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Úvod 

Hasiči se při výkonu služby dostávají do nejrůznějších prostředí. Zasahují v cizích 

objektech, které neznají. V dispozičně složitých a rozsáhlých objektech se hasič musí umět 

vždy velmi rychle zorientovat, neboť ztráta orientace při požáru může mít i tragický následek. 

Proto vznikla potřeba mít k dispozici při zásahu ve složitých podmínkách určité informační 

podklady. Tyto podklady se nazývají dokumentace zdolávání požáru (dále jen „DZP“). 

 

DZP pomáhá hasičům řešit vzniklé mimořádné události už léta. První DZP začaly 

v České republice vznikat kolem roku 1986, kdy vznikl i první návod k jejich vypracování. 

Poslední aktualizace údajů v Metodickém návodu k vypracování DZP proběhla v roce 1996, 

tedy před 14 lety. Od té doby se mnohé změnilo. Podle mínění příslušníků HZS ČR by DZP 

měla na tyto změny reagovat a její obsah by se jim měl přizpůsobit. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku DZP u HZS Jihomoravského kraje 

(dále jen „HZS JmK“), kde mi byla zadána. V práci je DZP popsána od obecných základů až 

po její úskalí, plynoucí z její neaktuálnosti pro dnešní dobu. Pro lepší orientaci v dané oblasti 

bylo využito dotazníkového průzkumu mezi příslušníky HZS ČR a četné konzultace s lidmi 

z oboru. V práci jsou uvedeny konkrétní nedostatky v DZP, ale i v legislativním prostředí 

a jsou navržena možná řešení jejich nápravy. Pro lepší orientaci v problému je uvedeno 

porovnání dobře a špatně zpracované DZP a jsou vypsány nedostatky a chyby v jejich 

zpracování.  

 

Cílem práce je sjednocení podoby DZP, což by mělo napomoci příslušníkům HZS JmK 

se v ní lépe při zásahu orientovat. Pokud je DZP moc složitá, zdlouhavá a nepřehledná může 

to vést k tomu, že velitel zásahu při jejím čtení přehlédne důležité údaje anebo se v ní bude 

jen těžko orientovat. Takto zpracovaná DZP je při zásahu spíše k neprospěchu. K vylepšení 

situace jsem vytvořil Osnovu postupu při připomínkování DZP, které by se měli příslušníci 

HZS JmK při připomínkování DZP držet. Osnova by měla zajistit stejnou podobu všech DZP 

a hlavně pohlídat, aby byly uváděny jen nutné a důležité informace. 
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Rešerše 

V této části diplomové práce uvedu rešerši literatury, která se zabývá dokumentací 

zdolávání požárů a problematikou dokumentace zdolávání požárů v objektech napojených 

na pult centrální ochrany HZS ČR. Dokumentací zdolávání požárů se HZS ČR zabývá už 

téměř 25 let. Problematiku požární ochrany řeší zákon MV č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky. Problematikou dokumentace 

zdolávání požáru se zabývá následující předpis. 

 

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

státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 

Předpis stanovuje požadavky na provozovatele objektů. Určuje podmínky pro povinnost 

mít zpracovanou DZP a právně ji popisuje. 

 

Problematikou napojení objektů k pultu centrální ochrany hasičského záchranného sboru 

se zabývá následující předpis. 

 

Pokyn č. 13/2004 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR 

a náměstka MV ze dne 27.2.2004 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra ze dne 27.2.2004, kterým se stanoví postup při připojování elektrické požární 

signalizace na pulty centralizované ochrany umístěné na operačních a informačních 

střediscích hasičských záchranných sborů krajů. 

 

Dokumentaci zdolávání požárů popisuje následující metodický návod. Před tímto 

návodem bylo vydáno pouze jeho první vydání. 

 

Hanuška, Z.: Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů, 2.vyd., 

MV – ředitelství HZS ČR, Praha 1996, ISBN 80-902121-0-7 

Tato publikace slouží jako návod k vypracování DZP pro zpracovatele. Je rozdělena 

na tři části. V první části je uvedeno, co to DZP je a z jakých částí se skládá. Ve druhé části je 

samotný postup při vypracovávání DZP. Třetí část je tabulková. Zde jsou uvedeny důležité 

parametry pro výpočty. 
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1. Současný stav DZP 

Účelem DZP je vytvořit dokument pro jednotku požární ochrany (dále jen „jednotku PO“), 

který by jí poskytl informace o objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob 

takového druhu, že ji upozorní na ne zcela zřejmá nebezpečí nebo na možné komplikace 

při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů. Jedna ze zásad DZP je její 

jednoduchost a přehlednost, což bohužel někteří zpracovatelé DZP nechtějí anebo nemohou 

pochopit. Jejich myšlení by se tak dalo shrnout do tvrzení „čím více stran, tím větší zisk“.  

 

Dokumentace zpracovaná pro potřeby úspěšného zdolávání požárů se běžně používá 

v řadě okolních států, například v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších. V USA se jako 

DZP používá pre-fire plan, který si většinou zpracovávají sami hasiči při provádění 

tzv. požárních inspekcí. Pro mrakodrapy, velké výrobní komplexy a jiné složité objekty 

zpracovávají pre-fire plan specialisté na žádost požárního rady města nebo státu. Poslední 

dobou se začíná v USA a Velké Británii používat tzv. Emergency pre-plan určený 

pro všechny záchranné složky  [12]. 

1.1 Historie vzniku DZP 

Dokumentace zdolávání požáru vznikla hlavně z potřeby hasičů rychleji se zorientovat 

v neznámém prostředí. Pro vytvoření takovéto dokumentace byla sepsána i metodika. První 

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů byl sepsán panem Dr. Ing. 

Zdeňkem Hanuškou a vydán tehdejším ministerstvem vnitra – hlavní správou Sboru požární 

ochrany už v roce 1988 pod č.j. PO – 3085/R – 1986. Tato metodika vznikla v důsledků 

realizace ustanovení § 37 vyhlášky MV ČSR č.37/1986 Sb., kterou se prováděla některá 

ustanovení zákona ČNR č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Publikace byla vydána jako 

svazek č.75 Knižnice požární ochrany. 

 

Pro velkou poptávku po této publikaci a také pro změny, které si vynutila zejména tehdejší 

podoba zákona o požární ochraně bylo publikováno i druhé vydání Metodického návodu 

k vypracování dokumentace zdolávání požárů, z roku 1996. Samozřejmě stávající DZP 

nebylo třeba předělávat podle nové metodiky. Podstata a obsah vyjímatelných příloh 

operativních plánů nebo operativních karet zůstala nezměněna i ve smyslu nových 

prováděcích právních předpisů k zákonu o požární ochraně  [5]. 
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1.2 Popis DZP 

DZP patří mezi druhy dokumentace požární ochrany podle vyhlášky ministerstva vnitra 

č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, a prokazuje se plnění 

některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně
1. 

 

Dokumentaci požární ochrany dále tvoří: 

 

• dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo 

s vysokým požárním nebezpečím, 

• posouzení požárního nebezpečí, 

• stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, 

• požární řád, 

• požární poplachové směrnice, 

• požární evakuační plán, 

• řád ohlašovny požárů, 

• tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

• dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 

požárních hlídek a preventistů požární ochrany, 

• požární kniha, 

• dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární 

hlídky. 

 

DZP tvoří operativní plán zdolávání požárů (dále jen "operativní plán") a operativní karta 

zdolávání požáru (dále jen "operativní karta"), které upravují zásady rychlého a účinného 

zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob 

a podnikajících fyzických osob.  [2] 

 

Na obrázku 1 je znázorněno blokové schéma DZP. 

 
                                                 
1 Např. zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Operativní plán tvoří základní text a vyjímatelné přílohy. Základní text se zpracovává  

jako podklad pro vyjímatelné přílohy. Zpracovává se zpravidla v jednom provedení 

a z praktického hlediska se ukládá odděleně od vyjímatelných příloh. Základní text obsahuje 

operativně taktickou studii, stanovení nejsložitější varianty požáru a výpočty pro stanovení sil 

a prostředků jednotek PO, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky 

a postupy.  

 

Operativně taktická studie organizace slouží zejména k určení rozsahu operativního plánu 

a zdůvodnění podkladů při výpočtu potřebných sil a prostředků pro likvidaci nejsložitější 

varianty požáru 

 

Nejsložitější varianta požáru je požár, který by si z hlediska ohrožení osob, zvířat 

a možných přímých a následných škod vyžádal největší nasazení sil a prostředků jednotek PO.  

 

Výpočet sil a prostředků jednotek PO se provádí pro nejsložitější variantu požáru a pro 

objekty, kde musí být přesně dodržen postup v množství a druhu nasazené požární techniky 

a prostředků PO. Výsledky těchto výpočtů se uvedou v textové části operativního plánu nebo 

operativní karty v části „Doporučení pro velitele zásahu“  [6] 

 

Vyjímatelná příloha, určená pro jednotky PO při zdolávání požáru, obsahuje textovou 

a grafickou část.  

 

Textová část vyjímatelné přílohy obsahuje operativně taktické údaje o objektu, např. 

základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií, technických zařízení, 

včetně požárně bezpečnostních zařízení (dále jen „PBZ“), přístupových komunikací, 

únikových a zásahových cest, určení zdrojů vody pro hašení požárů, popřípadě speciálních 

hasebních látek a doporučení pro postup jednotek PO. 

 

Grafická část vyjímatelné přílohy obsahuje plán objektu, včetně umístění okolních objektů, 

zdrojů vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární 

techniku. 

 

Při tvorbě operativního plánu je nutné vycházet z toho, aby ho počet informací nečinil 

nepřehledným a nesrozumitelným pro použití při zásahu jednotky PO. 
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Součástí vyjímatelné přílohy může být také operativní karta. Operativní karta je 

zjednodušenou formou vyjímatelných příloh operativního plánu a zpracovává se zpravidla 

v případech, kdy se složité podmínky pro zásah vyskytují v jednom stavebním objektu nebo 

pro objekty, u kterých jsou méně složité podmínky pro zdolávání požáru. V určitých 

případech se stává, že zpracovatelé neví zda mají zpracovávat operativní plán nebo operativní 

kartu. Pro ujasnění situace bych mohl uvést, že operativní plán se zpracuje pro celý areál, např. 

fakultní nemocnice a operativní karta se zpracovává pro jednotlivá oddělení tohoto areálu. 

 

Operativní kartu tvoří textová a grafická část. Textová část operativní karty obsahuje 

základní charakteristiky požární bezpečnosti stavby a technologií, konstrukční zvláštnosti 

objektu, popis únikových cest, umístění zařízení pro zásobování požární vodou, umístění 

a způsob ovládání dalších PBZ, míst uzávěrů vody, plynu, způsob vypnutí elektrického 

proudu, popřípadě také stanovení požadavků na speciální hasební látky a postupy. 

  

Grafická část operativní karty obsahuje plán objektu a podle potřeby také umístění 

okolních objektů, zdroje vody pro hašení požárů, příjezdové komunikace a nástupní plochy 

pro požární techniku  [2]. 

 

Obrázek 1 Blokové schéma DZP 

 

Pro účely této diplomové práce se budu zabývat pouze vyjímatelnou částí operativního 

plánu, respektive operativní kartou, protože v této práci se jedná o zpřehlednění a sjednocení 

té části DZP, kterou využívají hasiči nejčastěji při zásahu. 
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Objektem vlastního zpracování DZP nemusí být celý objekt se zvýšeným nebezpečím, ale 

jen jeho část, kde existují složité podmínky pro zásah.2 Objektem se proto pro účely této 

diplomové práce rozumí např. část území, závod, pracoviště, budova nebo její část, 

technologické zařízení apod. 

1.3 Kdy je t řeba DZP zpracovat 

DZP se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah3, 

nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím4  a v případě, že tak stanoví 

dokumentace PO zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti5 i pro další 

provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím  [2]. 

 

V některých případech se stává, že právnická nebo podnikající fyzická osoba chce sama co 

nejlépe informovat jednotku PO o svém objektu. Je zřejmé, že každá informace o objektu může 

urychlit jak rozhodování velitele zásahu, tak nasazení jednotek PO, a tím i zmírnit rozsah 

případných škod  [7]. 

1.4 Metodika k vypracování DZP 

Jedinou oficiální metodikou pro zpracování DZP zůstává Metodický návod k vypracování 

dokumentace zdolávání požárů od pana Dr. Ing. Zdeňka Hanušky z roku 1996, viz obrázek 3. 

Platné je stále i první vydání této metodiky z roku 1988, viz obrázek 2. Tato metodika byla 

dokonce uvedena v již neplatné vyhlášce č. 37/1986 Sb., kterou se prováděla některá 

ustanovení zákona ČNR o PO.  

 

                                                 
2 a 3 Podle §18 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
 
4 Podle § 4 odst.3 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
5 Podle §15 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
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Obrázek 2 Metodický návod k vypracování DZP z 
roku 1988  

Obrázek 3 Metodický návod k vypracování DZP z 
roku 1996   

 

Od prvního vydání Metodického návodu k vypracování dokumentace zdolávání požárů 

nebylo nutné měnit postupy pro výpočty sil a prostředků i pro výpočty nejhorší varianty 

požáru. Tato část metodiky je stále velmi dobře použitelná.  

 

Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů z roku 1996 reaguje nejen 

na změny v použitém názvosloví nových právních předpisů, ale zejména na problematiku 

činností nebo objektů s vysokým nebo zvýšeným požárním nebezpečím, a s tím spojeným 

posuzováním požárního nebezpečí u právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

Součástí podkladů pro zpracování dokumentace zdolávání požárů je Požární poplachový 

plán kraje, který je k dispozici u orgánu státního požárního dozoru (dále jen „SPD“). Orgán 

SPD poskytuje zpracovateli DZP k nahlédnutí dokumentaci a v případě potřeby také další 

odbornou pomoc  [2]. 
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1.5 DZP a její vypovídací hodnota 

Není-li zákonem nebo vyhláškou6 stanoveno jinak, zpracovává, popřípadě vede DZP 

odborně způsobilá osoba7 nebo technik požární ochrany8. 

  

DZP schvaluje před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje: 

• statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec,  

• podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce 

 

To znamená, že orgán SPD nemá pravomoc nevhodnou nebo neúplnou DZP odmítnout. 

Má jen možnost uvést připomínky, kterými se zpracovatel DZP může, ale nemusí řídit. 

Z tohoto důvodu je spoustu vypracovaných DZP prakticky nepoužitelných. HZS pak má 

jedinou možnost, jak docílit nápravy nevhodně vytvořené DZP. Může se pokusit vyvolat 

jednání se zadavatelem, zpracovatelem a zástupci HZS. Na tomto jednání se mohou zástupci 

HZS pokusit docílit nápravy. Pokud zadavatel nechce investovat do dokumentace, která sice 

formálně splní požadavky vyhlášky9, ale jinak je v případě vzniku požáru nepoužitelná. Tato 

situace je neřešitelná. Pokud se ale najde shoda u všech dotčených a provede se náprava, je 

tato DZP pro HZS využitelná. 

 

Vznikne-li pochybnost o zpracování, rozsahu, případně o vedení DZP, rozhodne o tom 

na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán SPD.  

1.6 DZP uložené u HZS Jihomoravského kraje 

Objektů, které mají zpracovanou DZP je v Jihomoravském kraji (dále jen „JmK“) celkem 

1198 (k 31.12.2009). Jak jsou tyto objekty rozdělené po hasebních obvodech jednotlivých 

stanic je vidět v následující tabulce 1. Nejvíce operativních plánů, respektive operativních 

karet je uloženo na požární stanici v Brně na ulici Lidická 61. 

 

 

                                                 
6 např. vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
7 Podle §11 odst.1 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
8 Podle §11 odst.2 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
9 §34 odst.2 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů 
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tabulka 1 Počty operativních plánů a operativních karet uložených na jednotlivých stanicích v JmK 

Územní odbor Požární stanice počty DZP 

PS Blansko 38 
PS Boskovice 24 ÚO Blansko 

PS Kunštát 1 
PS Lidická 276 
PS BVV 99 
PS Přehrada 11 
PS Slatina 64 
PS Lískovec 17 
PS Rosice 13 
PS Ivančice 32 
PS Pohořelice 12 
PS Tišnov 77 
PS Židlochovice 69 

ÚO Brno 

PS Pozořice 2 
PS Břeclav 107 
PS Mikulov 23 ÚO Břeclav 

PS Hustopeče 41 
PS Hodonín 74 
PS Kyjov 56 ÚO Hodonín 

PS Veselí nad Moravou 26 
PS Vyškov 53 
PS Bučovice 17 ÚO Vyškov 

PS Slavkov 15 
PS Znojmo 42 
PS Hrušovany nad Jevišovkou 4 ÚO Znojmo 

PS Moravský Krumlov 5 

 

1.7 Uložení operativních plán ů nebo operativních karet na 
požárních stanicích, na krajském opera čním a informa čním 
středisku HZS JmK a u provozovatele objektu 

• Uložení a použití operativních plánů nebo operativních karet na krajském operačním 

a informačním středisku HZS JmK (dále jen “KOPIS HZS JmK“). 

 

Při ohlášení mimořádné události na tísňovou linku 112 nebo na linku 150 operátor vytěží 

z volajícího co nejvíc informací. Jedna ze základních informací je „kde se událost stala“. Tuto 

skutečnost uvede operátor do programu Dispečer a po vyplnění celé datové věty ji odešle 

příslušnému operačnímu důstojníkovi nebo technikovi ke zpracování. V programu Spojař se 

operačnímu důstojníkovi zobrazí všechny objekty s vypracovanou DZP, které jsou na dané 
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ulici. Nikoli na dané adrese. Operační důstojník musí zvolit konkrétní objekt ze seznamu. 

Volí tak podle čísla popisného i podle pojmenování objektu. Po vybrání objektu se upraví celý 

místopis podle informací uvedených v DZP. Poté odešle příkaz k výjezdu příslušným 

jednotkám. V příkazu k výjezdu bude uvedeno číslo konkrétní operativní karty anebo 

vyjímatelné přílohy operativního plánu. Dozorčí služba nebo určená osoba manuálně vyhledá 

požadovanou dokumentaci a předá ji veliteli vozu.  

 

Občas se stává, že operační důstojník nezjistí, že k danému objektu má HZS k dispozici 

DZP v podobě operativního plánu nebo operativní karty a tudíž tuto informaci nepředá 

vyjíždějícím jednotkám PO. Tyto pak zasahují v nepřehledném a složitém prostředí, bez 

patřičné informační podpory. 

 

Vyžaduje-li si situace nahlédnutí do operativního plánu nebo operativní karty operačním 

důstojníkem, musí si tento operační důstojník v programu Spojař najít na mapě konkrétní 

objekt a zvolit příkaz „informační tlačítko“. Následuje vybrání objektu na mapě. Poté se 

otevře tabulka, ve které je adresa objektu a intranetová adresa operativního plánu nebo 

operativní karty daného hasebního obvodu. Intranetový odkaz se musí manuálně označit, 

zkopírovat a vložit do internetového prohlížeče. Na této stránce se operačnímu důstojníkovi 

otevře operativní plán nebo operativní karta daného objektu. 

 

Tato cesta mi přijde velmi složitá a hlavně zdlouhavá. Myslím si, že po kliknutí na 

informační tlačítko v programu Spojař a následném označení příslušného objektu na mapě, by 

se v otevřené tabulce s adresnými informacemi měl dát přímo otevřít konkrétní operativní 

plán nebo operativní karta objektu. Vynechalo by se tím několik zbytečných kroků, které musí 

operační důstojník provést. 

 

Tyto karty mají operační důstojníci k dispozici zatím pouze v naskenované podobě. 

Vhodnější by bylo elektronické zpracování. Tento způsob vedení hlavně grafické částí je 

vhodný až pro rozsáhlé a složité objekty. Tedy pro grafické části operativních plánů. 

V operativních kartách méně složitých objektů se velitelé vyznají sami. 
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• Uložení a použití operativních plánů nebo operativních karet na požárních stanicích 

HZS  JmK 

 

Vyjímatelná příloha operativního plánu nebo operativní karta je uložena u jednotky HZS 

JmK předurčené Požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky HZS podniku. 

Není-li jednotka HZS podniku zřízena, je DZP uložena u právnické osoby nebo podnikající 

fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě. 

 

Pokud je vyhlášen pro požární jednotku požární poplach a jedná se o objekt se 

zpracovanou DZP, KOPIS HZS JmK tuto zprávu zaznamená do příkazu k výjezdu. 

Na příkazu k výjezdu je uvedeno číslo DZP, pod kterým je uložena. DZP nebývá uložena 

na výjezdových vozidlech, ale v jejich blízkosti. Pro ilustraci uvádím dva příklady uložení 

DZP na stanicích v JmK v Brně (obrázek 4) a v Moravskoslezském kraji (dále jen „MSK“) 

v Ostravě (obrázek 5). 

 

  

Obrázek 4 Uložení DZP v JmK, Brno – Lidická Obrázek 5 Uložení DZP v MSK, HS1 – Zábřeh 

 

 

• Uložení a použití operativních plánů nebo operativních karet u provozovatele objektu 

 

DZP musí být uložena na takovém místě, aby byla trvale dostupná zaměstnancům, jichž se 

týká, jakož i orgánům SPD a zasahujícím jednotkám PO. Místo uložení DZP určí vedoucí 

organizace. Většinou se ukládá v blízkosti vstupu do objektu, na vrátnici, v blízkosti ústředny 

EPS, nebo pokud je v objektu zřízena jednotka HZS podniku, tak u této jednotky. 
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1.8 Shrnutí sou časného stavu DZP 

Podle mého názoru úplně neodpovídá současná podoba DZP dnešním možnostem 

a podmínkám. Tím nemám na mysli možnosti elektronického zpracování a jiné využití 

nástrojů moderní technologie, ale spíše obsahovou část DZP.   

 

Metodický návod k vypracování DZP sepsaný v roce 1996 je velmi dokonale 

propracovaný a do hloubky promyšlený, ale při jeho tvorbě byla brána v úvahu tehdejší 

situace. Dnešní situace je poměrně jiná. Dříve například nevznikalo tolik polyfunkčních domů 

jako dnes. Jejich dispoziční řešení je daleko složitější a povinnost vypracovat DZP mívá třeba 

jen některý z provozovatelů v takovémto objektu. Další změnou je, že dnes je poměrně hodně 

objektů napojených na PCO. HZS kraje tuhle situaci řeší smluvní dohodou (příloha 1), ve 

které jsou uvedeny podmínky, za kterých HZS připojí objekt na svůj PCO. 

 

 

2. Pult centrální ochrany HZS JmK 

V následujících kapitolách budu popisovat PCO HZS  JmK jeho funkčnost a obslužnost. 

Dále vysvětlím rozdíl mezi DZP pro objekty napojené na PCO a pro objekty, které nejsou 

napojeny na PCO. Nastíním důvody, proč napojit nebo nenapojit objekt na PCO a také uvedu 

počet objektů napojených na PCO HZS JmK.  

2.1. PCO HZS JmK 

Pult centrální ochrany je samostatná počítačová jednotka, která přijímá a vyhodnocuje 

informace zaslané elektronickou požární signalizací (dále jen „EPS“) přes zařízení dálkového 

přenosu (dále jen „ZDP“). Vlastnosti PCO jsou definovány v ČSN EN 50131-1. PCO HZS je 

v JmK umístěn na KOPIS HZS JmK na požární stanici Lidická 61, viz. obrázek 6. Jedná se o 

počítač s procesorem 2,53GHz a 1,00GB RAM, vybavený operačním systémem Windows XP 

Professional.  
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Obrázek 6 Foto PCO HZS na KOPIS JmK Obrázek 7 Informace o objektu na PCO HZS JmK 

 

Tento PCO je bez trvalé obsluhy. To znamená, že pokud v některém hlídaném objektu 

vyhodnotí EPS událost, pošle přes ZDP informaci k PCO, viz. obrázek 7. U tohoto pultu se 

rozezní zvukový signál a operační důstojník nebo operační technik, podle toho, kdo je 

na směně určen, přijde situaci vyhodnotit. 

 

Na obrázku 8 je vidět blokové schéma napojení EPS objektu na PCO HZS. 

 

Obrázek 8 Blokové schéma napojení EPS na PCO HZS 

2.2. Správa PCO HZS JmK  

PCO HZS v JmK spravuje firma PATROL group s.r.o. se sídlem v Jihlavě. Tato firma je 

provozovatelem PCO HZS celkem ve třech krajích a to v Jihomoravském, Středočeském 

a v kraji Vysočina. Firma PATROL group s.r.o. disponuje vlastními datovými radiovými 

sítěmi, díky kterým jsou signály z požární signalizace přenášeny na PCO. EPS je mimo pulty 

HZS připojena také na identický PCO firmy, který je jednak zálohou pro PCO HZS a jednak 

díky němu firma může sledovat a následně řešit poruchová hlášení u objektů.  
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PCO typu NAM GLOBAL-2 s vyhodnocovacím software NET-G instalovaný v prostoru 

KOPIS HZS JmK umožňuje příjem signálů z jednotlivých připojených objektů, jak 

bezdrátově pomocí rádiového přenosu - kdy není závislý na stavu telefonní sítě, tak duplicitně 

i přes telefonní linky – což zvyšuje spolehlivost přenosu signálu. Dekóduje informace 

od jednotlivých EPS a na základě přijatých dat je schopen vyhodnotit, ve které části 

sledovaného objektu došlo k požáru a situaci zakreslí do plánku objektu na obrazovku 

počítače. Hasiči tak dostávají podrobnější informace ještě před samotným příjezdem 

k zásahu  [16]. 

 

Vstup jednotky HZS JmK do objektu se děje pomocí klíčů, uložených v klíčovém trezoru 

požární ochrany (dále jen „KTPO“), viz obrázek 9. Tento je instalován vně objektu poblíž 

vstupu. Vnější dvířka KTPO jsou otevírána EPS při vyhlášení požárního poplachu. Vnitřní 

dvířka odemyká jednotka HZS svým generálním klíčem pro územní odbor. Pro jednotnost, by 

tyto generální klíče měli být stejné aspoň v celém kraji, ne-li v celé republice. Dvířka KTPO 

jsou napojena do systému elektronického zabezpečovacího systému, který vyvolá poplach při 

narušení. Jako problém zde vidím, že se jednotka PO sice dostane pomocí generálního klíče 

k obslužnému poli požární ochrany (dále jen „OPPO“), ale dále už bývají prostory 

pozamykané jinými klíči a hasiči se do těchto prostor bez použití násilí stejně nedostanou. 

 

Obrázek 9 Uzavřený a otevřený KTPO  [11] 

 

Hned za vstupními dveřmi by se mělo nacházet OPPO, viz. obrázek 10. OPPO se 

umísťuje na viditelném a snadno přístupném místě. Ovládací část OPPO je skryta za sklíčkem, 

které hasiči otevřou pomocí generálního klíče. OPPO je stejně jako KTPO doplňujícím 

zařízením systému EPS. OPPO musí umožnit jednotce PO ovládat základní funkce ústředny 

EPS v daném objektu. 
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Indikační a obslužné prvky jsou přehledně umístěny na hlavním panelu, který bývá 

rozdělen do osmi polí. Základní funkce a popis jednotlivých signalizačních světel a tlačítek je 

následující: 

 

• OPPO v provozu – zařízení je v provozu 

• ZDP spuštěno – zapnutí přenosu poplachové informace na PCO 

• SHZ spuštěno – stabilní hasící zařízení je v provozu 

• Mimo provoz – zařízení je mimo provoz 

• ZDP vypnuto – tlačítko na vypnutí přenosu poplachové informace na PCO 

• Akustika vypnuta – tlačítko na vypnutí sirén 

• Zpětné nastavení EPS – tlačítkem se znovu nastaví všechny zobrazené funkce 

• Zkouška provozu ZDP – tlačítko zajistí přenos zkušebního provozu ZDP  [11] 

 

 

Obrázek 10 Obslužné pole požární ochrany typ UO2002  [11] 

 

Systém ZDP dále umožňuje přenášet hlášení poruch EPS, technických hlášení 

o výpadcích síťového napájení a stavu záložního akumulátoru a přítomnosti obsluhy v objektu 

(režim DEN-NOC). 

 

Rádiové spojení objektového vysílače s PCO je trvale sledováno. Do 3 minut od poruchy 

spojení objektového zařízení s PCO je tento stav signalizován obsluze PCO. K údržbě celého 

systému je firmou PATROL group s.r.o. zajištěna trvalá servisní pohotovost 24 hodin denně, 

včetně víkendů a svátků. Systém PCO NAM je schválen generálním ředitelstvím HZS 

ČR10  [16]. 

                                                 
10 Pokyn č.13 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 
27.2.2004, kterým se stanoví postup při připojování elektrické požární signalizace na pulty centralizované 
ochrany umístěné na operačních a informačních střediscích hasičských záchranných sborů krajů 
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2.3. PCO HZS JmK – výhody, nevýhody 

Majitelé objektů se zřízenou EPS mají možnost nechat svůj objekt hlídat před požáry buď 

za pomocí stálé služby, která je vybavena telefonickým spojením pro přivolání jednotky PO 

k provedení zásahu. Pokud není stálá služba zajištěna, musí být jednotka PO informována 

prostřednictvím dálkového přenosu. Pořizovací náklady na ZDP nejsou malé, ale 

z dlouhodobého časového hlediska je to úspornější řešení, než investice do stálé ostrahy, která 

bude objekt neustále hlídat. Měsíční paušál za připojený objekt k PCO HZS JmK činí 

5000 Kč.  

 

Dalším důvodem proč napojit objekt na PCO je rychlost přenášené informace, která není 

závislá na člověku.  

 

Jako stinnou stránku tohoto jinak výhodného systému bych viděl časté plané poplachy. 

Tyto plané poplachy jsou pro majitele objektů i pro jednotky PO finančně náročné a navíc 

může být jednotku potřeba na jiném místě. Majiteli objektu napojeného na PCO HZS JmK je 

povolen 1 planý poplach měsíčně, další jsou pokutovány dle smlouvy (příloha 1) a to ve výši 

5000 Kč.  

 

Smlouvou mezi HZS kraje a objektem, který žádá připojení na PCO HZS, je ošetřeno 

zpoplatnění častých planých poplachů. Proto je také zaveden zkušební provoz ještě před 

napojením na PCO HZS JmK. Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost a spolehlivost ZDP 

(hlášení stavu „VÝPADEK ZDP“, příp. „PORUCHA ZDP“) a EPS (hlášení stavu 

„PORUCHA“) včetně skutečného počtu hlášení stavu „POŽÁR“ a nežádoucích hlášení stavu 

„POŽÁR“ při výskytu planých a technických poplachů EPS. Po skončení zkušebního provozu 

se za účasti všech zúčastněných stran provede vyhodnocení. V závěrečném stanovisku HZS 

kraje na základě výsledků zkušebního provozu využití zkoušeného ZDP doporučí nebo 

zamítne  [9]. 
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V tabulce 2 je uvedená statistika planých poplachů vyhlášených přes PCO HZS v JmK 

za roky 2006 – 2009. 

 

tabulka 2 Počty planých poplachů v JmK 

Rok 
Počty planých poplachů v JmK 
vyhlášených EPS na PCO HZS 

Počty planých 
poplachů v JmK 

celkem 

Procentuelní 
vyjádření 

2006 44 416 10,6 

2007 67 475 14,1 

2008 68 490 13,9 

2009 62 (k 31.10.2009) 481 (k 31.10.2009) 12,9 

 

Důvody vrůstajícího počtu planých poplachů vyhlášených EPS na PCO HZS JmK nemusí 

být nutně v nesprávné funkci EPS. Jako jeden z důvodů vidím neustále přibývající počet 

objektů napojených na PCO HZS JmK. Mezi další statisticky sledované plané poplachy patří: 

příznaky hoření, zneužití jednotky, neohlášené pálení včetně ohlášeného spalování, EPS – 

ostatní selhání, radiační poruchy a jiné druhy. Z výše vyjmenovaných jsou nejčastějším 

zdrojem planých poplachů příznaky hoření. 

2.4. Objekty napojené na PCO HZS JmK 

Celkem je na PCO HZS v JmK napojeno 153 objektů. To znamená, že téměř každá osmá 

DZP patří objektu napojenému na PCO. Jak je tomu v jednotlivých územních odborech je 

vidět v tabulce 3. Toto číslo se neustále rozrůstá. S tímto vzrůstajícím trendem se nabízí 

otázka: „Kolik objektů jsou hasiči schopni takhle střežit, aniž by to omezilo jejich 

akceschopnost?“ Problém je u HZS  JmK tak závažný, že mi byl navrhnut jako téma 

samostatné diplomové práce. 
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tabulka 3 Počty objektů napojených na PCO HZS JmK, střežených jednotlivými požárními stanicemi  

Územní odbor požární stanice počty objektů na PCO HZS JmK 

PS Blansko 3 
PS Boskovice 4 ÚO Blansko 

PS Kunštát 0 
PS Lidická 

PS BVV 

PS Přehrada 

PS Slatina 

PS Lískovec 

PS Rosice 

PS Ivančice 

PS Pohořelice 

PS Tišnov 

PS Židlochovice 

ÚO Brno 

PS Pozořice 

85 

PS Břeclav 12 
PS Mikulov 3 ÚO Břeclav 

PS Hustopeče 4 
PS Hodonín 17 
PS Kyjov 1 ÚO Hodonín 

PS Veselí nad Moravou 1 
PS Vyškov 8 
PS Bučovice 0 ÚO Vyškov 

PS Slavkov 0 
PS Znojmo 14 
PS Hrušovany nad Jevišovkou 0 ÚO Znojmo 

PS Moravský Krumlov 1 

 

2.5. Rozdíl v DZP objekt ů napojených a nenapojených na PCO HZS 
JmK 

Majitelé objektů napojených na PCO HZS JmK mají s HZS JmK uzavřenou smlouvu 

(příloha 1), podle které je HZS JmK povinen při vyhlášení poplachu pomocí EPS 

zorganizovat výjezd předurčených jednotek PO. Samozřejmostí je seznámení předurčených 

jednotek PO s objektem napojeným na PCO HZS JmK, který je dislokován v jejich hasebním 

obvodu. Narozdíl od nenapojených objektů, pro které mají na požárních stanicích operativní 

plán nebo operativní kartu pouze uložené. Do takového objektu se příslušníci nemusí za celou 

svoji kariéru dostat.  
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Je tedy zřejmé, že by hasiči měli znát objekty napojené na PCO HZS JmK ve svém 

hasebním obvodu. Proto se většinou po kolaudaci musí seznámit celá požární stanice HZS 

JmK s objektem, v jejichž hasebním obvodě se nachází. Důležité je se seznámit se systémem 

vstupu do objektu, orientací v objektu, s hlavními uzávěry médií, návazností EPS na další 

PBZ, hrozícím nebezpečím apod. Dvakrát do roka si musí každý velitel zopakovat dostupné 

informace o objektech napojenými na PCO HZS JmK v jeho hasebním obvodu. Z časových 

důvodů probíhá toto seznámení jen teoreticky v učebnách HZS JmK a ne prakticky přímo 

v objektech.  

 

V některých krajích11, např. ve Středočeském kraji, v Královéhradeckém kraji, v kraji 

Vysočina, v Olomouckém kraji a v Moravskoslezském kraji je od provozovatelů objektů 

napojených na PCO HZS požadovaná speciální dokumentace. Ale doporučená dokumentace 

pro objekty napojené k PCO HZS není v žádném předpisu nebo směrnici přesně definována. 

Pouze v pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV č.13/2004 jsou uvedeny: 

 

• Základní podmínky pro připojování EPS na PCO 

• Postup při připojování EPS na PCO 

• Provozní požadavky 

• Požadavky na umístění a funkci OPPO a KTPO 

• Kritéria pro výběr EPS vhodné k připojení na ZDP 

• Požadavky na přenášené informace a povely 

• Připojování EPS na bezpečnostní agentury 

• Přehled typově schválených ZDP 

 

Proto jsem těchto pět krajů oslovil cestou vedoucích krajských operačních středisek HZS 

ČR, abych zjistil, co požadují od majitelů objektů navíc.  

 

Nejčastěji mi bylo odpovězeno, že kromě klasické operativní karty požadují adresnost 

čidel. Tzn. vazbu adresy čidla na plánek objektu nebo i samotné schéma zapojení čidel 

v objektu. Dále je to zakreslení KTPO a OPPO do grafické části. U složitých a členitých 

objektů jsou požadavky na grafickou část DZP. Zde je požadováno dodávat výkresy 

na větších rozměrech, než na klasickém formátu A4.  
                                                 
11 Podle: Hradečná, V.: Požadavky na objekty a systémy EPS připojované k pultu centrální ochrany, Diplomová 
práce, Ostrava: VŠB – TUO, FBI, 2008, 48 s  
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Dále jsou uvedeny základní požadavky pro majitele objektů, kteří mají zájem o napojení 

na PCO HZS Středočeského kraje. 

 

a) u objektů se schválenou EPS zpracování dodatku k projektu EPS se souhlasným 

stanoviskem HZS (k projektu), 

b) nebo v případě nového objektu zpracování projektu EPS, včetně zařízení dálkového 

přenosu se souhlasným stanoviskem HZS (k projektu) a dále vydání konečného 

souhlasu HZS k připojení na PCO, 

c) zpracování srozumitelného návodu k zajištění přesné identifikace místa signalizace 

vzniku požáru, 

d) zpracování prvotní informace k zásahu v rozsahu minimálně operativní karty, 

e) zavedení generálního klíče (zavedení HZS odsouhlaseného způsobu odemykání 

vstupních dveří, přístupů k uzávěrům médií, dveří na zásahových cestách, do prostor 

vybavených hlásiči EPS a dalších PBZ), 

f) zajištění přístupu ke klíčovému trezoru v případě vyhlášení poplachu EPS (pamatovat 

např. na automatické otevírání příjezdové brány u oplocených objektů nebo areálů)  [18]. 

 

Dodatek k projektu EPS (podle bodu a) předchozího odstavce) musí obsahovat12  

 

a) prověrku k činnosti stávající EPS podle „Provozní knihy zařízení EPS“, zaměřenou 

na četnost nežádoucích hlášení stavu „POŽÁR, četnost poruch, četnost vypínání 

hlásících linek (požárních smyček) a hrubou specifikaci příčin těchto jevů, 

b) návrh na odstranění jevů uvedených v odstavci a), zavedení opakovaného nulování, 

zavedení závislosti více hlásících linek (vícesmyčkové závislosti), záměna druhu hlásiče 

(např. kouřový za tepelný apod.), 

c) specifikace druhu, rozsahu a počtu přenášených informací, příp. zpětných povelů, 

v závislosti na možnostech připojované ústředny EPS a uvažovaného ZDP, 

d) srozumitelný návod k zjištění přesné identifikace místa signalizace vzniku požáru, který 

bude umístěn v bezprostřední blízkosti ústředny EPS nebo OPPO, 

e) umístění OPPO, KTPO a vlastního účastnického dílu ZDP, 

                                                 
12 podle pokynu č.13 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 
27.2.2004, kterým se stanoví postup při připojování elektrické požární signalizace na pulty centralizované 
ochrany umístěné na operačních a informačních střediscích hasičských záchranných sborů krajů 
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f) specifikaci výstupů ústředny EPS pro předávané informace a vstupů ústředny EPS 

pro přebírané povely stanovené podle odstavce c) a způsobu propojení ústředny EPS, 

účastnického dílu ZDP, OPPO a KTPO, 

g) konkrétní technické řešení napojení vlastního účastnického dílu ZDP na přenosovou 

cestu, tj. u drátového ZDP zřízení telefonní linky nebo u bezdrátového ZDP propojení 

na vlastní vysokofrekvenční část či anténu, a to ve spolupráci s dodavatelem příslušného 

ZDP a správcem přenosové sítě  [9]. 

 

V kraji Vysočina jsou dokonce požadovány od provozovatelů objektů s EPS smlouvy 

s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH“) zařazených v 1. stupni 

poplachu a to u objektů, kde dojezd první jednotky HZS je delší než 7 minut. Provozovatel 

tohoto objektu musí doložit smlouvy se všemi zřizovateli jednotek SDH, zařazených 

v  1. stupni poplachu. Tím dává najevo, že zřizovatel jednotky SDH ví, že má takový objekt 

ve svém hasebním obvodu. Provozovatel tohoto objektu musí dodat všem těmto jednotkám 

SDH klíče od KTPO a DZP. 

 

 

3. Dotazníkové šet ření 

K mé diplomové práci jsem vytvořil anonymní dotazník, který mi měl pomoci 

objektivněji nahlížet na problém DZP. Na základě dotazníku jsem si mohl vytvořit představu 

o daném problému, zvláště ve shledaných nedostatcích vyjádřených názorem příslušníků HZS 

k DZP.  

3.1 Představení dotazníku 

Formu dobrovolného anonymního dotazníku jsem vyhodnotil jako nejvhodnější způsob 

získání informaci o postoji příslušníku HZS JmK a HZS MSK k DZP. Jedním z úmyslů 

dotazníku bylo také zjistit, zda by měli velitelé na různých stupních zájem o podobné 

informace, jako jsou uvedeny v DZP i pro objekty, pro které není zákonná povinnost DZP 

zpracovávat. 
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Konkrétními cíli dotazníku bylo získání odpovědí na následující otázky. 

 

1. Jaký je Váš věk? 

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

3. Délka Vaší praxe? 

4. Jaké informace v textové části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 

5. Jaké informace v grafické části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 

6. Je pro Vás užitečnější textová nebo grafická část DZP? 

7. Jaké informace jsou podle Vás v textové části DZP přebytečné? 

8. Jaké informace jsou podle Vás v grafické části DZP přebytečné? 

9. Jaké informace podle Vás v současných DZP chybí? 

10. Je podle Vás současná forma DZP přehledná? 

11. V kolika procentech (odhadem) případů skutečně využíváte DZP při zásahu v objektu, 

který má DZP zpracovanou? 

12. Přivítali byste podobné informace jako jsou v DZP i pro jiné objekty, než pro ty určené 

ze zákona? 

13. U jakých objektů, byste při zásahu využili podobné informace jako v DZP? 

14. Jaké informace by Vám v těchto případech pomohli? 

15. Kdo kromě SPD provádí připomínkování DZP ve vašem hasebním obvodu? 

16. Používáte k připomínkování nějakou osnovu, podle které postupujete? 

17. Myslíte si, že současné požadavky na DZP – uvedené v „Metodický návod 

k vypracování DZP“ autora Dr.Ing.Zdeňka Hanušky z roku 1996 – jsou dostatečné? 

18. Pokud máte ve svém hasebním obvodu nějaké objekty napojené na PCO, jsou Vám při 

zásahu v těchto objektech dostačující současné požadavky na DZP běžného objektu? 

19. Jaké informace Vám v těchto případech chybí? 

 

Dotazník byl napsán v programu EXCEL a rozeslán elektronickou poštou. Respondenti 

označili příslušnou odpověď a po vyplnění celého dotazníku mi jej poslali zpět na určený 

email uvedený v průvodním dopise. V průvodním dopise byly sepsány i základní informace 

a pokyny pro respondenty.  

 

Celkem dotazník obsahuje 19 otázek, 118 možností odpovědí a 7 možností pro vyjádření 

své odpovědi slovně. Rozlohou dotazník zabírá 6 stran A4. Podle potřeby a povahy problému 

byly použity 3 otázky otevřené (respondent má možnost vyjádřit odpověď svými slovy), 
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5 otázek polootevřených (respondent vybírá jednu či více odpovědí z nabídky možností, 

a zároveň má možnost napsat i odpověď vlastní), 8 otázek uzavřených (respondent vybírá 

odpověď z nabídky možností) a 2 otázky dichotomické (otázky s možností odpovědi typu 

ano/ne) a 1 otázka trichotomická (otázka s možností odpovědi typu ano/ne a jedna odpověď 

pro ty, kteří se nejsou schopni rozhodnout. Typu „nejsem si jist“, „nevím“ apod.).  

 

Koncepce dotazníku a jeho přesné znění bylo konzultováno s vedoucím diplomové práce 

a s velitelem čety z požární stanice HZS Brno Lidická za účelem dosažení maximální kvality 

a objektivnosti. Celý dotazník je obsažen v příloze 2. 

3.2 Cílová skupina dotazníkového pr ůzkumu 

Tato diplomová práce se týká výhradně HZS JmK, přesto jsem se rozhodl oslovit 

i příslušníky HZS MSK z důvodu většího počtu respondentů a většího počtu názorů.  

 

Přes ředitele jednotlivých územních odborů v MSK a přes ředitele IZS a služeb v JmK 

jsem oslovil velitele na různých stupních. Konkrétně se jednalo o všechny velitele stanic, čet 

a družstev. Tedy téměř o všechny, kteří mají možnost s DZP při zásahu i mimo zásah 

pracovat.  

 

Celkem bylo osloveno 256 příslušníků. Z toho 155 příslušníků z HZS JmK a 101 

příslušníků z HZS MSK.  

 

Na vypracování dotazníků byl dán příslušníkům časový prostor 3 týdny. Dotazník byl 

postoupen k rozeslání dne 4.2.2010 v MSK a dne 5.2.2010 v JmK. Termín ukončení 

dotazníkového šetření byl 26.2.2010.  

3.3 Analýza odpov ědí respondent ů 

Celkový počet odpovědí od respondentů, které jsem obdržel k určenému datu je 109. 

Z toho vyplněných dotazníků 103. Tato hodnota je dále uvažována jako celek, tj. 100% 

pro účely všech dalších procentuálních vyjádření. 
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V následujících třech grafech (obrázky 11, 12 a 13) je znázorněn věk, nejvyšší dosažené 

vzdělání a délka praxe respondentů u HZS.  

Rozdělení podle v ěku

6%

43%41%

10%

do 30-ti let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 a více let

 

Obrázek 11 Rozdělení respondentů podle věku 

 
Největší podíl respondentů je z věkové kategorie 31 – 40 let. Nejméně respondentů je 

z věkové kategorie do 30ti let. 

Rozdělení podle nejvyššího vzd ělání

57%

8%

35%

střední škola

vyšší odborná škola

vysoká škola

 

Obrázek 12 Rozdělení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

 
Více než polovina respondentů má středoškolské vzdělání s maturitou (dále jen 

„středoškolské vzdělání“). 35% respondentů má vystudovanou vysokou školu. Bez ohledu 

na typ (bakalářský/ magisterský) ani obor studia. 

Rozdělení podle délky praxe

1% 17%

19%

39%

24%
do 5-ti let

5 - 10 let

10 - 15 let

15 - 20 let

20 let a více

 

Obrázek 13 Rozdělení respondentů podle praxe u HZS 
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Více než třetina respondentů má praxi u HZS delší než 15 let a téměř čtvrtina respondentů 

má praxi delší než 20 let. Pouze 1 respondent má praxi kratší 5ti let. 

 

Nejkvalitnější kombinaci vzdělání a délky praxe, tedy vysokoškolské vzdělání a délka 

praxe nad 20 let, splňuje pouze 5% respondentů. Naopak nejvíce respondentů s praxí 

nad 20 let má středoškolské vzdělání. Konkrétně je to téměř 17%. 

 

V následující tabulce 4 je výpis hlavních informací, které obsahuje textová část DZP. 

Informace, které respondenti nejvíce ocení při zásahu, jsou hlavně doporučení pro velitele 

zásahu (dále jen „VZ“) a rizika při zásahu. 

 

tabulka 4 Jaké informace v textové části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 

Jaké informace v textové části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Charakteristiku objektu 68,0 

Hasební látky a vodní zdroje 49,5 

Komunikace s ohledem na rozměry požární techniky 31,1 

Rizika při zásahu 75,7 

Doporučení pro velitele zásahu 82,5 

Kontakty na zodpovědné osoby 64,1 

 

Jako vlastní odpovědi k této otázce nejčastěji zazněly počty osob v objektu a konkrétní 

postup VZ při obsluze EPS při zjišťování polohy hlásiče. Pro přehlednost uvádím graf, viz 

obrázek 14, ve kterém je vidět procentuelní zastoupení všech odpovědí. 

 

Užitečnost informace v textové části DZP

18%

13%

8%
21%

23%

17%

Charakteristiku objektu

Hasební látky a vodní zdroje

Komunikace s ohledem na
rozměry pož.techniky
Rizika při zásahu

Doporučení pro velitele zásahu

Kontakty na zodpovědné osoby
 

Obrázek 14 Užitečnost informace v textové části DZP 
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Tabulka 5 je vytvořena na stejném principu jako tabulka 4. Zde respondenti označovali 

jaké informace nejvíce ocení v grafické části DZP. Téměř všichni respondenti označili 

za nejužitečnější informaci umístění hlavních uzávěrů. 76,7% respondentů dále uvedlo, že je 

důležité zaznačení vstupů do objektu. 

 

tabulka 5 Jaké informace v grafické části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 

Jaké informace v grafické části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Situace 53,4 

Půdorys 66,0 

Přístupové cesty k objektu 60,2 

Nástupní plochy 48,5 

Vstupy do objektu 76,7 

Zásobování vodou pro hašení 45,6 

Umístění hlavních uzávěrů (plyn, voda, elektřina) 94,2 

Místo pro soustředění evakuovaných osob, zvířat a materiálu 41,7 

Zeleň, lesoparky a jiné proluky 6,8 

Prostory chráněné SHZ 39,8 

Rozdělení do požárních úseků 38,8 

 

K této otázce byla nejčastěji připojována následující odpověď. Chybí značky pro umístění 

OPPO a KTPO. Také by respondenti ocenili fotografie konkrétních detailů ovládacích 

zařízení s popisem, podle kterých by mohli velitelé postupovat jako podle manuálu. 

Pro přehlednost uvádím graf (obrázek 15), ve kterém je vidět procentuelní zastoupení 

všech odpovědí. 

 

Užitečnost informace v grafické části DZP
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Obrázek 15 Užitečnost informace v grafické části DZP 
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Následující tabulka 6 vypovídá o prioritě respondentů v použití textové nebo grafické 

části DZP. Žádný z respondentů neuvedl, že je pro něj využitelnější jen textová část DZP. 

Naopak téměř polovina uvedla, že nejužitečnější je grafická část. Nadpoloviční počet 

respondentů uvedl, že nejvhodnější je využití obou částí DZP.  

 

tabulka 6 Je pro Vás užitečnější textová nebo grafická část DZP? 

Je pro Vás užitečnější textová nebo grafická část DZP? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Textová část 0,0 
Grafická část 45,6 

Obě části DZP 52,4 

 

V další tabulce 7 respondenti odpovídali, jaké informace jsou podle nich v textové části 

DZP přebytečné. Většina z nich odpověděla, že zbytečné není nic. Jako druhá se umístila 

nejčastější odpověď „kontakty na zodpovědné osoby“. Podle mě to nebude tím, že by tuto 

informaci respondenti při zásahu nevyužili. Spíše proto, že je velmi problematické mít tyto 

informace v aktuální podobě. Pokud nejsou informace aktuální, pak jsou nepoužitelné.   

 

tabulka 7 Jaké informace jsou podle Vás v textové části DZP přebytečné? 

Jaké informace jsou podle Vás v textové části DZP přebytečné?                 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Charakteristiku objektu 8,7 

Hasební látky a vodní zdroje 0,0 

Komunikace s ohledem na rozměry požární techniky 9,7 

Rizika při zásahu 0,0 

Doporučení pro velitele zásahu 0,0 

Kontakty na zodpovědné osoby 16,5 

Nic není přebytečné 58,3 

 

Dále respondenti uváděli, že zmínky o významově okrajových charakteristikách objektů 

pouze znepřehledňují textovou část. A také, že někteří zpracovatelé pouze přepíší požárně 

bezpečnostní řešení stavby (dále jen „PBŘ stavby“). Takto uvedené informace spíše zdržují 

a zabírají místo. Proto se respondenti radši uchylují ke grafické části. Pak se může stát, 

že některé informace z textové části vůbec nezjistí.  
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Tabulka 8 je ve své podstatě stejná jako tabulka 7, ale týká se grafické části DZP. Stejně 

jako u předchozí otázky bylo nejvíce odpovědí, že žádná informace není přebytečná. Shodlo 

se na tom 61,2% respondentů. Druhá nejčastější odpověď byla zeleně, lesoparky a jiné 

proluky. 

 

tabulka 8 Jaké informace jsou podle Vás v grafické části DZP přebytečné? 

Jaké informace jsou podle Vás v grafické části DZP přebytečné? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Situace 0,0 

Půdorys 1,0 

Přístupové cesty k objektu 0,0 

Nástupní plochy 3,9 

Vstupy do objektu 0,0 

Zásobování vodou pro hašení 0,0 

Umístění hlavních uzávěrů (plyn, voda, elektřina) 0,0 

Místo pro soustředění evakuovaných osob, zvířat a materiálu 2,9 

Zeleň, lesoparky a jiné proluky 22,3 

Prostory chráněné SHZ 3,9 

Rozdělení do požárních úseků 13,6 

Nic není přebytečné 61,2 

 

K této otázce mi bylo odpovězeno, že vadou bývá nahuštěnost informací na malém 

formátu výkresu a spousta popisků. Uvedené skutečnosti pak znepřehledňují celý výkres. 

 

Na otevřenou otázku „Jaké informace podle Vás v současných DZP chybí?“ odpovědělo 

pouze 30% respondentů. Přesto byly jejich odpovědi velmi rozmanité. Nejčastěji odpovídali, 

že nedostatečná je aktualizace DZP. Uvítali by, kdyby byla ucelená podoba DZP. Dále chybí 

popis způsobu ostrahy objektu. Zda není objekt střežen psy apod. Také respondentům chybí 

popis zjištění polohy hlásiče u objektů střežených na PCO HZS a jednoznačné a přehledné 

značení vnitřních prostor. V neposlední řadě by respondenti uvítali fotografickou 

dokumentaci specifických prostor. 

 

V následující tabulce 9 je vyjádřen názor respondentů na přehlednost DZP. Z odpovědí je 

zřejmé, že za kvalitou a přehledností DZP stojí kvalitní práce zpracovatele. Více jak tři 

čtvrtiny respondentů se shodlo na tom, že záleží na zpracovateli, jestli bude DZP přehledná. 
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21,4% respondentů vyjádřilo svoji spokojenost se stávajícím stavem a téměř 4% naopak 

vyjádřilo svoji nespokojenost. 

 

tabulka 9 Je podle Vás současná forma DZP přehledná? 

Je podle Vás současná forma DZP přehledná?  

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Ano 21,4 

Ne 3,9 

Záleží na zpracovateli DZP 76,7 

 

Nejvíce si respondenti stěžovali na chybějící jednotnost, výstižnost a stručnost 

ve zpracování. Také postrádají rychlou výstražnou informaci, které je upozorní na hrozící 

nebezpečí ještě před tím, než začnou DZP číst. 

 

Další otázkou jsem se snažil zjistit, zda respondenti DZP využívají a v jaké míře. 

Procentuální vyjádření odpovědí je zobrazeno v tabulce 10. 

 

tabulka 10 V kolika procentech (odhadem) případů skutečně využíváte DZP při zásahu v objektu, který 
má DZP zpracovanou? 

V kolika procentech (odhadem) případů skutečně využíváte DZP při 
zásahu v objektu, který má DZP zpracovanou? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Nikdy – poradím si i bez ní 3,9 

Nikdy – Je složitá a nepřehledná 1,9 

V méně než 50% 40,8 

Ve více než 50% 19,4 

Vždy 34,0 

 

Celkem mě překvapila nejčastější odpověď, že DZP využívají v méně než 50% případů. 

I odpověď, že DZP nepoužívají nikdy, byla zastoupena celkem v 6ti procentech respondentů. 

To by ale mohlo být způsobeno tím, že respondenti nemají ve svém hasebním obvodu žádný 

objekt s DZP a nebo jich je jen velmi málo a respondenti takové objekty znají zpaměti. 

Pro přehlednost jsem vytvořil následující tabulku 11, ve které je výpis věku, vzdělání a praxe 

respondentů, kteří DZP při zásahu nevyužívají. Polovina z nich mají praxi delší než dvacet let 

a zároveň středoškolské vzdělání.  
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tabulka 11 Výpis věku, praxe a vzdělání respondentů, kteří nepoužívají při zásahu DZP 

Nikdy nevyužívám DZP Věk [roky] Vzdělání Praxe [roky] 
  
  

poradím si i 
bez ní 

je složitá a 
nepřehledná  

do 
30ti 

31-
40 

41-
50 

nad 
50 sš voš  vš 

do 
5ti 

5-
10 

10-
15 

15-
20 

nad 
20 

1 X       X   X             X 
2 X     X         X     X     
3 X       X   X             X 
4 X     X     X           X   
5   X     X   X             X 
6   X   X         X   X       

 

Z tabulka 11tabulky 11 vyplývá, že většina respondentů, kteří nevyužívají DZP při zásahu 

má dlouholetou praxi. 

 

K DZP má možnost HZS ČR vydat své vyjádření, neboli připomínky. HZS ČR nemá 

zákonnou možnost DZP odmítnout, může pouze vyjádřit svůj nesouhlas se zpracovanou DZP. 

Správnost DZP kontroluje SPD, který dále poskytuje DZP k vyjádření příslušné stanici. 

V tabulce 12 jsem zjišťoval, zda se připomínkami zabývají stále stejní příslušníci anebo více 

osob. Podle mého názoru by bylo dobré, kdyby se připomínkováním zabýval na každé stanici 

jen úzký kruh osob. To by mělo zaručit jednotnost požadavků. 

 

tabulka 12 Kdo, kromě SPD, provádí připomínkování DZP ve vašem hasebním obvodu? 

Kdo, kromě SPD, provádí připomínkování DZP ve vašem hasebním 
obvodu? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Já 28,2 

Někdo jiný, avšak stále stejná osoba 25,2 

Někdo jiný a je jich více 50,5 

Nepřipomínkuje se 3,9 

 

Z tabulky 12 vyplívá, že se v 50ti procentech připomínkováním DZP zabývá na konkrétní 

stanici více osob. Ve čtvrtině případů se připomínkováním DZP zabývá pouze jedna osoba. 

Odpovědí, že se nepřipomínkuje mohly být zodpovězeny proto, že respondenti nemají 

ve svém hasebním obvodu žádný objekt, který by měl DZP a nebo připomínky podává jen 

SPD. 
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V následujícím grafu (obrázek 16) je znázorněn procentuální podíl připomínkujících. 

 

Kdo p řipomínkuje DZP?

26%

23%

47%

4% Já

Někdo jiný, avšak stále
stejná osoba

Někdo jiný a je jich více

Nepřipomínkuje se

 

Obrázek 16 Kdo na Vaší stanici připomínkuje DZP 

 

Tabulka 13 zodpovídá jednu z nejdůležitějších otázek tohoto dotazníku. Jelikož jedním 

z cílů této diplomové práce je vytvořit osnovu, podle které by mohli příslušníci připomínkovat 

DZP. Téměř nikdo z respondentů nepoužívá k připomínkování žádnou osnovu, nebo aspoň 

neví, že takovou osnovu mají k dispozici. Na stanici Brno – Lidická mají k dispozici základní 

osnovu. Z této stanice mi přišli obě odpovědí „ANO“, ale dotazníků z této stanice přišlo 22. 

A přitom právě taková osnova by mohla zaručit jednotnost požadavků na zpracovatele DZP. 

 

tabulka 13 Používáte k připomínkování nějakou osnovu, podle které postupujete? 

Používáte k připomínkování nějakou osnovu, podle které postupujete? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Ano 1,9 

Ne 98,1 

 

Další otázka byla směřována přímo na Metodický návodu k vypracování dokumentace 

zdolávání požáru. Respondenti vyjadřovali svůj názor na vhodnost použití této metodiky. 

Podle tabulky 14 si téměř polovina z nich myslí, že požadavky na DZP uvedené v této 

metodice jsou stále dostačující. Polovina ze zbytku respondentů s tímto tvrzením nesouhlasí 

a druhá polovina nevyjádřila svůj názor nebo nevědí. Může to být tím, že konkrétní 

respondenti nepřipomínkují DZP nebo nemusí mít ve svém hasebním obvodu objekt s DZP. 
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tabulka 14 Myslíte si, že současné požadavky na DZP jsou dostatečné? 

Myslíte si, že současné požadavky na DZP - uvedené v "Metodickém 
návodu k vypracování dokumentace zdolávání požáru" autora Dr.Ing. 
Zdeňka Hanušky z roku 1996 - jsou dostatečné? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Ano 43,7 

Ne 28,2 

Nevím 28,2 

 

V tabulce 15 jsem zjišťoval zda mají respondenti ve svém hasebním obvodě nějaké 

objekty napojené na PCO HZS a jestli mají dostatečné informace o těchto objektech. 65% 

respondentů, kteří mají ve svém hasebním obvodě nějaký objekt napojený na PCO HZS jsou 

s informacemi o tomto objektu spokojeni.  

 

tabulka 15 Jsou Vám dostačující informace o objektech napojených na PCO HZS? 

Pokud máte ve svém hasebním obvodu nějaké objekty napojené na pult 
centrální ochrany (PCO), jsou vám při zásahu v těchto objektech 
dostačující současné požadavky na DZP běžného objektu? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Nemám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO 7,8 

Mám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO a informace jsou 
dostačující 

65,0 

Mám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO a informace jsou 
částečně dostačující 

21,4 

Mám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO a informace jsou 
nedostačující 

1,9 

 

Zarážející je, že čtvrtina respondentů je s informacemi spokojena jen částečně anebo 

dokonce nespokojena (obrázek 17). Pokud má HZS ČR možnost sjednat si smluvní podmínky 

s provozovatelem objektu, měl by tuto možnost využít a nadiktovat si přísnější a hlavně 

konkrétnější podmínky, tak aby hotové operativní plány nebo operativní karty byly 

ve prospěch HZS ČR. 
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Obrázek 17 Spokojenost s informacemi v DZP pro objekty napojené na PCO 

 

Nejčastější informace, které by respondenti v takových případech ocenili a které jim 

v současné době chybí jsou následující. Přesný a stručný návod na obsluhu PBZ a na zjištění 

polohy čidla EPS. Tyto požadavky ale jsou v podmínkách smlouvy. Celý návrh smlouvy je 

v příloze 1 

 

Pro úplnost a možnost pozdějšího přezkoumání nebo využití jiné metody vyhodnocení 

dotazníků, uvádím celkový výpis doplňujících odpovědí a odpovědí na otevřené otázky 

v příloze 3. Zaznamenané odpovědi jednotlivých respondentů jsou uvedeny v příloze 4. 

 

3.4 Návrh nové dokumentace PO - „karta objektu“  

Do dotazníku jsem zahrnul kromě otázek týkajících se DZP i otázky, které mi měly 

pomoci vytvořit si představu o zájmu velitelů mít k dispozici nějaký dokument, který by jim 

pomohl při zdolávání požárů. Tento dokument, pracovně nazvaný „karta objektu“, by byl 

zjednodušenou formou DZP pro vytipované objekty.  

 

I přes to, že byl dotazník anonymní, se mi podařilo podle adres příchozích emailů zjistit, 

zda je navrácený dotazník z HZS JmK a nebo z HZS MSK. Tato diplomová práce se zabývá 

především DZP pro HZS JmK. Právě z HZS JmK mi přišlo nejvíce negativních odpovědí 

na otázku „Přivítali byste podobné informace jako jsou v DZP i pro jiné objekty, než pro ty 

určené ze zákona?“. Celkem negativně odpovědělo 66 % respondentů, jak je vidět 

v tabulce 16.  

 

Spokojenost s informacemi v DZP pro objekty napojen é na PCO

74%

26%
Dostačující informace

Částečně a nedostačující
informace
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tabulka 16 Přivítali byste podobné informace jako jsou v DZP i pro jiné objekty, než pro ty určené 
ze zákona? 

Přivítali byste podobné informace jako jsou v DZP i pro jiné objekty, než 
pro ty ur čené ze zákona? 

Odpovědělo 
respondentů 

[%]  

Ano 34,0 

Ne 66,0 

 

Na základě tohoto zjištění jsem se rozhodl, že se nadále v této práci nebudu zabývat tímto 

tématem. To ovšem neznamená, že by o takovéto karty objektu nebyl zájem vůbec. 

Nejčastějšími odpověďmi na otázku „U jakých objektů byste při zásahu využili podobné 

informace jako v DZP?“ respondenti odpovídali: výškové budovy, rozlehlé a dispozičně 

složité objekty. Celkový výpis doručených odpovědí na otázku „U jakých objektů byste při 

zásahu využili podobné informace jako v DZP?“ je v příloze 3.  

 

Téma karet objektů by se dalo pojmout jako samostatné téma diplomové práce. Bylo by 

třeba vytipovat objekty, pro které by bylo vhodné kartu objektu zpracovat. Dále by se musel 

určit systém získávání vybraných informací o objektech, protože není zákonná povinnost 

provozovatele objektu sdělovat tyto informace. Bylo by také třeba určit osoby zodpovědné 

za zpracování této karty. Je třeba domyslet i podobu karty objektu. Má představa je jeden list 

formátu A4, kde by byla z jedné strany textová a z druhé strany grafická část. Popřípadě jeden 

list formátu A4 s textovou částí a potřebný počet listů formátu A4 s grafickou částí, tak aby 

bylo možné tuto kartu při výjezdu k zásahu vytisknout s příkazem k výjezdu. To znamená, 

že by se karty nikde neskladovaly, ale byly by tisknuty až před jejich využitím. Pro náhled 

příslušníků by byly k dispozici v počítačové podobě.  

 

Pokud by se tímto tématem někdo nadále zabýval, pak by mohl využít informace 

z tabulky 17, kde je uveden výpis otázek a procentuální podíl odpovědí respondentů na otázku 

„Jaké informace by Vám v těchto případech pomohly?“. 
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tabulka 17 Žádanost informace v kartě objektu 

 
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Odpovědělo 
respondentů 

[%] 
Popis cesty 12,6 
Základní popis objektu 35,0 
GPS souřadnice 5,8 
Přesná adresa 17,5 
Výška budovy 18,4 
Kontaktní informace 37,9 
Situační plánek 58,3 
DISPOZICE 0,0 
Počet podzemních podlaží 37,9 
Počet nadzemních podlaží 35,0 
Počet bytů, kanceláří atd. 12,6 
Zvláště nebezpečné prostory nebo podlaží 60,2 
Shromažďovací prostory 17,5 
Únikové cesty, jejich druh a vyústění 49,5 
Umístění technolog.prostor nebo podlaží 35,9 
UŽÍVÁNÍ 0,0 
Počet stálých osob v objektu 46,6 
Počet stálých osob v objektu s pohybovým postižením  56,3 
Přibližný maximální počet osob v objektu 34,0 
Množství a druh nebezpečných látek 60,2 
TECHNICKÉ ZA ŘÍZENÍ BUDOV 0,0 
Náhradní zdroje el.energie 32,0 
Hlavní uzávěry energií, umístění 67,0 
Klimatizace, odvětrávací soustavy 34,0 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZA ŘÍZENÍ - PBZ 0,0 
Elektrická požární signalizace 28,2 
Zařízení dálkového přenosu 5,8 
Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par 16,5 
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení 38,8 
Automatické protivýbuchové zařízení 15,5 
Zařízení pro odvod tepla a kouře 51,5 
Požární klapky 35,0 
ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 0,0 
Požární nezavodněné porubí, místa vyústění 37,9 
Vnější požární hydranty, jejich adresa a vzdálenost 52,4 
Jiné zdroje požární vody, adresa a vzdálenost 48,5 

Posilovací čerpací stanice, umístění 14,6 

Zásoby a druh hasiva, místo uskladnění 43,7 

Věcné prostředky PO 14,6 
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Z tabulky 17 vyplývá, že nejužitečnější pro velitele jsou následující informace. Hlavní 

uzávěry energií, množství a druh nebezpečných látek a zvláště nebezpečné prostory nebo 

podlaží. Naopak jako zcela zbytečné se jeví GPS souřadnice objektu, zařízení dálkového 

přenosu, popis cesty a počet bytů, kanceláří atd. 

 

Myslím si, že pro rychlé a účinné zdolání požáru je třeba mít dostatek informací o místě 

požáru. Proto bych mohl doporučit řešit otázku karet objektu jako samostatné téma 

v diplomové práci.  

 

 

4. Nedostatky v DZP 

V následující kapitole jsou rozebrány jednotlivé nedostatky při zpracování DZP, které 

jsem shledal při psaní této diplomové práce. Nedostatky by se daly rozdělit do tří kategorií. 

  

• Nedostatky na organizační úrovni 

• Návrhy na aktualizaci Metodického návodu k vypracování DZP 

• Nedostatky související s aktualizací údajů v DZP 

 

• Nedostatky na organizační úrovni 

 

Každý HZS kraje, jednotlivé ÚO, jednotlivé požární stanice i dokonce jednotlivý 

příslušníci HZS kraje mají jiné požadavky na zpracovatele DZP. Výše uvedené přispívá 

k nejednotnosti vznikajících DZP a hlavně operativních plánů nebo operativních karet.  

 

Připomínky provádí orgán SPD, ale ve většině případů operativní plány nebo operativní 

karty jen formálně zkontroluje a předá je k připomínkovému řízení na požární stanici, v jejíž 

hasebním obvodu se objekt nachází. Tím přenáší zodpovědnost za správnost zpracovaných 

operativních plánů nebo operativních karet na jiné subjekty. U HZS JmK je toto jednání 

příslušníků SPD podloženo Pokynem krajského ředitele. Příslušníci SPD tedy zkontrolují 

formální náležitosti předložených operativních plánů nebo operativních karet a náležitosti 

požárních norem a předpisů. Věcný obsah pak kontrolují připomínkující příslušnici HZS JmK 

zařazeni v operačním řízení.  
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V minulosti se k DZP vyjadřoval pouze orgán SPD, ale z praktického hlediska se toto 

připomínkové řízení rozšířilo i na příslušníky zařazené v operačním řízení na požárních 

stanicích HZS JmK, kteří s operativními plány nebo operativními kartami při zásahu pracují. 

 

Rozhodl jsem se vytvořit osnovu postupu při připomínkování DZP (dále jen „osnova“), 

která by měla připomínkujícím příslušníkům HZS ulehčit hodnocení operativního plánu nebo 

karty. Osnova je určena připomínkujícím příslušníkům HZS JmK respektive 

pro připomínkující příslušníky HZS ČR. Osnova je uvedena v kapitole 5.1. této práce. 

 

Orgán SPD v souladu s vyhláškou o požární prevenci DZP neschvaluje, ale pouze k ní 

uvádí připomínky. Nemá tedy téměř žádné možnosti odmítnout špatně zpracovanou DZP. 

Zpracovatelé DZP ve valné většině případů konzultují svoji práci s HZS, ale bohužel tomu tak 

není vždy. Některé zpracovatele nedonutí HZS k sebemenší změně v DZP. Podle mého 

názoru by toto legislativní vakuum vyřešila novela vyhlášky o požární prevenci, která je 

v tomto případě benevolentní. Stačilo by v §40 odst.3 této vyhlášky uvést následující změnu 

(vyznačeno kurzivou). 

 

Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm. a) až i) schvaluje statutární 

orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická 

osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace 

vztahuje, se souhlasem orgánu státního požárního dozoru. 

 

Jsem si vědom toho, že majitel objektu, který si nechává zpracovat DZP je i jejím 

vlastníkem a nese náklady na zpracování DZP. Proto chápu argument, že DZP schvaluje 

statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická 

osoba nebo její odpovědný zástupce. Na druhou stranu v případě špatně zpracované DZP platí 

majitel objektu za zcela zbytečný dokument. Navíc takto zpracovaná DZP může být 

v konečném důsledku i životu nebezpečná pro zasahující hasiče. Pokud nebudou 

v operativních plánech či operativních kartách uvedeny všechny náležitosti. 
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• Návrhy na aktualizaci Metodického návodu k vypracování DZP 

 

Tento metodický návod je už bohužel překonán dobou. Přibylo spoustu nových věcných 

prostředků PO, spoustu nových druhů a značek mobilní požární techniky (dále jen „MPT“). 

Také v oblasti požární prevence přibyly některé prvky, které nejsou v metodice uvedeny. 

V Metodickém návodu k vypracování DZP není stanovena např. značka pro KTPO a OPPO. 

Stejně tak chybí značení i pro hlavní a vedlejší uzávěr páry (obrázek 18) a pro čidlo EPS, kde 

nesmí chybět identifikace polohy čidla (obrázek 19). Tyto záležitosti pak řeší zpracovatel 

DZP sám podle svého uvážení. Dostačující značení je podle mého názoru vepsat nápis KTPO 

nebo OPPO do černě ohraničeného obdélníčku. Pro zvýraznění je možné použít i červené 

šrafování (obrázek 20). Pro uzávěry páry bych doporučil stejnou značku jako pro uzávěr vody, 

ale s nápisem „PÁRA“. Mohly by být značeny jinou barvou, ale to by se muselo změnit 

i barevné značení parovodu. Doporučil bych barvu zelenou, protože zeleně se žádné jiné 

vedení ani uzávěry neznačí a tudíž by se neměly plést se stávajícími značkami. 

 

 
Obrázek 18 Návrh značky pro hlavní a vedlejší uzávěr páry 

 

 
Obrázek 19 Návrh značky pro čidlo EPS s identifikací polohy 

 

 
Obrázek 20 Návrh značky pro KTPO a OPPO v DZP 

 

Také jsem se při konzultacích setkal s názorem, že zakreslování požárních úseků 

v dispozičně složitých objektech do jisté míry znepřehledňuje výkres. Černá čerchovaná čára 

splývá s půdorysem objektu. Toto by bylo možné vyřešit jinou barvou pro požární úseky, 

například červenou. 
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Další návrh k aktualizaci by mohl být zakreslování dveří a oken pomocí stavařských 

značek. Nechávání mezer v půdorysu nebo jen zeslabení tloušťky čáry jednoznačně 

nevypovídá o druhu stavebního otvoru. V době spousty grafických programů, by tento 

požadavek neměl činit žádnému zpracovateli potíže.  

 

Jako poslední návrhy k aktualizaci metodiky uvádím již zmíněné technické prostředky PO 

a MPT. V dnešní době je na trhu s požární technikou spoustu nových prostředků. Je velmi 

složité a možná dokonce i nemožné obsáhnout v jedné metodice technické parametry všech 

technických prostředků PO. Některé prostředky zmíněné v metodice se dnes u HZS ČR 

využívají jen málo nebo vůbec. Konkrétně mám na mysli konopné hadice, obyčejné 

proudnice typu C, starší typy pěnidel nebo z MPT např. CAS 25 Š760, AS 16, PPS 12 atd.  

 

Dále nejsou v metodice uvedeny intenzity na výpočty hašení pomocí vysokotlakého 

proudu. Pravděpodobně z důvodů, že toto vybavení nebylo rozšířeno anebo nikdo prakticky 

intenzity neověřil.   

 

• Nedostatky související s aktualizací údajů v DZP 

 

Vyhláška MV ČSR č. 37/1986 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR 

o PO byla v řadě případů přísnější než dnešní podoba vyhlášky o požární prevenci. Vedoucí 

organizace měl povinnost zabezpečit nápravu v DZP pokud nastaly změny v údajích, které 

byly podkladem pro její zpracování. Dnes je tato povinnost ze zákona vypuštěna. Jen podle 

§ 40 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci probíhá kontrola dokumentace zdolávání požárů 

včetně záznamu o jejím výsledku v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně 

jednou za rok, nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv 

na její obsah.  

 

Podle vyjádření vedoucího zaměstnance na SPD v JmK se orgán SPD dostane na kontrolu 

do stejného objektu zhruba jednou za pět let a někdy i déle. Periodicita těchto kontrol není 

dána. Během této doby se může řada informací uvedených v DZP změnit. Pokud sám 

provozovatel tohoto objektu tyto změny nenahlásí, pak po dobu pěti let i více může být jeho 

DZP neaktuální a tudíž i nepoužitelná. 
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Po každém použití DZP a to jak po kontrole, cvičení nebo po požáru by se měla DZP 

aktualizovat s ohledem na poznatky, které v průběhu kontroly, cvičení nebo požáru vznikly. 

Tato aktualizace by měla být schvalována jako samotná DZP a hlavně by se měl upravený 

a schválený operativní plán nebo operativní karta dostat i k hasičům. 

 

Častým problémem je, že organizace změní svůj název. Pokud takovou změnu 

provozovatel neohlásí na SPD, pak se stává, že při nahlášení požáru v nově pojmenované 

firmě (i když na té stejné adrese) nezjistí operační důstojník, že objekt má DZP zpracovanou. 

4.1 Nejčastější chyby v DZP 

V následující kapitole vyjmenuji nejčastější chyby, kterých se zpracovatelé DZP dopouští. 

Čerpal jsem inspiraci z téměř 40 připomínkových formulářů k DZP a z dotazníkového šetření. 

 

V textové části operativního plánu nebo operativní karty jsem shledal jako nejčastější 

nedostatky následující: 

 

• Neúplná adresa, chybí číslo popisné nebo orientační 

• Není uvedena provozní doba (doba, kdy se po objektu pohybují zaměstnanci nebo 

zákazníci) 

• Není uvedeno zda je v objektu stálá služba, kde se nachází hlavní vchod a kde vrátnice 

• Chybí údaj o tom, kdo řídí evakuaci do příjezdu jednotek PO a odkud 

• Chybí určení typu výtahů a umístění strojoven 

• Vypsat, kde jsou hlavní i podružné uzávěry médií 

• Chybí uvedený stupeň poplachu 

• Není uveden popis dělení do požárních úseků 

• Nedostatečné informace o PBZ 

• Chybí informace o náhradních zdrojích požární vody 

• Trasa jízdy je zbytečná, jednotky PO mají svoje karty ulic 

• Ke stručnému popisu konstrukce uvést i stručný popis střechy 

• Zbytečné je uvádět info o hasicích přístrojích, ty slouží pro prvotní zásah zaměstnanců 

• Uvádět zda se v objektu pohybují osoby se sníženou schopností pohybu 

• Popisovat speciální ovládací prvky PBZ 

• V Případě více vchodů, uvést, ke kterému vchodu se mají jednotky PO dostavit 
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V grafické části operativního plánu nebo operativní karty jsem shledal jako nejčastější 

nedostatky následující: 

 

• Chybí dělení do požárních úseků, nebo je zcela nepřehledné 

• Popis místností musí odpovídat legendě i ústředně EPS (pokud je) 

• Špatně značené venkovní i vnitřní hydranty, chybí jejich DN 

• Nezakreslené hlavní i podružné uzávěry médií 

• Nepoužívání správného barevného značení (výjimkou je značené požárních úseků, tady 

bych doporučil již zmíněnou červenou barvu pro přehlednost) 

• Orientační růžici musí být zakreslena na každém výkrese 

• Nezakreslené základní rozměry objektu 

• V nadpisu výkresu musí být napsáno o jaké podlaží se jedná 

• Patra je třeba číslovat podle nadzemního nebo podzemního podlaží, ne podle pater 

• Šipky musí značit směr vstupu do objektu ne ven z objektu, takové šipky slouží pro 

evakuaci osob, ne pro zásah jednotek PO 

• V situačním plánku musí být zakresleno i nejbližší okolí pro lepší orientaci 

• Chybí popisy místností, k čemu slouží 

• Zakreslování hasicích přístrojů, je zbytečné. Ty slouží pro prvotní zásah zaměstnanců 

• Hlavní je, aby bylo to, co je zapsáno v textové části zakresleno i v grafické části 

4.2 Porovnání špatné a dobré operativní karty 

Při jedné ze schůzí s konzultantem na požární stanici HZS JmK Brno Lidická jsme vybrali 

z již vypracovaných operativních karet, které jsou zařazeny k výjezdu, jednoho zástupce 

špatně a jednoho zástupce dobře vytvořené operativní karty. V následujícím textu rozeberu 

konkrétní chyby v operativní kartě posluchárenského komplexu VUT Brno na ulici 

Božetěchova 2. Jména a kontakty na osoby jsem z operativních karet vymazal úmyslně. 

Příklad správně zpracované operativní karty je v příloze 5. 

 

Nedostatky v textové části operativní karty 

 

• V tomto případě údaj požární výšky nemá žádnou vypovídající hodnotu. Bylo by zde 

lepší uvést celkovou výšku objektu, 

• Chybí údaj o počtu pater. A to jak podzemních tak i nadzemních, 
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• Chybí popis dělení do požárních úseků, 

• Není uvedeno zda je v objektu stálá služba, 

• Chybí informace o PBZ (zda je v objektu instalován EPS, SHZ, ZOTK). Musí být 

uvedeno kde se nachází ústředna EPS a ve kterých prostorách jsou tato zařízení 

instalována. Jak se ovládají a co ovládají. Jak se dají vyřadit z činnosti, 

• Není uvedeno, kde se nachází hlavní uzávěr vody,  

• Chybí údaje o zodpovědných osobách a kontakty na tyto osoby 

• V doporučení VZ (vést formou odrážek) chybí uvést: 

o kdo řídí evakuaci před příjezdem jednotek PO a odkud 

o zda se v objektu vyskytují i osoby se sníženou schopností pohybu, jejich 

počet, případně kde by se měli nacházet 

o pokud jsou instalována PBZ, je třeba doplnit informace o ovládání 

a prostorech, které chrání 

o pokud jsou v objektu výtahy, uvést jakého typu, počet a umístění strojovny 

 

Nedostatky v grafické části operativní karty 

 

• Výkres situace je velmi nepřehledný. Je třeba jej zpracovat v menším měřítku se 

zakresleným bližším okolím. Dodržovat barevnou škálu uvedenou v metodice, 

tzn. nástupní plochy zakreslit žlutou barvou apod., 

• U veškerých vjezdů, bran, podjezdů či průjezdů uvádět rozměry, 

• Ze situace není jasný přistup k objektu z ulice Božetěchova, 

• V situaci je třeba také zakreslit místo pro shromažďování evakuovaných osob, venkovní 

hydranty s jejich DN, 

• Nejsou zakresleny odpovídající barvou uzávěry energií, 

• Dělení do požárních úseků bych doporučil pro přehlednost značit červenou barvou, 

• Chybí označení nebezpečí – např. hořlavé kapaliny, tlakové lahve apod., 

• Popisy místností nejsou čitelné, půdorysy jsou malé a nečitelné, 

• Mapové podklady jsou přebrány z PBŘ stavby a nejsou vhodné pro využití v DZP, 

šipky v půdorysech naznačující směr evakuace osob jsou v tomto případě zbytečné. 

Dokonce matoucí, protože šipkami se označují vchody do objektu, 

• Na všech částech grafické části chybí popisové pole (razítko) 

• Spousta informací je v grafické části dopisována následně a přes sebe. 
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Dále uvádím celou operativní kartu tohoto objektu. Obrázky 21 až 24. 

 

 

Obrázek 21 Textová část operativní karty 
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Obrázek 22 Grafická část operativní karty - půdorys 
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Obrázek 23 Grafická část operativní karty - půdorys 
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Obrázek 24 Grafická část operativní karty - situace 
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4.3 Shrnutí porovnání 

Z výše uvedených operativních karet je zřejmé, že tyto karty mohou vypadat velmi 

rozdílně. Samozřejmě je to dáno i složitostí objektu, ale ve velké míře přístupem zpracovatele. 

Také si myslím, že rozdíly mohou způsobit různé požadavky na zpracovatele ze strany 

připomínkujících příslušníků HZS. Určitě je důležité ke každému objektu přistupovat 

individuálně. Striktní dodržování přesného postupu, který může vyhovovat jednomu objektu, 

ale druhému už méně, může vést také k nepřehlednostem a nedokonalostem zpracovávaných 

operativních plánů nebo operativních karet. 

 

 

5. Závěrečné kapitoly 

5.1 Osnova postupu p ři připomínkování DZP 

Osnova by měla sloužit jako metodická pomůcka pro příslušníky HZS JmK, kteří  

připomínkují operativní plány nebo operativní karty. Při případných pozitivních ohlasech 

by se mohla rozšířit po cele ČR. 

 
OSNOVA  POSTUPU  PŘI  PŘIPOMÍNKOVÁNÍ  DZP 

 
Operativní plány nebo operativní karty, které připomínkujete by měly být již 

po formální stránce zkontrolovány příslušníky SPD. Vaše připomínky by měly směřovat 

k praktickým oblastem, které souvisí s činností jednotek PO při zásahu na posuzovaný objekt. 

 

Doposud žádný doporučený postup připomínkování neexistuje. Dobrým podkladem je 

publikace „Metodický návod k vypracování DZP“ od autora Dr.Ing. Hanušky,  vydaná MV 

ČR v roce 1996. Zde je uveden doporučený postup při zpracování DZP a většina zpracovatelů 

podle tohoto návodu postupuje. 

 

První a důležitou podmínkou kvalitního připomínkování je pozitivní přístup k DZP. To 

znamená uvažovat, že tuto dokumentaci u zásahu využijete. Velkou roli hrají praktické 

zkušenosti a zkušenosti při posuzování DZP. Je vhodné si vybrat nějaké operativní karty 

objektu, který je připojen na PCO a vypomoci si tím. Tyto objekty by měly mít operativní 

karty ve vyhovujícím stavu, protože jejich podobu schvaluje orgán SPD. 
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Textová část 

 

1) Zkontrolovat formálně správnost DZP (textová část, grafická část) musí být čitelná 

a přehledná s dostatečně velkými písmeny a značkami. Doporučuji vždy trvat 

na stejném pořadí jednotlivých částí textové části podle metodického návodu. 

2) Rozložit si DZP tak, jak by se využila u zásahu (textovou a grafickou část zvlášť). 

3) Text musí korespondovat s grafickou částí. 

4) Adresa objektu musí být úplná, včetně čísla popisného i orientačního. 

5) Trasa jízdy k objektu by měla být vždy, pokud je příjezd k objektům nestandardní, 

např. je z jiné ulice, než jakou má posuzovaný objekt adresu. Jinak není třeba. 

6) Charakteristika objektu – stručně popsán konstrukční systém, včetně střechy, počet 

podlaží, základní rozměry, dělení do požárních úseků, navazující objekty nebo prostory, 

stručný popis účelu objektu, předmět výroby atd. Zda mají do objektu přístup osoby 

se sníženou schopností pohybu. Pokud ano, kolik a zda jsou někde evidováni. 

7) Informace o tom, zda je v objektu instalována EPS, SHZ, ZOTK nebo samočinné 

odvětrávací zařízení. Musí být zde uvedeno, kde se nachází ústředna EPS. Ve kterých 

prostorách jsou tato zařízení instalována. Jak se ovládají a co ovládají. Jak se dají 

vyřadit z činnosti. Kde je podzemní nádrž SHZ. Zda a jak lze tuto nádrž plnit z  MPT 

jednotek PO. 

8) Zda je objekt napojen na PCO HZS. V tom případě popsat, kde se nachází KTPO a kde 

OPPO. Co se zobrazí na ústředně EPS v případě aktivace hlásiče požáru. Musí 

odpovídat tomu, co je v podkladech DZP (např. v místnosti skladu je instalován hlásič 

požáru, při aktivaci se na ústředně EPS zobrazí název !sklad 1.NP“, ale v grafické části 

DZP je tento prostor označen číselnou zkratkou 1.12. To je špatně. Na místě by potom 

velmi dlouho trvalo, než by VZ zjistil, v kterém prostoru je hlášen požár). Veškeré 

objekty napojené na PCO HZS mají smluvně ošetřenou podobu DZP. 

9) Hlavní uzávěry energií (voda, elektrika, zemní plyn, pára, vzduchotechnika, klimatizace, 

medicinální nebo průmyslové plyny, záložní zdroje el. Energie apod.). Musí být napsáno 

kde se nacházejí. 

10) Doporučení pro VZ  

• Vést formou odrážek (číslování značí jakýsi postup) 

• charakteristická nebezpečí v objektech (např. vysoký počet osob, fyzický stav osob, 

nebezpečí z provozovaných technologií, složitá dispozice v objektu, vysoké požární 

zatížení atp.), 
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• zda jsou v objektu výtahy a jakého typu (zejména nás zajímají požární a evakuační), 

• kdo a odkud řídí evakuaci do příjezdu jednotek PO (funkce osoby) 

11) Kontakty na osoby, které mají znalost o objektu a mají rozhodovací pravomoc v případě 

mimořádné události. Pokud je to možné, je lepší mít uvedeno více kontaktů. 

 

Grafická část 

 

1) Formální správnost - barvy značek, dělení do požárních úseků (označeno dostatečně 

zřetelně, to je zásadní informace pro VZ v případě požáru). Zde doporučuji oproti 

metodice využít červenou barvu pro přehlednost. 

2) Orientační růžice na všech výkresech. 

3) Přehledný výkres situace a u složitějších objektů vyžadovat půdorysy jednotlivých 

podlaží. U výkresu situace zakreslit blízké okolí objektu včetně podzemních hydrantů 

nebo jiných zdrojů vody s uvedením DN potrubí, na kterém je hydrant osazen. 

Z výkresu situace musí být zřejmý příjezd k objektu a plochy, které jsou vhodné 

pro ustavení MPT (žlutá barva). 

4) Všechny průjezdy, podjezdy, vjezdy a brány musí být označeny rozměry (výška, šířka). 

5) Základní rozměry objektu. 

6) Popis místností nebo legenda místností. Značení místností v legendě se musí shodovat 

se značením místností ve výkresu. 

7) Zakreslení ústředny EPS, KTPO, OPPO. Pro KTPO a OPPO nejsou v metodice značky, 

doporučuji si zvolit ustálenou podobu značení. 

8) Zakreslení SHZ, ovládací tlačítka, prostory chráněné SHZ nebo ZOTK, strojovny 

vzduchotechniky, vzduchotechnika atd. 

9) Hl. uzávěry energií a podružné uzávěry – např. na patrech. Správné barevné značení. 

10) Označení nebezpečí – např. hořlavé kapaliny, tlakové lahve atd. 

11) Označení místa řízení evakuace a místo soustředění evakuovaných osob. 
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5.2 Distribuce osnovy  

Před jakýmikoliv úpravami a jednáními je třeba poukázat na problém. Nejsem si jist, zda 

ředitelé na různých stupních považují za problém neaktuálnost Metodiky k vypracování DZP 

s ohledem na dnešní podmínky. Podle mého názoru to problém je. Dokonce i zpracovatelům 

vadí, že každá požární stanice má na ně jiné požadavky. Pokud by se neaktuálnosti v DZP 

přijaly jako problém, mohlo by GŘ HZS ČR sestavit komisi, která by tuhle osnovu projednala 

a dala jí konečnou podobu. Po doporučených úpravách a po jejím případném schválení by se 

mohla tato osnova distribuovat pomocí pokynu generálního ředitele HZS ČR po jednotlivých 

krajských ředitelstvích. 

5.3 Závěr 

Názory na téma DZP jsou mezi příslušníky HZS ČR různé. Z množství vyjádřených 

názorů v dotazníkovém šetření se dá usoudit, že problematika DZP je stále aktuální. Aktuální 

je i z důvodu, že přibývají stále nové a nové DZP, které je třeba připomínkovat. 

 

Při vypracovávání této diplomové práce jsem spolupracoval se spoustou příslušníků, 

zařazených u HZS ČR na různých funkcích. Žádal jsem je o maximum informací k DZP 

a docházel jsem za nimi na konzultace. Vytvořil jsem dotazník, který mi pomohl získat 

přehled o představě příslušníků HZS ČR o DZP. Výsledky mého úsilí jsem popsal již výše. 

Zde bych chtěl jen zdůraznit stěžejní body mé práce.  

 

Dotazník vyplnilo přes 100 velitelů družstev, čet a stanic z HZS JmK a MSK. Jejich 

odpovědi posloužily jako podklady pro návrhy aktualizací DZP a návrhy na změny 

na organizační úrovni. Dále z dotazníku vyplynulo, že většina příslušníků HZS Jmk a MSK 

nemá zájem o další dokumentaci PO, která byla navrhována. V diplomové práci je tedy pouze 

nastíněno jak by tato dokumentace měla vypadat. 

 

Další část práce poukazuje na nedostatky v současných operativních plánech nebo 

operativních kartách. Konkrétní příklady jsou doloženy na již vypracovaných operativních 

kartách. Jsou zde uvedeny nejčastější chyby, kterých se dopouští zpracovatelé DZP při jejich 

práci. Také zde jsou uvedeny náměty k aktualizaci Metodického návodu k vypracování DZP. 
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Cílem této práce bylo sjednotit stávající podobu DZP. Z tohoto důvodu byla vytvořena 

osnova pro připomínkující příslušníky HZS JmK. Osnova jim má sloužit jako opěrný bod 

při připomínkování operativních plánů nebo operativních karet.  

 

Tématika DZP a její aktuálnosti není ještě zdaleka vyčerpána. Na moji práci se dá 

v mnohém navázat. Jako téma samostatné diplomové práce bych mohl doporučit 

problematiku navrhovaných karet objektů. 

 

Stav zpracovaných DZP i kvalita metodického návodu k jejich vypracování je v ČR i přes 

shledané nedostatky dobré. Celý systém je nastaven správně a je pro příslušníky HZS ČR 

přínosem.  
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Příloha č.1 Vzor smlouvy o připojení požární signalizace na PCO HZS JmK 

Název práce: Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v JmK 

Vypracoval: Bc. Radek Bohanes 

 
 
 

SMLOUVA 
 

o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany 
pomocí zařízení dálkového přenosu 

(ev.č. 62-3-XX/2006) 
 
 

smluvní strany 
 

Provozovatel elektrické požární signalizace a zařízení dálkového přenosu – účastnická část : 
 
- provozovatel, 
- adresa provozovatele, 
- IČ, 
- DIČ, 
- bankovní spojení, 
- zastoupení provozovatele, 
- adresa střeženého objektu. 
 
Provozovatel zařízení dálkového přenosu – vyhodnocovací část (pult centralizované ochrany): 
 
Česká republika 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Zubatého 1, 614 00  Brno 
IČ: 70884099 
DIČ: CZ70884099, není plátcem DPH 
bankovní spojení: Česká národní banka Brno, číslo účtu: 19-10039881/0710 
zastoupení HZS kraje: pplk.Ing. Zdeněk Vlkojan, krajský ředitel 
 

uzavírají podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku tuto smlouvu: 
 
 

Článek I 
 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je připojení ústředny elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) 
provozovatele EPS na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) prostřednictvím zařízení 
dálkového přenosu (dále jen „ZDP“). Účelem připojení je přenos požárně taktických 
informací z ústředen EPS na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 
Jm kraje, které je vybaveno PCO. 
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Článek II 
 

Vymezení pojmů 
 

V dalším textu smlouvy se rozumí: 
 
Provozovatel PCO – HZS Jm kraje, který je vybaven PCO, jehož nedílnou součástí je ZDP – 
vyhodnocovací část. 
 
Provozovatel EPS – provozovatel EPS, jejíž nedílnou součástí je ZDP – účastnická část. 
 
Správce ZDP – výrobce, dodavatel, servisní firma. 
 
Informovat (provozovatele PCO, provozovatele EPS, správce PCO a ZDP) – předání potřebné 
informace odpovědné osobě pomocí telefonu (popř. telefon se záznamníkem), faxu nebo  
radiostanice.  
 
 

Článek III 
 

Povinnosti provozovatele PCO 
 

a) Udržovat nepřetržitě PCO včetně vyhodnocovací části ZDP v aktivním a provozu- 
schopném stavu, včetně kvalifikované obsluhy, 

b) V případě poruchy neprodleně informovat správce ZDP a provozovatele EPS. Poruchou 
se rozumí mechanické zničení některého komponentu PCO, včetně příslušející části ZDP, 
softwarová závada na straně provozovatele PCO, hlášení stavu „Porucha“. 

c) Protokolovat průběh poruchy od jejího vzniku až po její odstranění, včetně servisních 
zásahů správce ZDP. 

d) Po informování správce ZDP a provozovatele EPS o stavu EPS, ZDP a PCO v případě 
poruchy a zaprotokolování začátku poruchy nenese provozovatel PCO žádnou 
zodpovědnost za možné důsledky pro požární bezpečnost objektu u provozovatele EPS, 
jež mohou nastat jako následek nefunkčnosti EPS, ZDP a PCO.  

e) Při hlášení stavu „Požár“ na straně provozovatele PCO zajistí provozovatel PCO: 
- v případě, že hlášení vznikne v běžné pracovní době nejprve telefonické potvrzení  

signálu, 
- výjezd jednotky do místa, které vysílá stav „Požár“ v početním stavu a technice, která  

odpovídá poplachovému plánu kraje v závislosti na plošném rozmístění sil a pro- 
středků, 

- informuje operační středisko Policie ČR o výjezdu jednotky k zásahu, 
- informuje provozovatele EPS o této skutečnosti a toto uvede v popisu časového  

průběhu události. 
f) Vést protokol o počtu planých poplachů, který obsahuje datum, čas, místo a stručný popis 

události. 
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Článek IV 
Povinnosti provozovatele EPS 

 
a) Připojení EPS k ZDP a PCO nezbavuje provozovatele EPS povinností stanovených 

právními předpisy a normativními požadavky. Zejména, ve smyslu  ČSN 34 2710 
Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace, čl. 421 – 438, určením osob 
odpovědných za provoz, pověřených obsluhou i údržbou EPS, stejně tak jako provádění 
funkčních zkoušek, servisu a pravidelných revizí EPS. 

b) V případech, kdy bude ústředna EPS připojena na ZDP a PCO dle článku I této smlouvy, 
nemusí být trvale obsluhována. Ústředna EPS musí však být trvale obsluhována po celou 
dobu poruchy dle článku III písm. b), c) a d) této smlouvy. V případě poruchy EPS 
provozovatel zajistí odborný servis EPS do 24 hodin od zjištění poruchy a přijme opatření 
v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

c) Provozovatel EPS poskytne informace související s provedením hasebního zásahu – 
schematické plánky střežených prostor s vyznačením čidel, uzávěrů plynu, vody  
a elektrické energie, rozsah běžné pracovní doby, telefonní čísla provozovatele EPS  
a seznam osob určených k předávání informací v pracovní i mimopracovní době. Tyto 
osoby musí být seznámeny se základními funkcemi ústředny EPS provozovatele EPS 
(reset ústředny, vypnutí akustiky). Tyto informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 ke smlouvě 
(Prvotní informace k zásahu), který je její součástí. Jakékoli změny v těchto údajích  
je provozovatel EPS povinen neprodleně nahlásit provozovateli PCO. 

d) Provozovatel EPS musí udržovat EPS a  příslušející část ZDP v provozuschopném stavu  
a zajišťovat jejich maximální spolehlivost, aby se předcházelo v maximální míře 
nežádoucím planým poplachům. 

e) Provozovatel je povinen poskytnout pro funkci zařízení jednu telefonní linku, která 
nebude využita zařízením pracujícím na podobném principu jako PCO (např. EZS). Tuto 
linku je i nadále možno používat pro běžné hovory.  

 
 

Článek V 
 

Zkušební provoz 
 

a) Zahájení zkušebního provozu EPS prostřednictvím ZDP a PCO je podmíněno 
dokončením instalačních prací dodavatelskou a servisní firmou. 

b) O zahájení a ukončení zkušebního provozu bude sepsán písemný protokol, který podepíší 
obě smluvní strany. Délka zkušebního provozu byla stanovena na 30 dnů.  

c) V případě více než 5 planých poplachů během zkušebního provozu má  provozovatel PCO 
právo po dohodě s provozovatelem EPS přerušit zkušební provoz. Opětovně zahájit 
zkušební provoz je možno po kontrole a odsouhlasení provozovatelem EPS a správcem 
ZDP.  

d) Po ukončení zkušebního provozu je zahájen běžný provoz, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

 
 
 
 
 
 



Strana 4 (celkem 6) 

Článek VI 
 

Poplatky 
 

Provozovatel EPS se zavazuje provozovateli PCO: 
 
a) Platit poplatky za přijímání hlášení o požáru prováděné prostřednictvím ZDP a PCO ve 

smyslu čl. 54 ČSN 73 0875  a přiměřeně čl. 431 ČSN 34 2710. Osoby pověřené obsluhou 
zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu s vyhláškou č. 50/ 
1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. Osoby 
pověřené zajišťováním provozu  ZDP postupují podle pokynů obsažených v této smlouvě. 
Výše měsíčního poplatku činí 5 000,- Kč za jednu připojenou ústřednu EPS. V poplatku je 
zahrnut i jeden planý výjezd za kalendářní měsíc. 

b) Platit poplatky v případě výjezdů jednotek HZS kraje na základě nežádoucího hlášení 
stavu „POŽÁR“ (plané a technické poplachy, nedbalost pracovníků provozovatele EPS, 
porušení norem a předpisů, porušení interních směrnic). Výše poplatku za planý výjezd 
činí 5 000,- Kč. 

c) Poplatky budou hrazeny k 31.3. a k 30.9. běžného kalendářního roku podle článku VI 
písm. a) této smlouvy a podle počtu planých poplachů podle článku VI písm. b) této 
smlouvy s tím, že platbou k 30.9. budou uhrazeny i poplatky za měsíce říjen, listopad a 
prosinec. Celková částka za dané období bude poukázána na účet provozovatele PCO. 
Splatnost poplatku je do 14-ti dnů ode dne doručení faktury. Platby za plané výjezdy za 
měsíce říjen, listopad a prosinec budou fakturovány nejpozději do 15.1. následujícího roku 
s lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne doručení faktury. 

d) V případě nedodržení termínu splatnosti provozovatelem EPS má HZS kraje právo 
účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

e) Ceny mohou být upraveny na základě zvýšených nákladů na provoz po předchozí dohodě 
s provozovatelem EPS. 

f) Po dobu zkušebního provozu se poplatek nestanovuje. 
 
 

Článek VII 
 

Přístup do objektu 
 

Provozovatel EPS umožní jednotkám HZS kraje vstup do objektu: 
 
a) Za účelem provedení hasebního zásahu nebo provedení kontroly objektu (po přijmutí 

hlášení stavu „POŽÁR“) v případě nepřítomnosti personálu provozovatele EPS pomocí 
klíčového trezoru ovládaného EPS, 

b) Za účelem seznámení velitelů jednotek HZS kraje s ovládáním obslužného pole požární 
ochrany a s rozmístěním čidel EPS, a to v předem dohodnutém termínu a v přítomnosti 
osoby odpovědné za provoz EPS. 
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Článek VIII 
 

Spojení pro potřeby předávání informací 
 
Zástupce provozovatele EPS pro předávání informací: 
1. titul Jméno Příjmení, tel.: +420 000 000 

 
Zástupce provozovatele PCO pro předávání informací: 
Operační a informační středisko HZS Jihomoravského kraje, tel.: 150 
 
Alespoň jedno z výše uvedených spojení musí být dostupné nepřetržitě. 

 
 

Článek IX 
 

Platnost smlouvy a výpovědní lhůta 
 
a) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, která počíná běžet dnem uzavření smlouvy. 
b) Platnost smlouvy je omezena na prostory střežené EPS v době podepsání smlouvy. Změna 

rozsahu střežených prostor musí být zanesena v písemném dodatku k této smlouvě.  
c) Případné změny smlouvy musí být zpracovány formou očíslovaných písemných dodatků 

k této smlouvě. 
d) Výpověď smlouvy:  
- v případě neplnění jakéhokoli ustanovení této smlouvy, může být smlouva vypovězena  

okamžitě, 
- smlouva může být po dohodě ukončena dnem, na kterém se smluvní strany vzájemně 

dohodnou, 
- smlouva může být ukončena bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí tři měsíce  

od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi, 
- výpověď se podává písemně. 

 
 

Článek X 
 

Závěrečná ustanovení 
 

a) Změny a očíslované dodatky této smlouvy jsou platné, jen pokud byly sjednány písemně. 
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

b) Smlouva nabývá platnosti podepsáním oběma smluvními stranami. 
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Počet stran: 
 
Přílohy: Příloha č. 1 – Prvotní informace k zásahu 
 Příloha č. 2 – Plán střežených prostor 
 
Rozdělovník:  2 x HZS kraje 
 2 x provozovatel EPS 
 
 
 
 
V Brně dne: V Brně dne: 
 
 
Provozovatel EPS: Provozovatel PCO:  
Provozovatel Hasičský záchranný sbor JmK 
 
 
 
 
 
 
Za  Za HZS JmK 
Jméno Příjmení pplk.Ing. Zdeněk Vlkojan 
funkce krajský ředitel 
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Příloha č.2 Dotazník 

Název práce: Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v JmK 

Vypracoval: Bc. Radek Bohanes 

 
 

1. Jaký je Váš věk? odpověď

do 30 let   
31-40 let    
41-50 let    
51 a víc let

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? odpověď

Středoškolské s maturitou
Vyšší odborná škola
Vysokoškolské

3. Délka Vaší praxe odpověď

do 5ti let
5-10 let
10-15 let
15-20 let
20 a více let

4. Jaké informace v textové části DZP při zásahu nejvíce oceníte?                                    
(můžete i více odpovědí) odpověď

Charakteristiku objektu
Hasební látky a vodní zdroje
Komunikace s ohledem na rozměry pož.techniky
Rizika při zásahu
Doporučení pro velitele zásahu
Kontakty na zodpovědné osoby
Jiné – doplňte, prosím

Napište, prosím, stručně důvody:

D O T A Z N Í K
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5. Jaké informace v grafické části DZP při zásahu nejvíce oceníte?                                    
(můžete i více odpovědí) odpověď

Situace
Půdorys
Přístupové cesty k objektu
Nástupní plochy
Vstupy do objektu
Zásobování vodou pro hašení
Umístění hlavních uzávěrů (plyn, voda, elektřina)
Místo pro soustředění evakuovaných osob, zvířat a materiálu
Zeleň, lesoparky a jiné proluky
Prostory chráněné SHZ
Rozdělení do požárních úseků

Jiné – doplňte, prosím

Napište, prosím, stručně důvody:

6. Je pro Vás užitečně jší textová nebo grafická část DZP? odpověď

Textová část
Grafická část
Obě části DZP

7. Jaké informace jsou podle Vás v textovéčásti DZP přebytečné?
(můžete i více odpovědí) odpověď

Charakteristiku objektu
Hasební látky a vodní zdroje
Komunikace s ohledem na rozměry pož.techniky
Rizika při zásahu
Doporučení pro velitele zásahu
Kontakty na zodpovědné osoby
Nic není přebytečné
Jiné – doplňte, prosím

Napište, prosím, stručně důvody:  
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8. Jaké informace jsou podle Vás v grafické části DZP přebytečné?
(můžete i více odpovědí) odpověď

Situace
Půdorys
Přístupové cesty k objektu
Nástupní plochy
Vstupy do objektu
Zásobování vodou pro hašení
Umístění hlavních uzávěrů (plyn, voda, elektřina)
Místo pro soustředění evakuovaných osob, zvířat a materiálu
Zeleň, lesoparky a jiné proluky
Prostory chráněné SHZ
Rozdělení do požárních úseků

Nic není přebytečné
Jiné – doplňte, prosím

Napište, prosím, stručně důvody:

9. Jaké informace podle Vás v současných DZP chybí?                                  
Pište, prosím, i důvody.

10. Je podle Vás současná forma DZP přehledná? odpověď

Ano
Ne
Záleží na zpracovateli DZP
Pokud ne, napište proč:
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11. V kolika procentech (odhadem) případů skutečně využíváte DZP při
zásahu v objektu, který má DZP zpracovanou? odpověď

Nikdy – poradím si i bez ní
Nikdy – Je složitá a nepřehledná
V méně než 50%
Ve více než 50%
Vždy

12.Přivítali byste podobné informace jako jsou v DZP i pro jiné objekty, než
pro ty určené ze zákona? odpověď

Ano
Ne

13. Pokud jste odpovědě li u otázky 12 "ANO", u jakých objekt ů byste při 
zásahu využili podobné informace jako v DZP?                                           

14. Jaké informace by Vám v těchto případech pomohly? odpověď

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Popis cesty
Základní popis objektu
GPS souřadnice
Přesná adresa
Výška budovy
Kontaktní informace
Situační plánek
DISPOZICE
Počet podzemních podlaží
Počet nadzemních podlaží
Počet bytů, kanceláří atd.
Zvláště nebezpečné prostory nebo podlaží
Shromažďovací prostory
Únikové cesty, jejich druh a vyústění
Umístění technolog.prostor nebo podlaží
UŽÍVÁNÍ
Počet stálých osob v objektu
Počet stálých osob v objektu s pohybovým postižením 
Přibližný maximální počet osob v objektu
Množství a druh nebezpečných látek  
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TECHNICKÉ ZA ŘÍZENÍ BUDOV
Náhradní zdroje el.energie
Hlavní uzávěry energií, umístění
Klimatizace, odvětrávací soustavy
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZA ŘÍZENÍ
Elektrická požární signalizace
Zařízení dálkového přenosu
Zařízení pro detekci hořlavých plynů a par
Stabilní a polostabilní hasící zařízení
Automatické protivýbuchové zařízení
Zařízení pro odvod tepla a kouře
Požární klapky
ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH
Požární nezavodněné porubí, místa vyústění
Vnější požární hydranty, jejich adresa a vzdálenost
Jiné zdroje požární vody, adresa a vzdálenost
Posilovací čerpací stanice, umístění
Zásoby a druh hasiva, místo uskladnění
Věcné prostředky PO
Vaše náměty:

15. Kdo, kromě SPD, provádí připomínkování DZP ve vašem hasebním
obvodu? odpověď

Já
Někdo jiný, avšak stále stejná osoba
Někdo jiný a je jich více
Nepřipomínkuje se

16. Používáte k připomínkování ně jakou osnovu, podle které postupujete?
Pokud ano, přiložte ji k dotazníku, prosím. odpověď

Ano
Ne  
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17. Myslíte si, že současné požadavky na DZP - uvedené v "Metodickém
návodu k vypracování dokumentace zdolávání požáru" autora Dr.Ing.
Zdeňka Hanušky z roku 1996 - jsou dostatečné? odpověď

Ano
Ne
Nevím

18. Pokud máte ve svém hasebním obvodu ně jaké objekty napojené na pult
centrální ochrany (PCO), jsou vám při zásahu v těchto objektech dostačující
současné požadavky na DZP běžného objektu? odpověď

Nemám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO
Mám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO a informace jsou
dostačující
Mám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO a informace jsou
částečně dostačující
Mám ve svém hasebním obvodu objekt napojený na PCO a informace jsou
nedostačující

19. Jaké informace Vám (podle ot.18) chybí?

 
 
 
 
 
 



Strana 1 (celkem 5) 

Příloha č.3 Všechny odpovědi respondentů z textové části dotazníků 

Název práce: Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v JmK 

Vypracoval: Bc. Radek Bohanes 

 

Dále uvádím všechny slovní odpovědi respondentů, které mohou posloužit případným 

zájemcům o podobný průzkum. 

 
Otázka 4. Jaké informace v textové části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 
 

1. Rizika a charakteristiku k celkové orientaci při zásahu a možná ohrožení 
2. Kromě hasebních látek a doporučení pro velitele zásahu je ostatní prakticky 

nepoužitelné, málo se aktualizuje DZP 
3. Stručné a výstižné údaje usnadňují rozhodnutí 
4. Když má zodpovědná osoba znalost objektu 
5. Množství osob v případě mísa,t kde se stále vyskytují 
6. Rychlá charakteristika objektu usnadňuje úsporu času na vyhodnocení a postup 
činnosti při zásahu 

7. Postup pro VZ při aktivaci EPS napojené na PCO - základní kroky, podle kterých se 
vždy postupuje. Vzhledem k vysokému počtu objektu napojených na PCO  nemá VZ 
šanci si uchovat v aktivní paměti všechny postupy u těchto objektů. Výše uvedený 
postup zajistí, že VZ efektivně zjistí polohu aktivovaného hlásiče. 

8. Doporučení pro VZ - konkrétní postup při obsluze EPS, PBZ, nebo jiných zařízení v 
objektu, místní zvyklosti atd. 

9. Potřebné informace pro zdolání požáru, předání místa zásahu 
10. Počet osob v objektu 
11. Potřeba znát způsob účinné likvidace a ochranu zasahujících 
12. Objekty v hasebním obvodu jsou většinou dobře známé, stejně tak jako vodní zdroje a 

přístupové komunikace, proto jsem vybral spíše doporučení pro VZ a možná rizika 
13. Prvotní informace o objektu a co v něm můžeme očekávat za nebezpečí 
14. Hlavně skladování NL, uzávěry energií, evakuační cesty, možnosti ventilace. 

Nejdůležitější jsou informace omezující riziko zásahu. Z DZP by mělo vyplývat, které 
úkony by jednotka měla provést nezbytně, na co se zaměřit především, časové hledisko. 
Ovšem na druhé straně stručně a jasně, nezahltit balastem, ale jasným návodem 

 
 
Otázka 5. Jaké informace v grafické části DZP při zásahu nejvíce oceníte? 
 

1. Situaci, přístupové cesty a vstupy k rychlejším dojezdovým časům a snadnější 
orientaci na místě zásahu. 

2. Stručné a výstižné údaje usnadňují rozhodnutí 
3. Hlavní uzávěry 
4. Nejdůležitější aspekty u zásahu, které se musí velice rychle zohlednit a které nám 

ovlivňují průběh zásahu. 
5. Značky pro ovládání PBZ - ZOTK, vodní clony atp., Značky s upozorněním na jiné 

nebezpečí doplněné textem. Fotografie detailů ovládacích zařízení (Na některých 
objektech je nutné před vstupem odblokovat vrata, brány atp. Potom je velmi vhodné 
doplnit DZP fotografií detailu ovládání. Velitelé potom postupují jako podle manuálu.) 
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6. V městské zástavbě jsou zdroje vody omezeny především na hydrantovou síť, kterou 
máme v podkladech výjezdových karet. Avšak pro objekty bez zdroje vody z hydrantů 
je to informace prioritní. 

7. Mapa objektu je většinou složitá, je třeba znát polohy uzávěrů energii, ústředny EPS a 
OPPO 

8. Situace a půdorys jsou nejdůležitější pro orientaci ve složitějších objektech. Uzávěry 
energií bývají na různých místech, je proto důležité vědět, kde přesně jsou 

 
 
Otázka 7. Jaké informace jsou podle Vás v textové části DZP přebytečné? 
 

1. V dobře zpracované DZP je vše nutné 
2. V případě správně zpracované DZP dle metodiky Dr. Hanušky je to tak akorát 
3. Je zapotřebí získávat co nejrychleji a nejpřesněji informace pro efektivní zásah. K 

tomu samozřejmě slouží i textová část, která nás informuje a dále nám upřesňuje 
důležité vlivy ovlivňující správný směr postupu 

4. Zmínky o významově okrajových charakteristikách objektu .Zahlcují textový prostor 
(zvlášť, když není přehledně členěn) a zdržují v orientaci 

5. Někdy je nutné zpracovatele omezovat, jelikož přepisují doslova odstavce z PBŘ. Je 
vhodné je usměrnit, aby popisy byly stručné a výstižné.(Při velkém rozsahu textové 
části to VZ někdy odradí a soustředí se pouze na grafickou část. Potom některé 
informace nezjistí.)  

6. Plochy vhodné pro MPT stačí zvýraznit, není potřeba uvádět rozměry - přehlednost 
7. V operativním plánu, kdy je čas na prostudování jsou vhod veškeré informace, v 

operativní kartě  jen stručně a výstižně  
8. Kontakty na zodpovědné osoby na OPIS 
9. Zdlouhavé popisy jsou špatné, chce to vyjadřovat se jasně, přímočaře, k věci, k 

nejdůležitějším a zásadním okolnostem. Přehlednost DZP  
10. Přebytečné jsou informace které jsou zavádějící a nepřehledné 
11. V případě správně zpracované DZP dle metodiky Dr. Hanušky je to tak akorát 

 
 
Otázka 8. Jaké informace jsou podle Vás v grafické části DZP přebytečné? 
 

1. Zeleň se mění s ohledem na roční období , je jasně rozeznatelná po příjezdu na místo, 
časté zásahy do výsadby a odstraňování 

2. V dobře zpracované DZP je vše nutné 
3. Je zapotřebí získávat co nejrychleji a nejpřesněji informace pro efektivní zásah. K 

tomu samozřejmě slouží i textová část, která nás informuje a dále nám upřesňuje 
důležité vlivy ovlivňující správný směr postupu 

4. Vadou bývá spíš nesoulad grafického označení se skutečností a nahuštěnost informací 
na malém formátu 

5. Konstrukce z hořlavých hmot značené v DZP hnědou barvou. To je zbytečné, protože 
to nikdo neaktualizuje a v současnosti je tak rychlá obměna nájemců a provozů, že je 
to nereálné. Máme problémy, aby se aktualizovaly alespoň odpovědné osoby. 

6. Místo pro evakuaci - Záleží na počasí, počtu osob. Často zajišťuje PČR 
7. Příliš mnoho textových popisků v grafické části.- Ztěžuje orientaci v grafické části. 
8. Grafická část mi vyhovuje ve stávající podobě. 
9. Zvýraznění stěžejních úseků. Z grafické části by přímo mělo razit, kde je největší 

nebezpečí. 
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Otázka 9. Jaké informace podle Vás v současných DZP chybí? 
 

1. Nelze obecně uvést, záleží na typu objektu, převládající činnosti atd... 
2. Způsob ostrahy objektu - např. ostraha psy 
3. Aktualizování materiálů,výroby apod 
4. Předpokládaná potřeba hasiva/ stupeň poplachu dle rozsahu požáru, při příjezdu 

první jednotky. Chování požáru 
5. Nedodávané aktualizace DZP od provozovatelů objektů 
6. Zadání zpracovateli rozsah DZP, nejsou jednoduché podle Dr. Hanušky 
7. Zpracovatelé neví jestli mají dělat operativní plán,nebo kartu. 
8. Všechny DZP se musí pravidelně aktualizovat-což se neprovádí 
9. Zadání zpracovateli rozsah DZP, nejsou jednoduché podle Dr. Hanušky 
10. Zpracovatelé neví jestli mají dělat operativní plán,nebo kartu 
11. Souřadnice GPS pro navigaci při delších dojezdech jednotek 
12. Každé DZP je zpracováno jinak, chtělo by to přesnou, danou a ucelenou formu 
13. V DZP je vše potřebné 
14. Žádné, spíše dbát průběžně na kontrolu aktuálnosti uvedených údajů v DZP 
15. DZP musí projít schvalovacím řízením a ti kterým má sloužit musí potřebné informace 

požadovat. Takže v ideálním případě by chybět nic nemělo 
16. Obecně je to aktualizace 
17. Časové parametry související s rychlosti události a rozvoje požáru 
18. Aktualizace DZP vzhledem k měnícím se podmínkám 
19. Přesný postup pro VZ pro identifikaci hlásiče EPS u objektů střežených na PCO 
20. Často není DZP aktualizována, v některých případech došlo ke změně užívání objektu 

bez úpravy DZP, často není příslušné HZS informované, změny zjišťujeme vlastními 
prostředky 

21. Momentálně mě nic důležitého nenapadá 
22. Způsob zabezpečení objektu. Informace, zda po násilném vniknutí na místo přijede i 

bezpečnostní agentura nebo policie. Zda se v objektu nachází trvale osoby se sníženou 
schopností pohybu. Kontakty na oprávněné osoby v mimopracovní době na mobilní 
číslo. Zejména u státních institucí a úřadů 

23. Jednoznačné a přehledné označení vnitřních prostor (např. číselným kódem typu 303 - 
3. NP, místnost č. 03) 

24. Informace jsou dostačující, záleží na schopnosti zpracovatele vystihnout a rozpoznat 
podstatné věci 

25. Fotografická dokumentace 
26. Často chybí aktualizace telefonních čísel, odpovědných osob 
27. DZP by mělo být zárukou, že údaje v něm obsažené odpovídají skutečnosti. Mnoho 

prostorů bývá uzamčených, pak chybí klíče, nedá se vše vyrážet násilím. Takže uložení 
náhradních klíčů, včetně od vozidel. Důležitá jsou telefonní čísla na znalé osoby. 
U doporučení VZ by měly být stručně popsány první kroky.."v případě že...je nutno...a 
takto vypsat do potřebného počtu bodů 

 
 
Otázka 10. Je podle Vás současná forma DZP přehledná? 
 

1. Problém vidím zejména v nejednotnosti a rozdílné kvalitě grafického zpracování a 
úpravy DZP a z ní plynoucího rozdílného "uživatelského komfortu" při využití DZP 

2. Chybí rychlá výstraha pro VZ. Nějaká rychlá výstraha, která upoutá pozornost ještě 
rychleji než začnu číst doporučení pro VZ 
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3. DZP se dělá na počítači a bývá v rozporu s realitou někdy již během měsíce 
4. Chybí stručnost a jednotnost operativních karet 
5. Nejednotnost zpracování - není daná úplně přesná šablona pro zpracovatele 
6. Neexistuje vhodná legislativní úprava, jak zpracovávat DZP. Metodika od 

Dr. Hanušky je tuším pouze nezávazná metodika 
7. Je to individuální. Některý zpracovatel se striktně drží metodické příručky DZP, jiný 

vše upraví dle požadavků HZS. Kvalita je velmi rozdílná 
8. Celkem ano, ocenil bych stručnost, výstižnost a grafickou úpravu, která umožní 

rychlou orientaci v DZP 
9. Neexistuje vhodná legislativní úprava, jak zpracovávat DZP. Metodika od 

Dr. Hanušky je tuším pouze nezávazná metodika 
 
 
Otázka 13. Pokud jste odpověděli u otázky 12(Přivítali byste podobné informace jako 
jsou v DZP i pro jiné objekty, než pro ty určené ze zákona?) "ANO", u jakých objektů 
byste při zásahu využili podobné informace jako v DZP? 
 

1. Odpovídám Ne, protože nevím kde bychom DZP vozili a nebo jak vyhledávali před 
výjezdem, už tak jich máme až moc, ale kdyby bylo zákonem (nebo jinak) dáno kde 
bude DZP v objektu (který DZP nemusí mít) uložena tak bych byl pro, pomohlo by 
nám to 

2. Výškové budovy určené jak bydlení tak ke službám 
3. Správní budovy, úřady, rozlehlé, komunikačně složité objekty 
4. U dispozičně rozlehlých objektu 
5. U každé vyšší budovy a u komplexů budov, dílny a menší výrobní provozy a prostory 
6. Pro přehled u všech výrobních objektů, které jsou v hasebním obvodu 
7. U rozsáhlejších a členitých objektů 
8. Nepřehledné a členité objekty 
9. Všude tam, kde se může jednat o složitý hasební zásah nebo možný výskyt více osob 

(popřípadě tělesně postižených, případně možné riziko havárií technologických 
zařízení, NL atd.) 

10. u všech 
11. U všech objektů, které jsou dispozičně složitě řešeny 
12. kde lze předpokládat vývin složitější situace 
13. U nepřehledných objektů i s nižším rizikem 
14. Pro složité nepřehledné objekty 
15. složitější objekty na orientaci 
16. kde lze předpokládat vývin složitější situace 
17. dle charakteru objektu a nebezpečí 
18. u všech objektů kde je složitá situace a zdolávání požáru či jiné havárie 
19. Je jich dost. Zejména různé provozy 
20. u některých objektů, které kdysi DZP měly, ale teď je podle nové platné legislativy mít 

nemusí 
21. U objektu s členitým rozmístěním místností a sekcí vyjadřující určité rizika při zásahu 
22. U objektů se složitějšími podmínkami pro zásah 
23. Nestandardní výškové budovy 
24. Rozsáhlé, složité areály 
25. menší zdravotnická střediska, úřady 
26. V menších objektech, hlavně v soukromých firmách 
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27. U všech členitých a stavebně složitých budov, hlavně skladování NL, zemědělské 
objekty atd. 

28. Je jich dost. Zejména různé provozy 
 
 
Otázka 14. Jaké informace by Vám v těchto případech pomohly? 
 

1. Klíčový trezor PO 
2. Nelze jednoznačně specifikovat, někde stačí situace, uzávěry energií, jinde je potřeba 

údajů více  
 
 
Otázka 19. Jaké informace Vám (podle ot.18 - Pokud máte ve svém hasebním obvodu 
nějaké objekty napojené na pult centrální ochrany (PCO), jsou vám při zásahu v těchto 
objektech dostačující současné požadavky na DZP běžného objektu?) chybí? 
 

1. PCO spravuje soukromá firma a slouží více pro ostrahu objektů, chybí spolupráce 
2. Dle mého názoru je třeba naučit zpracovatele ne slepě dodržovat pravidla, ale účelně 

pracovat s informacemi. (Příklad: To že papír hoří se opravdu z DZP nepotřebuji 
dovědět.) Podle hesla méně je někdy více. Zároveň zpracovateli k tomu musí být dána 
možnost. U grafické části je třeba vytvořit jednotný mustr, protože pochopit duši 
každého malíře v době kdy k tomu mám několik desítek sekund opravdu neumím 

3. Některé objekty bez vypracovaného DZP 
4. Žádné, spíše dbát průběžně na kontrolu aktuálnosti uvedených údajů v DZP 
5. Aktuální informace, kontakty na zodpovědné osoby 
6. Chybí přesnější informace o místě  kde je signalizován požár ( u rozsáhlejších objektů) 
7. Umístění čidel 
8. Bližší specifikace místa (čidla) 
9. Znalost místní obsluhy o situaci 
10. Aktualizace DZP vzhledem k měnícím se podmínkám uvnitř areálu (ukončení výroby, 

přenesení technologií do jiných objektů a s tím související náležitosti, změny tel. čísel 
odpovědných pracovníků) 

11. Zejména přesnější plány interiéru s konkrétním a jasným popisem.Často jsou uváděny 
pouze zkratkovité kódy 

12. Postup pro VZ při aktivaci EPS až do okamžiku lokalizace hlásiče EPS 
13. Orientační osnova v doporučení VZ, aby zpracovatel popsal postup identifikace 

aktivovaného hlásiče od příjezdu před objekt, po vniknutí do objektu, nalezení EPS a 
identifikace hlásiče EPS 

14. Zatím jsem se nesetkal se situací, že by něco závažného chybělo 
15. Situace rozmístění a seznam hlásičů požáru (smyčky) - EPS pro rychlé zjištění místa 

požáru je dodáváno až dle našeho požadavku 
16. Aktualizace, např. tel. čísla, kódy pro přístup do EPS 
17. Stručný, jasný návod na obsluhu požárních zařízení v objektech."jde tam a tam a 

vypne, zapne.. Bodově, po jednotlivých krocích 
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Příloha č.4 Odpovědi z dotazníku od všech respondentů 

Název práce: Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v JmK 

Vypracoval: Bc. Radek Bohanes 

 
 

Pro možnost využití odpovědí respondentů z dotazníku případnými zájemci, přikládám 

celkový výpis jednotlivých dotazníků. Z důvodu nemožnosti uvést tento výpis v papírové 

podobě, přikládám tuto přílohu jen v elektronické podobě na přiloženém CD. 
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Příloha č.5 Příklad správně zpracované operativní karty 

Název práce: Rozšíření požadavků na zpracování dokumentace zdolávání požáru v JmK 

Vypracoval: Bc. Radek Bohanes 
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