   
  "J" tribuna "B" 31 Ploty - nájezd pravý 
8 VIP tribuna 32 Ploty - nájezd levý 
9 Plot za VIP tribunou  33 Ploty - slalomák 
10 TV studio 34 Ploty týmů "V" 
  komentátor 35 Plot F10   

11 Budova na dojezdu 36 Plot park. týmů 
12 Zdravotní služba 37 Plot týmů"slalomák 
  Diváci   38 Plot dopad 

13 VIP stan   39 Parkování rolby 

14 
Stan občerstvení - 
týmy 

40 
Vstupy - vstupní stan F10 

15 
Buňky "Dobráci" 

41 
Vstup - akreditovaní, televizní 
cesta 

16 Buňky - zázemí PČR,BA   VNĚJŠÍ STAVBY 

17 
Buňky sportovních 
týmů 

42 
Vjezd "Triangl" (budka - závora) 

18 Parkoviště týmů 45 Horská služba 
19 Občerstvení 43 Vjezd týmů 
  F10 vstup 42 Vjezd "Triangl" (budka - závora) 

20 Cesta F10 50 Filtrační stanoviště u park. domu 

21 
Služebna PČR 

51 
Beranova cesta, zatáčka u 
lanovky 
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Příloha č. 5 Situační plán, areál Vsec    strana 2/3 
Legenda ke stavbám 
 

ČÍSLO  ČÍSLO 

STAVBY 
NÁZEV STAVBY 

 STAVBY 
NÁZEV STAVBY 

1 Stadion  57 HZS zázemí 
11 Vstup jury  58 PČR zázemí 
12 Ski marking  59 První pomoc - diváci 
13 TV studio  6 VIP catering 
14 Vchod - sportovci  61 VIP stan 1 
15 Mix zóna  62 VIP stan 2 
16    63 Trafostanice 
17 Plot - velká tribuna  64 VIP tribuna 
18 Plot - malá tribuna  7 Velká tribuna 
19    71 Občerstvení 
2 Provozní budova  72 Plot 
     73 Video 
     74   
     8 Malá tribuna 

21 Přemostění  81 Video 
22 Cesta (mezi 31 a 1)  82 Občerstvení 

23 
Ambulance - 
parkoviště  

83 
  

24 Prostory OV  9 Hlediště 
25 VIP tribuna  91 Můstky přes stadion 
26    92A Špičák 
27    92B za velkou tribunou 
28    92C za malou tribunou 
29    92E Prostor k můstkům 
3 TV compound  92F Modrý kopec 
31 Přenosové kanceláře  92G nad vstupem č. 1 
  Řídicí středisko  92H u vstupu č. 2 

32 WC akreditovaných  93   
4 Zázemí týmů  D Uzavřená zóna 
41 Bufet sportovců  I   
42 Mix catering  J   

43 
Mix café  94 

Občerstvení - hlavní 
vstup 

44 
Cesta pod 
přechodem  95 Občertvení - plocha F 

46 Warm up  100 Hlavní vstup u hřbitova 
47 Parkoviště týmů  101 Vstup - slepá ulice 
48 WC  102 Vstup - akreditace 
49 Údržba  103 Parkoviště u dálnice 
5 Zázemí  105 Pokladna - hlavní vstup 
51 Catering  106 Pokladna - slepá ulice 
52 Stan BA  200 Ploty, časomíry, kamery 
53 Stan dobrovolníků  201 Časomíry 
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Situační plán - areál Vesec       strana3/3 
Legenda ke stavbám pokračování 

54 Stan rozhodčích  202 Časomíry 
55 Vstup akreditovaných  203 Časomíry 
  Vstup - koridor  204 Časomíry 

56 PČR služebna    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 

 

 

příloha 6 Situační plán - koleje Harcov     strana 1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 

 

 

příloha 7 Plán doprovodných programů – město     strana 1/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 

 

 

příloha 8 Členění bezpečnostních sektorů     strana 1/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 

 

 

příloha 9 Propojení složek IZS v rámci FIS MS 2009   strana 1/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bezpečnostní zajištění FIS MS 2009 na úrovni HZS kraje       Vytvořil: Miroslav Tůma 
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FIS MISTROVSTVÍ SVĚTA 2009 V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ 

SKOKY NA LYŽÍCH – AREÁL JEŠTĚD 

ŽENY MUŽI SEVERSKÁ KOMBINACE 
 

Trénink Závod Trénink Závod Trénink Závod 

Po 16. 2. 
    16:00-

18:00 
 

Út 17. 2. 
12:00-
14:00 

    
16:00-
18:00 

 

St. 18. 2. 

9:00-11:00   
 

14:00-
16:00 

  
11:30-
13:30 

 

Čt 19. 2. 

 
12:00-
14:00 

 

 9:00-11:00    
 

16:15-
18:45 

Pá 20.2. 
 9:30-

12:00 
  

16:00-
18:00 

  

So 21. 2. 
    

15:00-
18:00 

9:00-11:00 
 

 

Ne 22. 2      8:45-11:15 

Po 23. 2 
   

16:00-
18:30 

 10:00-
12:00 

 
 

Út 24. 2. 
   

16:00-
18:30 

 10:00-
12:00 

 

St 25. 2. 
   

16:00-
18:30 

 10:00-
12:00 

 

Čt 26. 2. 
    

16:00-
18:30 

 10:00-
12:30 

Pá 27. 2. 
    

15:00-
18:00 

10:00-
12:00 

 

So 28. 2. 
    

15:00-
18:00 

 10:00-
12:00 
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FIS MISTROVSTVÍ SVĚTA 2009 V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ 

BĚŽECKÉ DISCIPLÍNY – AREÁL VESEC 

ŽENY MUŽI SEVERSKÁ KOMBINACE 
 

Trénink Závod Trénink Závod Trénink Závod 

Po 16. 2. 
10:00-
16:30 

 10:00-
16:30 

 10:00-
16:30 

 

Út 17. 2. 
10:00-
16:30 

 10:00-
16:30 

 10:00-
16:30 

 

St. 18. 2. 

9:00-10:00 
 
 
 

12:15-
14:00 

 
10:00-
10:30 

 

 
 

10:30-
11:30 

 
12:15-
14:00 

 
 
 

11:30-
12:15 

 
 
 
 
 

14:00-
16:30 

 

Čt 19. 2. 

9:30-11:15 
 
 
 

15:15-
17:00 

 
11:30-
13:00 

 
 
 
 

15:15-
17:00 

  
 

13:00-
14:00 

 
 
 

14:15-
15:00 

Pá 20.2. 

 
 

15:00-
17:00 

 11:30-
12:45 

 
15:00-
17:00 

 
13:00-
14:45 

 
 

15:00-
16:30 

 

So 21. 2. 

11:30-
12:45 

 
14:30-
16:00 

 
13:00-
14:00 

 
 

14:30-
16:00 

 
 

 
 

14:30-
16:30 

 

Ne 22. 2 

 
 
 

16:00-
17:00 

 11:30-
12:45 

 
 

16:00-
17:00 

 
13:00-
14:45 

  
 

15:15-
16:00 

Po 23. 2 
11:00-
14:00 

 
 

11:00-
14:00 

  
15:00-
17:00 

 
 

Út 24. 2. 

9:30-10:45 
 
 
 

 
11:00-
12:00 
13:00-

9.30-10:45  
11:00-
12:00 
13:00-

 
 
 

15:00-
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14:45 14:45 17:00 

St 25. 2. 

9:30-10:45 
 
 

14:30-
16:00 

 
11:00-
12:15 
13:00-
14:00 

9:30-10:45 
 
 

14:30-
16:00 

 
11:00-
12:15 
13:00-
14:00 

 
 
 

14:30-
16:30 

 

Čt 26. 2. 

11:00-
12:45 

 
 

16:15-
17:00 

 
13:00-
14:15 

 
 
 

16:15- 
17:00 

 
 

  
 

15:15-
16:15 

 
 
Pá 27. 2. 

 
 

15:30-
17:00 

  
11:00-
12:45 

 
15:30-
17:00 

 
13:00-
15:00 

 
 

15:30-
17:00 

 

So 28. 2. 

10:00-
12:45 

 
 

16:00-
17:00 

 
13:00-
14:45 

 
 
 

16:00-
17:00 

 
 

  
 

15:00-
15:45 

Ne 1.3 
  11:30-

12:45 
 

13:00-
15:30 

  

 16:00-19:00 Závěrečný ceremoniál 
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Deník služby taktického družstva HZS LK v areálu Vesec 
strana 1 
Čas nástupu služby:  

Datum:  
Čas ukončení služby:  

Velitel   

Jméno a příjmení:  
 
Podpis: 
 

Strojník   

Jméno a příjmení:  
 
Podpis: 
 

Hasič   

Jméno a příjmení:  
 
Podpis: 
 

Jméno a příjmení:  
 
Podpis: 
 

Jméno a příjmení:  
 
Podpis: 
 

Informace o průběhu služby 
(čas kontroly od – do, výsledek kontroly) 
Průběh kontrol zaměřených zejména na: 
� znalost přístupových, zásahových a evakuačních cest 
� přehled o umístění požárně bezpečnostních zařízení a vybavení (PHP – umístění, počet a druh, hydranty) 
� přehled o rozmístění sil a prostředků složek IZS 
� přehled rizikových a problémových míst 
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příloha 13 Způsob realizace spojení u HZS pro potřebu FIS MS 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘD HZS LK na FIS MS 2009 
 

RDST: 462 546 058, PLI 058 

Ředitel HZS LK 
KOPIS HZS LK 

 
RDST: PLI 150 

Styčný důstojník HZS LK na FIS 
MS 2009 

 
Volací znak: Důstojník aréna 

Důstojník HZS LK pro  
koordinaci JPO Vesec 

 
Volací znak DIR N: Důstojník Vesec 

Důstojník HZS LK pro  
koordinaci JPO Ještěd 

 
Volací znak DIR K: Důstojník Ještěd 

Taktické družstvo HZS LK 
v areálu Vesec 

 
Volací znak DIR N:  

Družstvo Vesec 

Taktické družstvo HZS LK 
v areálu Ještěd 

 
Volací znak DIR K:  

Družstvo Ještěd 


