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ANOTACE   
 
DANÍ�EK, J. Integrace jednotek SDH Plze�ského kraje do �ešení mimo�ádných událostí 

s p�ítomností NL. Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2010, 58 s. 
 

Tato práce se zabývá za�len�ním jednotek Sbor� dobrovolných hasi�� p�i �ešení 

mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�ných látek v I. stupni poplachu. V úvodní 

�ásti této práce je zpracována statistika událostí s ohledem na druhy jednotek. Následuje 

popis �ešení mimo�ádných událostí dle platných p�edpis� a pokyn�. V navazujících �ástech 

jsou vypsány nebezpe�né objekty a prostory na území Plze�ského kraje. Hlavní �ást 

obsahuje výpis a selekci jednotek HZS a SDH, které se v Plze�ském kraji mají podílet na 

�ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�ných látek. Rovn�ž je zde zpracován 

návrh na základní vybavení pro �ešení výše zmi�ovaných událostí a na periodizaci a obsah 

školení dobrovolných jednotek. V záv�ru práce je zpracován soupis jednotek pro konkrétní 

nebezpe�né objekty a prostory.  

Klí�ová slova: jednotka SDH, nebezpe�ná látka 

 

ANNOTATION 
 

DANICEK, J. The Integration of Volunteer Fire Brigades of Plze� Region into Coping 

with Extraordinary Events Involving Hazardous Materials. Dissertation, Ostrava, VSB-

TU, FBI, 2010, 58 p. 
 

This essay deals with the inclusion of volunteer fire units in the dealing of emergencies 

involving hazardous substances in the 1st. degree of alarm. In the first part of this essay is 

elaborated the statistics of events with regard to the types of units. It is followed by a 

description of the emergency events according to the applicable regulations and direction. 

In the subsequent sections are listed hazardous objects and areas in the Plze� region. The 

essays ‘main section contains a list and selection of Fire Rescue Units and SDH, that 

should participate in the Region on dealing of emergency incidents with present of 

hazardous substances. There is also elaborated a proposal for the basic equipment for 

solving the above-mentioned events and periodization and content of volunteer units 

training. In conclusion of the essay is elaborated list of units for specific hazardous objects 

and areas.  

Key words: unit SDH, hazardous substance 



 

  
 
 

 

SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 
 

ADR         Evropská dohoda o mezinárodní silni�ní p�eprav� nebezpe�ných v�cí  

CAS  Cisternová automobilová st�íka�ka 

HZS   Hasi�ský záchranný sbor 

IOO  Institut ochrany obyvatelstva 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JPO   Jednotka požární ochrany 

KOPIS  Krajské opera�ní a informa�ní st�edisko 

MU   Mimo�ádná událost 

NL  Nebezpe�ná látka 

NZ   Nebezpe�ná zóna 

PH  Kyselost, zásaditost látky 

PHM  Pohonné hmoty 

Pk   Plze�ský kraj 

PO  Požární ochrana 

PPL  Protiplynový automobil 

RAL   Radioaktivní látky 

SDH   Sbor dobrovolných hasi�� 

SDT   Souprava dekontaminace techniky 

SIA�  Sbírka interních akt� �ízení 

TA  Technický automobil 

UN  Identifika�ní �íslo nebezpe�né látky 

VZ    Velitel zásahu 
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1. ÚVOD 
 

 Zásahy na nebezpe�né látky jsou v dnešní dob� stále velmi aktuálním tématem. Proto 

jsem se rozhodl v�novat se ve své práci zapojení JSDHO do �ešení mimo�ádných událostí 

s p�ítomností NL v Plze�ském kraji. A to i vzhledem k tomu, že již n�kolik let sloužím na 

stanici hasi�ského záchranného sboru, kde je minimální po�et dev�t zasahujících 

p�íslušník�. Tento stav je b�hem roku devadesáti procentní záležitostí a dochází tedy ke 

spolupráci jednotek HZS a jednotek SDH. 

Z hlediska dopravní obslužnosti je Plze�ský kraj výstupní tepnou z �eské Republiky 

sm�rem do N�mecka a dále do západní Evropy. Hlavními komunikacemi sloužící pro tuto 

logistiku jsou dálni�ní t�leso D5 sm�rem na bývalý hrani�ní p�echod Rozvadov a silnice I. 

t�ídy sm�rem na bývalý hrani�ní p�echod Folmava. Po t�chto komunikacích je denn� 

p�epravováno n�kolik druh� nebezpe�ných látek, a� již se jedná o náhodné nebo pravidelné 

transporty.  

Mezi další dopravní tepny, které mohou být ohroženy p�epravovanými nebezpe�nými 

látkami jsou železnice. Obdobn� jako silni�ní p�eprava je tato hlavním koridorem pro 

železni�ní dopravu do západní Evropy. Mezi železni�ní dopravu pat�í rovn�ž vle�ky, které 

jsou p�ivad��i do podnik� pracujících s nebezpe�nou látkou. Zde jsou možná ohrožení 

z hlediska r�zných úkap�. 

V Plze�ském kraji se také vyskytuje n�kolik objekt�, které jsou podle zákona o 

prevenci závažných havárií za�azeny do skupin A pop�. B, které jsou svými charaktery 

nebezpe�nými pro okolí.   

Dále je nutno po�ítat s unikem na vodní plochy. Podle vyhlášky Mze �. 471/2001 Sb. 

se d�lí vodní díla do jednotlivých kategorií. V Plze�ském kraji jsou evidována tato díla 

v kategoriích I. až III. Na t�chto lokalitách hrozí také možnost ropné havárie, kde bude 

nutné nasadit dostate�né množství sil a prost�edk� pro úsp�šné likvidace následk�.  

Z t�chto n�kolika základních d�vod� je pot�ebné za�lenit do �ešení mimo�ádných 

událostí s p�ítomností nebezpe�né látky, a� již se jedná o látku chemickou nebo ropnou, 

jednotky dobrovolných hasi��. 

Protože jsem p�íslušníkem HZS Plze�ského kraje, rozhodl jsem se tuto práci pojmout 

jako možný návod pro sou�innost jednotek HZS a SDH ve zmín�ném kraji. 
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1.1. Rešerše 

Aby bylo možné zpracovat tuto práci, bylo zapot�ebí prostudovat ur�ité publikace, 

pokyny a právní p�edpisy. Tato nutnost vyplynula z pot�eby pochopení problematiky �ešení 

mimo�ádných událostí s nebezpe�nou látkou, znalostí roz�len�ní nebezpe�ných objekt� a 

prostor� a možností nasazení jednotek SDH. Z t�chto n�kolika d�vod� níže uvádím 

dokumenty, ze kterých jsem p�i zpracování této práce p�evážn� �erpal. 

 

MV - G� HZS �R - Bojový �ád jednotek požární ochrany [6,7,8,9] 

Jedná se o základní dokument, týkající se p�edevším represivních složek jednotek 

požární ochrany. V této literatu�e se nachází kapitoly zabývající se �ešením dopravních 

nehod, událostí s nebezpe�nými látkami, výskytem možných nebezpe�í p�i �ešení 

mimo�ádných událostí, organizace jednotek PO a postup� p�i záchran� lidí, zví�at a 

majetku, �ídící �innosti a �ešení specifických událostí.  

Pro svoji práci jsem �erpal p�edevším z kapitoly �ešení událostí s p�ítomností 

nebezpe�ných látek a to z podkapitol �innost v nástupním prostoru, nebezpe�né zón� a 

dekontamina�ním prostoru, �ešení událostí s p�ítomností ropných látek a amoniaku. 

 

Zákon �. 59/2006 Sb., o Prevenci závažných havárií [25] 

Z této legislativy je nejd�ležit�jší �ástí hlava III, zabývající se povinnosti 

provozovatele, kde je nutné zmínit povinnosti týkající se zpracovávání analýzy rizik a 

hodnocení závažných havárií. Pro tuto práci je z této právní normy �erpáno p�edevším 

z p�ílohy �. 1, kde jsou popsány podmínky a kritéria pro za�azení objekt� do skupiny A 

nebo B podle druhu a množství p�ítomné nebezpe�né látky. 

 

Vyhláška 247/2001 Sb., o Organizaci a �ízení jednotek požární ochrany, ve zn�ní 

vyhlášky �. 226/2005 Sb. [19] 

Tato vyhláška je mezi odbornou ve�ejností známa také jako vyhláška o represi, což 

napovídá o jejím zam��ení a obsahu. Ve své podstat� vymezuje oblasti zabývající se 

jednotkami požární ochrany, zp�sobem z�izování, vnit�ní organizací a vybavením 

jednotek, organizací �ízení v jednotkách požární ochrany, zásadami velení a �inností hasi�� 

p�i zásahu, zásadami �innosti jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva, 

odbornou zp�sobilostí a odbornou p�ípravou apod.  

Pro moji práci jsem �erpal p�edevším v p�ílohách této právní normy a to v t�ch, které 

se týkají po�etních stav� p�íslušník� na stanicích HZS kraje a kategorizací jednotek PO.  
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MV - G� HZS �R - Koncepce chemické služby Hasi�ského záchranného sboru �eské 

republiky [10] 

Tento dokument se zabývá komplexním �ešením chemické služby v rámci Hasi�ského 

záchranného sboru �R.  

V úvodní �ásti se zabývá chemickou službou v rámci Generálního �editelství a v rámci 

p�íslušných kraj�. Jedná se p�edevším o spolupráci mezi HZS a Technickým ústavem 

požární ochrany. Následuje pasáž ochrany obyvatel, v kompetenci IOO Lázn� Bohdane�, 

který zabezpe�uje jednotlivá instruktážn� metodická zam�stnání.  

D�ležitá �ást, kterou jsem využíval p�i zpracování této práce se týká �ešení 

mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�ných látek, kde se pojednává o p�edur�enosti 

jednotek PO pro tuto �innost a jejich o�ekávané �innosti na míst� události. Rovn�ž je zde 

zpracována p�edur�enost chemických laborato�í HZS. 

 

Pokyn �. 36/2003 generálního �editele HZS �R a nám�stka ministra vnitra, k provád�ní 

odborné p�ípravy a odborné zp�sobilosti �len� jednotek SDH obcí a jednotek SDH 

podnik�, ve zn�ní pokynu generálního �editele HZS �R a nám�stka ministra vnitra �. 

38/2005 [16] 

Tento pokyn se zabývá základní a pravidelnou odbornou p�ípravou jednotek PO, 

odbornou p�ípravou a odbornou zp�sobilostí velitel� družstev, strojník� a velitel� 

dobrovolných jednotek PO. 

D�ležitou �ástí tohoto pokynu pro zpracování této práce jsou u�ební osnovy kurzu 

TCH 16 - technik dobrovolné jednotky PO. 

 

 

. 
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2. LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
 

�ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�ných látek je velmi specifickým 

oborem represivních �ešení jednotek PO. �innosti s tím spojené jsou zaneseny do �ady 

legislativních p�edpis�. Na úvod si zde alespo� základní normy uvedeme. 

 

� Bojový �ád jednotek PO 

 

� Zákon �. 238/2000 Sb. o HZS 

 

� Zákon �. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 

 

� Koncepce Chemické služby Hasi�ského záchranného sboru �R 

 

� �ád chemické služby HZS �R 

 

� Zákon �. 254/2001 Sb. o Vodách a o zm�n� n�kterých zákon� (vodní zákon) 

 

� Zákon �. 356/2003 Sb. o Chemických látkách a chemických p�ípravcích 

 

� Vyhláška Ministerstva vnitra �R �. 247/2001 Sb.,  o Organizaci a �ízení jednotek 

požární ochrany, ve zn�ní vyhlášky �. 226/2005 Sb. 

 

� Zákon �. 133/85 Sb. o Požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�   

 

� Pokyn �. 27/2006 generálního �editele HZS �R o op�rných bodech 

 

� Pokyn �. 36/2005 generálního �editele HZS �R o plošném pokrytí v podmínkách 

kraje 

 

� Pokyn �. 36/2003 generálního �editele HZS �R k provád�ní odborné p�ípravy a 

odborné zp�sobilosti �len� jednotek SDH obcí a jednotek SDH podnik� 
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3. STATISTIKA  
Pro zd�vodn�ní integrace jednotek sbor� dobrovolných hasi�� do �ešení událostí 

s nebezpe�nou látkou je vhodné zpo�átku vypsat statistiku událostí týkající se této �innosti. 

Ze záznam� jednotlivých jednotek PO a ze statistických ro�enek z let 2001 – 2009 

zpracovaných G� MV HZS [18] vyplývá, že p�evážná v�tšina událostí evidovaná 

v kolonce nebezpe�né látky se týká ropných látek. Není ovšem rozlišeno, zda se jedná o 

malé úniky p�i dopravních nehodách nebo nap�íklad o úniky kapalin na vodní toky, vodní 

hladiny pop�ípad� do p�dy.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Graf �. 1 – Události s NL v �R a Pk 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že po�et zásah� s p�ítomností nebezpe�né látky 

p�edstavuje na území Plze�ského kraje v porovnání s celkovým po�tem v �R zhruba jednu 

desetinu. Celkový po�et událostí je, s p�ihlédnutím na jejich �etnost, s menšími výkyvy 

stabilní.  

Do roku 2000 tato oblast statistiky zahrnovala rovn�ž události s p�ítomností radia�ního 

zá�ení nebo jeho podez�ení. Po�ty radia�ních událostí byly a jsou však v po�tech 

jednotlivých kus�. 

V Plze�ském kraji došlo ve výše zmín�ném sledovaném období k �ádov� stovkám 

t�chto událostí s výskytem nebezpe�né látky, z nichž ropné látky p�edstavují p�evážnou 

v�tšinu t�chto událostí. 
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Graf �. 2 – Po�et událostí v Plze�ském kraji 

 

P�estože z hlediska celkové statistiky se nejedná o velký po�et událostí, je nutné do této 

�innosti zapojit jednotky SDH. Je to d�ležité jak z d�vodu po�etních stav� jednotek HZS, 

tak i z p�ístupu k dobrovolným hasi��m. �ím více budou vybrané jednotky nasazovány na 

rozmanit�jší druhy zásah�, budou se na své �innosti podílet s v�tším zaujetím a zkvalitní se 

tak jejich nasazení na míst� mimo�ádné události. 

Pom�r jednotek HZS a SDH na území �eské republiky a Plze�ského kraje podílejících 

se na likvidaci mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�né látky je patrný 

z následujícího grafu. Z d�vodu evidence t�chto záznam� u HZS Pk od roku 2005 je 

statistika zpracována za období 2005 - 2009. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    Graf �. 3 – Po�et událostí podle druhu jednotky PO 
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Po�et událostí jednotek HZS Plze�ského kraje
2005 - 2009

637102
1115133

ropné látky plynné látky kapalné látky pevné látky ostatní

V následujících grafech si ješt� pro názornost uvedeme rozlišení mimo�ádných událostí 

s nebezpe�nou látkou podle druhu zasahující jednotky a podtypu mimo�ádné události 

v Plze�ském kraji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Graf �. 4 – Po�et událostí s p�ítomností jednotek HZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Graf �.5  - Po�et událostí s p�ítomností jednotek SDH 

 

Jak je patrné z výše uvedených graf�, je nebezpe�í plynoucí z vlastností ropných látek 

a jejich únik� evidentní. Z tohoto d�vodu je nutné soust�edit se p�edevším na �ešení t�chto 

událostí, kdy dochází k únik�m r�zných ropných látek. P�es nízký po�et událostí 

s chemickými látkami se tyto nesm�jí podce�ovat a musí se p�íprava jednotek rovn�ž 

soust�edit i tímto sm�rem. 

Po�et událostí jednotek SDH Plze�ského kraje  
2005 - 2009

9
171

5 0 2

ropné látky plynné látky kapalné látky pevné látky ostatní
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4. MIMO�ÁDNÉ UDÁLOSTI S P�ÍTOMNOSTÍ NL  
Pro pochopení obsahu této práce je nutné osv�tlit si n�které pojmy, týkající se této 

problematiky. 

 

Nebezpe�ná látka – látka, která se vyzna�uje jednou nebo n�kolika nebezpe�nými 

vlastnostmi popsanými v p�íslušné legislativní norm� [22]. Jedná se p�edevším o 

jedovatost, toxicitu, žíravost, radioaktivitu apod.  

Kontaminace – zne�išt�ní osob, materiálu pop�ípad� prost�edí nebezpe�nou látkou nad 

únosnou mez 

Dekontaminace – proces, sm��ující k odstran�ní nebezpe�í a snížení rizika poškození 

od nebezpe�né látky na p�ípustnou mez.  

Mimo�ádná událost – jedná se o takový stav, kdy je pot�eba represivních krok� 

k zamezení a odstran�ní nebezpe�ných jev� (ohrožení zdraví lidí, zví�at, ekologie a 

majetku). 

Nebezpe�ná zóna – prostor, kde se nachází nebezpe�ná látka mimo kontrolu. Rozm�r 

tohoto prostoru je dán druhem nebezpe�né látky. 

Nástupní prostor – prostor, kde dochází k p�íprav� zasahujících pro �innost 

v nebezpe�né zón�. V tomto prostoru je rovn�ž dislokován velitel zásahu a p�íslušník 

chemické služby, který plní funkci kontrolního bodu a poradce VZ. 

Kontrolní bod – místo v nástupním prostoru, kde je provád�na kontrola vybavenosti 

p�íslušník� ochrannými a technickými prost�edky, jejich evidence a stanovení 

p�edpokládané doby jejich nasazení. P�íslušník zajiš�ující tuto �innost oznamuje �as, kdy 

je nutné, s ohledem na �as strávený v dekontamina�ním prostoru, opustit NZ. 

Zasahující skupina – jedná se o skupinu minimáln� dvou zasahujících hasi��, kte�í 

musí být vybaveni pro vstup do NZ, prost�edky pro zmírn�ní, pop�ípad� likvidaci následk� 

nehody a p�edevším prost�edky pro záchranu p�ípadných poškozených osob. 

Jistící skupina – zasahující, jejichž stanovišt� se nachází v prostoru nástupního 

prostoru. Tito hasi�i jsou p�ipraveni v ochranných prost�edcích v pohotovostních polohách, 

a jak vyplývá z názvu, jsou ur�eni pro jišt�ní a p�ípadnou záchranu zasahujících. V praxi 

jsou rovn�ž využíváni pro p�ípadné st�ídání nebo dopln�ní zasahující skupiny. 

Dekontamina�ní prostor –  prostor, kde dochází k o�ist� zasahujících hasi��, 

ohrožených osob, kontaminovaného materiálu a techniky. 

Dekontamina�ní skupina – jedná se o obsluhu prost�edk� v dekontamina�ním prostoru. 

Tato obsluha je složena minimáln� ze dvou hasi��. 
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Týlový prostor – prostor, ve kterém se nachází zajišt�ní pro zasahující, ostatní složky 

IZS, zálohy pro �ešení mimo�ádné události. 

Vn�jší zóna – p�edem stanovená odstupován vzdálenost od místa úniku nebezpe�né 

látky. Tato hodnota je dána  vzdáleností 60 – 100m, u RAL 50m. 

 

4.1. Zásah s p�ítomností nebezpe�ných látek  

Událost s p�ítomností nebezpe�né látky je taková, kdy se tato látka dostane mimo 

kontrolu a to v takovém množství, že m�že dojít k ohrožení lidského zdraví a života, 

ohrožení zví�at, materiálu a poškození životního prost�edí. Mimo�ádná událost s 

p�ítomností nebezpe�né látky je specifická z n�kolika hledisek. Tato represivní �innost je 

náro�ná na po�et zasahujících, jejich fyzickou i psychickou odolnost a na �as pot�ebný pro 

provedení adekvátní likvidace následk� nehody. Platí zde stanovená pravidla, které je 

pot�eba dodržovat. Je samoz�ejmé, a z praxe i doložené, že je nutno v mnoha p�ípadech 

jednat improvizovan�, avšak následující kroky a �innosti je t�eba alespo� z hlediska 

stanovených postup� dodržovat. 

Bojový �ád jednotkám PO stanovuje, jaké �innosti v jakých prostorách a v jakém 

rozsahu je nutné provád�t.  Všechny prostory, kde dochází k pohybu p�íslušník�, je nutné 

situovat na náv�trnou stranu, pop�ípad� s využitím daných terénních podmínek p�i �ešení 

konkrétních událostí. Tento model je aplikován na likvidace chemických, biologických a 

radioaktivních látek. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �. 1 - Rozd�lení událostí s nebezpe�nou látkou 
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4.2. �innost v nástupním prostoru [4] 

Jak již napovídá samotný název tohoto prostoru, je výchozí pro zasahující p�íslušníky 

v nebezpe�né zón�. �innost zde spo�ívá p�edevším ve vystrojování hasi��, p�íprav� 

pot�ebných v�cných prost�edk� pro likvidaci dané látky a následk� nehody – jedná se o 

prost�edky chemické služby, prost�edky první pomoci, vyproš�ovací techniku v p�ípad� 

nutnosti jejího nasazení apod. Nachází se zde i kontrolní bod a jistící skupina. 

Samotný nástupní prostor lze roz�lenit do n�kolika sektor�: 

� sektor pro vybavení zasahujících ochrannými prost�edky – v tomto prostoru je 

nutné soust�edit ochranné obleky, dýchací techniku a ochranné masky. Provádí se 

zde vystrojení zasahujících. 

� sektor na p�ípravu materiálu pro nasazení v nebezpe�né zón� – zde se soust�edí 

prost�edky pro likvidaci nežádoucích jev� v nebezpe�né zón� (prost�edky pro 

hašení – trojnásobná ochrana, prost�edky pro poskytnutí první pomoci, prost�edky 

pro transport ran�ných, prost�edky pro zamezení dalších únik� nebezpe�ných látek 

apod.) 

� sektor pro �innost jistící skupiny (na hranici nebezpe�né zóny) – v daném sektoru 

jsou vybaveni p�íslušníci stejným stupn�m ochrany jako zasahující v nebezpe�né 

zón�. Rozdíl je pouze v tom, že jejich ochranné prost�edky jsou p�ipraveny v tzv. 

pohotovostní poloze. �innost jistící skupiny spo�ívá, jak vyplývá z jejího názvu, 

p�edevším v jišt�ní zasahujících.  

Obrázek �. 2  - Organizace nástupního prostoru 

�innost jistící skupiny 

p�íprava materiálu 
pro nasazení v NZ 

vybavení zasahujících  
ochrannými prost�edky 

kontrolní    
bod 

velitel 
zásahu 

NZ 
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4.3. �innost v nebezpe�né zón� [5] 

P�i práci v tomto prostoru je nutné dbát maximáln� na bezpe�nost provád�ných prací. 

Je nutné, aby zasahující pracovali koordinovan� a cílen�.  

Toto je podmín�no pot�ebným �asem pro strávení v nebezpe�né zón�. Doba, po kterou 

je možné provád�t zásah je limitována použitými v�cnými prost�edky. P�i nasazení 

p�etlakové dýchací techniky je tento �as možné oproti použití podtlakových p�ístroj� 

prodloužit o jejich v�tší kapacitu zásoby vzduchu.  

Dalšími faktory, které ovliv�ují možnosti nasazení, jsou individuální a skupinové 

zkušenosti, sehranost, fyzická a psychická odolnost zasahujících, jakož i okolní klimatické 

podmínky. V �ádu chemické služby jednotek PO [14] jsou stanoveny doporu�ené �asy. 

Pro �innost v nebezpe�né zón� je z d�vodu vysokého nebezpe�í úraz� a poran�ní 

po�ítáno pouze s p�íslušníky HZS. �lenové SDH by mohly být nasazeni pouze v jejich 

spolupráci, avšak v Plze�ském kraji nejsou dobrovolné jednotky vybaveny p�etlakovými 

ochrannými od�vy, takže v praxi je tato možnost vylou�ena. 

 

4.4. �innost v dekontamina�ním prostoru [6] 

Tento prostor je z�izován pro o�istu zasahujících hasi��, zasažených osob a pro 

kontaminované v�cné prost�edky po návratu z nebezpe�né zóny. Jak bylo uvedeno výše, je 

d�ležité pro eliminaci následné kontaminace tento prostor situovat na náv�trné stran�. 

 Dekontaminace lze rozd�lit podle druhu nebezpe�né látky na n�kolik skupin: 

 

� DETOXIKACE - p�i zásahu na chemické látky   

� DEZINFEKCE - p�i zásahu na biologické látky  

� DEZAKTIVACE - p�i zásahu na radioaktivní látky  

 

Pro adekvátní dekontaminaci je pot�eba, aby �innost v tomto prostoru m�la ur�itý �ád. 

Toto spo�ívá p�edevším v: 

 

� kvalitní a systematické organizaci dekontamina�ního prostoru 

� vhodném provád�ní dekontaminace s ohledem na nebezpe�nou látku 

� správném postupu p�i svlékání zasahujících hasi�� 
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� vhodném uložení kontaminovaných prost�edk� (ochranné prost�edky, v�cné 

prost�edky) a uložení kontaminované vody z dekontamina�ní sady apod. 

Dekontamina�ní prostor je vhodné �lenit do n�kolika sektor�, které na sebe musí 

kontinuáln� navazovat  a zaru�ovat plynulou �innost sm��ující ke kvalitní o�ist�. Jedná se 

o následující prostory: 
 

� prostor pro hrubou dekontaminaci 

� prostor pro �istou dekontaminaci 

� prostor pro kontrolu kvality dekontaminace, svlékací a odkládací prostor 
 

Na hranici nebezpe�né zóny je t�eba situovat prostor pro hrubou o�istu. Tato �innost 

spo�ívá v prvotním o�išt�ní pevných �ástic nebezpe�né látky. Je zde rovn�ž z�izován 

prostor pro nanášení dekontamina�ních prost�edk� a jejich odstran�ní. Pro tento ú�el je 

v dnešní dob� v�tšina jednotek požární ochrany ur�ených pro zásah na NL vybavena 

p�íslušnými dekontamina�ními sprchami, záchytnými jímkami a prost�edky pro sb�r 

zne�išt�né vody, pop�ípad� tuhých látek (r�zné plynot�sné kontejnery). Na výstupu 

z dekontamina�ního prostoru je kontrolní bod, který zjiš�uje kvalitu provedené o�isty, 

pop�ípad� na�izuje op�tovnou dekontaminaci. Poté je možné provést vysvle�ení 

zasahujících a uložení ochranných prost�edk� do p�epravních obal� tomu ur�ených. 

Tato �innost je specifická v tom, že v prvotní fázi organizování zásahu na NL nemá 

velitel zásahu dostatek sil pro z�ízení fundovaného dekontamina�ního prostoru. V praxi je 

tento nedostatek �ešen tak, že jistící skupina je zpo�átku použita rovn�ž jako 

dekontamina�ní. Tento model však lze aplikovat pouze v p�ípad�, že v nebezpe�né zón� 

nedojde k nep�edvídaným událostem a není pot�eba jistící skupiny pro záchranu a evakuaci 

zasahujících. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZ 
kontrola 
kvality 
 o�isty 

hrubá + suchá 
dekontaminace 

�istá + mokrá 
dekontaminace 

ometání hrubých 
�ástic, 
odstran�ní bahna 
a jiných ne�istot 
z ochranných 
prost�edk� apod. 

nanášení 
dekontamina�ních 
�inidel 
oplachování 
ochranných 
prost�edk� apod. 

svlékací prostor 

 odkládací prostor 

Obrázek �.3 - Organizace dekontamina�ního prostoru 
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4.5. Mimo�ádné události s p�ítomností ropných látek  

Ropné látky, by� se jedná o p�írodní materiály, mohou závažným zp�sobem ohrozit 

ekologické prost�edí. Jedná se p�edevším o zne�išt�ní p�dy, vodních tok� a ploch. Každá 

tato událost je náro�ná na po�et sil a prost�edk� a je nutné, aby v prvopo�átku byla 

aplikována správná a rázná rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �.4- Rozd�lení druh� událostí s ropnými látkami 

 

4.5.1. Ropná havárie – zne�išt�ní p�dy 
V tomto p�ípad� se z velké �ásti jedná o následky dopravních nehod. Je nutné 

rozlišovat o jaký druh této nehody se jedná. Z technický parametr� jednotlivých 

dopravních prost�edk� je patrné, že dojde – li k poškození osobního automobilu, je 

likvidace takové havárie jednodušší, než p�i úniku ropných látek z dálkových vozidel 

(autobusy, kamionová doprava). Ovšem i v p�ípad� kamionové dopravy je nutné brát 

v potaz, jedná-li se o únik provozních náplní (cca 1000 litr�) nebo dochází-li k únik�m 

p�epravovaných kapalin (desetitisíce litr� ropných látek). 

Hlavní �inností jednotek PO v prvopo�átku likvidace ropné nehody je zabrán�ní, 

pop�ípad� omezení úniku do okolí. Následují �innosti sm��ující k odstran�ní následk� 

havárií – aplikace sorb�ních materiál�, použití t�žké techniky pro odstran�ní 

kontaminované p�dy apod. 
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4.5.2. Ropná havárie – tekoucí voda 
Tekoucí voda p�edstavuje pro zasahující hasi�e jisté nep�íjemnosti. Jsou dány ší�kou 

toku, rychlostí proudící vody a hlavn� p�ístupovými cestami ke b�eh�m. V jednotlivých 

hasebních obvodech je vhodné, aby místní jednotky PO m�ly p�ipraveny kotevní body, 

které jsou v rámci školení místopisu dob�e známé a p�edevším p�ístupné pro techniku 

jednotek požární ochrany. 

Samotná likvidace v tomto prost�edí je provád�na tak, že v dostate�né vzdálenosti po 

proudu jsou nainstalovány norné st�ny. Tyto prost�edky se aplikují tím zp�sobem, že se na 

vodní tok instalují pod úhlem cca 45o. Tímto je dosaženo efektu, že ropné látky jsou 

vlivem proud�ní a udáním sm�ru pomocí norné st�ny sm��ovány k jednomu z b�eh�. Na 

tomto míst� je provád�n posyp p�íslušnými sorb�ními prost�edky, následný sb�r, odvoz a 

odborná likvidace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Obrázek �.5 - Zásah na vodním toku 

 

4.5.3. Ropná havárie – vodní hladina 
Porovnáme-li havárii tohoto typu s ropnou havárií na tekoucí vod�, je pro zasahující 

tou jednodušší variantou. Tato výhoda spo�ívá p�edevším v tom, že rozsah havárie je 

ohrani�en  rozm�ry této vodní plochy. Pro likvidaci ropných skvrn je vhodné nasadit 

nemotorové �luny, aby nedocházelo k ví�ení vody, s použitím sorbent� nebo plovoucích 

sorb�ních rohoží ur�ených pro zásah na vod�. Po adsorpci ropné látky se provádí sb�r 

pomocí sb�rných lopat a následná likvidace ve spalovnách nebo jiných, tomu ur�ených 

za�ízeních. 
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Nemén� d�ležitým úkonem je zajistit, aby nedošlo k úniku ropné skvrny z vodní 

hladiny do vodního toku stavidly a podobnými za�ízeními. Je proto nutné preventivn� 

instalovat pod výtoky norné st�ny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Obrázek �.6 – Zásah na vodní hladin� 

 

U všech typ� havárií s p�ítomností ropných látek je nutné informovat zástupe životního 

prost�edí. Tito pracovníci jsou v oboru likvidace a eliminace škod fundovan�jšími.  

Z jednotlivých �innosti vyplývá, že pro �ešení t�chto mimo�ádných událostí je pot�eba 

vyššího po�tu sil. Toto není uskute�nitelné jednotkami HZS, proto je nutné, aby byly 

nasazovány v dostate�né mí�e i jednotky SDH. 

 

4.6. Objekty zpracovávající nebezpe�né látky 

Zacházení s nebezpe�nými látkami �eší v �eské republice zákon o chemických látkách 

a chemických p�ípravcích [22]. V tomto zákon� jsou �ešeny vlastnosti nebezpe�ných látek, 

jejich zp�sob ohrožení okolí, zacházení s t�mito látkami, zp�soby skladování a p�epravy, 

jejich ozna�ení a balení.  

Další d�ležitou legislativní normou je zákon o prevenci závažných havárií [25].  

Z tohoto zákona je pro naše ú�ely d�ležité p�edevším za�len�ní objekt� do skupin A a B, 

kde se s nebezpe�nými látkami manipuluje, a� již se jedná o výrobu, skladování pop�. 

zpracovávání. Zp�sob a stanovení t�chto objekt� je �ešeno v p�ílohách tohoto zákona. 

Jednoduše lze �íci, že hlavním d�vodem, jak jsou objekty za�azeny je zpracovávané 

množství nebezpe�ných látek. Od tohoto �len�ní se dále odvíjí povinnosti majitel� pop�. 

provozovatel�, jaká opat�ení z d�vodu prevence možných havárií musí být provedena, aby 

tyto objekty mohly být bezpe�n� provozovány. 
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4.6.1. Objekty skupiny A 
V Plze�ském kraji se nacházejí t�i objekty, které napl�ují podmínky pro za�azení do 

této skupiny. Jedná se o firmy: 

 

� DETEX Mantov (Plze� – jih) – firma, zabývající se distribu�ním skladováním 

nebezpe�ných látek  

� LINDE – TECHNOPLYN Plze� (Plze� – m�sto)  – objekt, kde dochází k pln�ní, 

skladování a distribuci pr�myslových a medicinálních plyn� 

� Plze�ský prazdroj a.s. (Plze� – m�sto) – v tomto objektu se nacházejí chladicí haly, 

kde je používán jako chladicí medium amoniak. Podle zákona o chemických 

látkách [21] není p�ekro�ena limitní hodnota pro za�azení do skupiny objekt� A.  

 

4.6.2. Objekty skupiny B 
Podmínky pro za�azení do této skupiny napl�ují v Plze�ském kraji následující objekty: 

 

� FLAGA PLYN Dýšina (Plze� – sever) – firma zpracovávající ho�lavé plyny, 

p�edevším propan-butan. Doprava do tohoto objektu je �ešena po železnici, 

distribuce plynu po zpracování op�t železnicí, pop�ípad� silni�ní dopravou. 

� �EPRO T�emošná (Plze� – sever) – jedná se o objekt s výrobou, skladování a 

distribuováním pohonných hmot k cílovým zákazník�m. K objektu je p�iveden 

dálkový ropovod a distribuce je dále provád�na pomocí železni�ní a silni�ní 

dopravy. 

 

4.6.3. Objekty neza�azené 
Mezi tyto objekty, by� podle zákona o prevenci závažných havárií nespl�ují podmínky 

pro za�azení do skupiny A pop�. B, pat�í z hlediska možných represivních zásah� takové, 

kde se nacházejí nebezpe�né látky i v menším množství. I p�es tuto skute�nost je možné, 

že dojde k únik�m t�chto látek a je nutné provést jejich likvidaci podle taktiky zásahu pro 

�ešení událostí s nebezpe�nými látkami. Jedná se p�edevším o zimní stadiony, ale i o 

objekty s velkými chladícími prostory apod. V t�chto p�ípadech je p�ítomen p�edevším 

amoniak (NH3), který m�že svými vlastnostmi (toxicitou) ohrozit bezprost�ední okolí 

daných objekt�. 
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4.6.4. Zimní stadiony 
Prakticky v každém okresním m�st� se nacházejí tyto objekty. Pro chlazení ledových 

ploch se zde pracuje s amoniakem. Z d�vodu stá�í jednotlivých objekt� a tomu 

odpovídajícímu stavu armatur dochází mnohdy k jeho únik�m. Množství této látky se 

odvíjí od velikosti ledové plochy, ale i stá�í t�chto za�ízení. Starší zimní stadiony pracují 

s množství v �ádech jednotek tisíc� kilogram�. U modern�jších staveb je toto množství 

vzhledem ke kvalitn�jším technologiím menší. Pro za�azení objekt� do skupiny A je mezní 

množství dle p�ílohy �. 1 zákona o prevenci závažných havárií [25] 50 tun, což se u t�chto 

objekt� nevyskytuje, proto jsou zde uvedené jako neza�azené. 

Jistou výhodou u takovýchto havárií je, že p�i malém, lokálním, úniku amoniaku 

dochází k zamrzání trhlin a tím k zastavení únik� do okolí. Toto však neplatí p�i vzniku 

otvor� v�tších rozm�r� (prasknutí pláš�� nádrží, úplnému odstran�ní armatur na vedení 

apod.). 

Zimní stadiony v Plze�ském kraji se vyskytují v t�chto lokalitách: Plze� - m�sto, 

Rokycany, T�emošná, Klatovy, Domažlice, Tachov, Sušice 
 

4.7. Vodní díla v Plze�ském kraji 

Problematiku t�chto d�l legislativn� �eší vodní zákon [26] a vyhláška MZe [21]. Tato 

právní norma stanoví podmínky zacházení s povrchovými a podzemními vodami, jejich 

d�ležitost, práva a povinnosti vlastník� vodních d�l, využití vodních ploch a tok�, 

povod�ové plánování apod.  

Z našeho hlediska je nejd�ležit�jší pro represivní ochranu a plánování ochrany vod 

jejich d�ležitost. Pro tento ú�el jsou vodní díla za�azována do jednotlivých kategorií (I-IV), 

ze kterých vyplývají náležitosti sm��ující k ochran� samotných vodních d�l a jejich okolí.  

� kategorie I [21]- ohroženy �ádov� tisíce až desetitisíce lidí a p�edpokládány velké 

ztráty na lidských životech. Velké škody na ur�eném vodním díle, jehož následná 

obnova je velmi složitá a nákladná. V území na vodním toku pod ur�eným vodním 

dílem vzniknou rozsáhlé škody na obytné a pr�myslové zástavb�, silni�ní a 

železni�ní síti, ohrožena jsou další ur�ená vodní díla nebo jiná vodní díla. Ztráty 

zp�sobené vy�azením ur�eného vodního díla z provozu, z p�erušení pr�myslové 

výroby, dopravy ap. jsou velmi vysoké a t�žko nahraditelné. Škody na životním 

prost�edí jsou vysoké, p�ekra�ují význam vyššího územního samosprávného celku, 

ekonomické d�sledky se dotýkají celého státu. 
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� kategorie II [21]- ohroženy �ádov� stovky až tisíce lidí a p�edpokládány ztráty na 

lidských životech. Zna�né škody na ur�eném vodním díle, jeho následná obnova je 

složitá a nákladná. V území na vodním toku pod ur�eným vodním dílem vzniknou 

škody na obytné a pr�myslové zástavb�, dopravní síti, ohrožena jsou další ur�ená 

vodní díla nebo jiná vodní díla. Ztráty zp�sobené vy�azením ur�eného vodního díla z 

provozu, z p�erušení pr�myslové výroby, dopravy nebo jiné ztráty jsou zna�né. Škody 

na životním prost�edí p�ekra�ují význam vyššího územního samosprávného celku. 

� kategorie III [21]- ohroženy �ádov� desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na 

lidských životech. Poškození ur�eného vodního díla, obnova je proveditelná. V území 

na vodním toku pod ur�eným vodním dílem vzniknou škody na obytné a pr�myslové 

zástavb� i dopravní síti, ohrožena mohou být další mén� významná vodní díla. Ztráty 

zp�sobené vy�azením ur�eného vodního díla z provozu, z p�erušení pr�myslové 

výroby, dopravy nebo jiné ztráty jsou pln� nahraditelné. Škody na životním prost�edí 

nep�ekra�ují význam vyššího územního samosprávného celku. 

� kategorie IV [21]- ztráty na životech jsou nepravd�podobné. Poškození ur�eného 

vodního díla, obnova je proveditelná. V území na vodním toku pod ur�eným vodním 

dílem jsou malé materiální škody. Ztráty zp�sobené vy�azením ur�eného vodního díla 

z provozu jsou malé. Škody na životním prost�edí jsou zanedbatelné. 

Pro naše ú�ely jsou d�ležité p�edevším ty pasáže, kde se pojednává o škodách na 

životním prost�edí, ekonomických ztrátách, pr�myslová výroba a zásobování pitnou 

vodou obyvatelstva. 

V Plze�ském kraji se nachází 16 vodních d�l v kategorii I – III. Geograficky jsou 

rozmíst�ny ve všech okresech kraje vyjma okresu Domažlice a jedná se o: 
 

� kategorie I  p�ehrada Nýrsko (Klatovy) 

� kategorie II   p�ehrada Hracholusky (Plze� – sever) 

   p�ehrada Lu�ina (Tachov) 

� kategorie III  p�ehrady �eské údolí, Božkov (Plze� – m�sto) 

   p�ehrada Klabava (Rokycany) 

   rybník Nový (Klatovy), 

   rybník Velký Bolevecký (Plze� – m�sto)  

  rybníky Hvíž	alka, Merklínský, Strašil, Ži�kovský (Plze� – jih) 

  rybníky Holoubkovský, Ka�ezský, Št�pánský,  Borecký (Rokycany) 

   rybník Regent (Tachov) 
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Z hlediska d�ležitosti se vodní díla kategorie IV v rámci Hasi�ského záchranného 

sboru Plze�ského kraje neevidují.  

 

4.8. Vodní toky 

Samostatnou kapitolu p�edstavují vodní toky nacházející se v katastru Plze�ského 

kraje. Pro naše ú�ely je vhodné zabývat se pouze takovými, které jsou významnými pro 

vodní plavbu, rekreaci, jedná se o do výše uvedených vodních d�l apod.  

Pro �ešení událostí v t�chto lokalitách je d�ležité znát kvalitn� hasební obvod. Z praxe 

je vypozorováno, že p�evážná událostí týkající se vodních tok� se stává v t�ch nejmén� 

p�ístupných oblastech. Pro tento ú�el je rovn�ž velice vhodné využívat místní jednotky, 

protože její �lenové se v okolí pohybují, nap�íklad z d�vodu jejich dalších 

mimopracovních aktivit, jako jsou rybá�ské �i myslivecké spolky apod. Z t�chto �inností 

je zjevné, že �lenové místní jednotky znají daleko lépe p�íjezdové komunikace, místní 

názvy, úskalí typu momentální nepr�jezdnost �i nesjízdnost po p�ístupových 

komunikacích a jiné.  

V Plze�ském kraji se jedná p�edevším o následující vodní toky a jejich pr�tok 

jednotlivými hasebními obvody: 

 

� �eka Berounka - Plze� - m�sto, Rokycany 

� �eka Mže - Tachov, Plze� - sever, Plze� - m�sto 

� �eka Úslava - Plze� - jih, Plze� - m�sto 

� �eka Úhlava - Klatovy, Plze� - jih, Plze� - m�sto 

� �eka Radbuza - Domažlice, Plze� - jih, Plze� - m�sto 

� �eka Otava - Klatovy 

 

U všech t�chto vodních tok� by bylo vhodné do budoucna provést na základ� 

informací od organizací, zabývajících se jejich správou, ozna�ení kilometráže a 

p�íjezdových tras k t�mto vodním tok�m. Tato, by� �asov� celkem náro�ná práce, by 

pomohla p�edevším p�i stanovení dislokace mimo�ádné události. Nemusí se pochopiteln� 

týkat pouze úniku ropných látek do vody, ale p�edevším p�i záchran� tonoucích by tento 

stav podstatn� zjednodušil navád�ní záchranných složek IZS na místo události. Pro 

zjednodušení bych tento stav srovnal s ozna�ením dálni�ních t�les. 
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Z hlediska likvidace ropných látek je také vhodné a opodstatn�né, aby v rámci 

taktických cvi�ení docházelo k vytvá�ení stabilních kotevních bod� pro použití norných 

st�n. V návaznosti na tuto �innost není od v�ci vytvo�it jakousi formu dokumentace 

zdolávání požáru, kde by se vyskytovaly zakreslené kilometry vodního toku, p�íjezdové 

komunikace, zmín�né stabilní kotevní body apod. U n�kterých územních odboru je jakýsi 

základ této dokumentace již zpracován, ale podle mého názoru je pot�eba jej rozší�it o 

další, výše zmín�né informace. Pro názornost je níže uveden vzor, jak by to mohlo podle 

mých p�edstav vypadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �. 7 - Mapa vodního toku Berounka s p�íjezdy a stanovišti pro norné st�ny 
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5. JEDNOTKY PO P�EDUR�ENÉ PRO LIKVIDACI NL 
Pro �ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�né látky jsou jednotky 

rozd�leny do t�í skupin. Jedná se o jednotky základní, st�ední a op�rné body. Toto �len�ní 

je zpracováno v Koncepci chemické služby. 
 

5.1. Základní jednotka 

Jednotky tohoto druhu jsou ur�eny pro �ešení událostí malých rozsah�. Prvotní �inností 

je provád�t zajišt�ní místa nehody, první pomoc a stabilizaci místa do p�íjezdu jednotky 

vyššího typu. 

V rámci detekce je tato jednotka schopna provád�t zjišt�ní nebezpe�ných látek pomocí 

základní detek�ní techniky, zjišt�ní PH faktor�, rozpoznání ozna�ení látek dle ADR – UN 

kód, Kemler kód apod. 

Dekontaminaci tato jednotka provádí v nejnutn�jší mí�e – ošet�ení nechrán�ných 

povrch� t�la, prvotní o�istu civilních obyvatel. P�i pot�eb� dekontaminace techniky je tato 

provád�na jednotkami vyššího stupn�. 

Druhy jednotek za�azených do kategorie základní – kategorie JPO I (stanice P2, P3, 

P0), JPO II, JPO III. Dojezd t�chto jednotek na místo události je dle koncepce chemické 

služby [10] 30 minut a maximální doba nasazení 40 minut. 

Technika: základní CAS vybavena prost�edky pro výše zmín�né �innosti. 
 

5.2. Základní jednotky v Plze�ském kraji 
 

5.2.1. Základní jednotky HZS 
 

� stanice P3: Plze� – Slovany, Plze� – st�ed 

� stanice P1: Horaž	ovice, Nepomuk, Ný�any, Sta�kov, St�íbro, Sušice 

� stanice P0: Radnice  
 

Mezi základní jednotky pat�í profesionální i dobrovolné. Z profesionálních jednotek 

jsou to v Plze�ském kraji výše zmín�né. S t�mito jednotkami je dle koncepce chemické 

služby po�ítáno pro prvotní pr�zkum, záchranu osob a zajišt�ní místa události. Je to dáno 

jejich po�etním stavem, kdy p�i minimálních po�tech p�íslušník� lze po�ítat pouze se 

zmenšeným družstvem 1+3. Na tuto skute�nost musí být brán z�etel p�edevším p�i 

p�ijímání hlášení o události od KOPIS, aby byly jednotky hned v prvopo�átku posíleny na 
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minimální po�et osmi zasahujících – je vhodné toto �ešit okamžitým vysláním nejbližší 

základní jednotky HZS jako posilové, pop�ípad� jednotky st�ední. 
 

5.2.2. Základní jednotky SDH 
 

� JPO II: B�lá nad Radbuzou, Blovice, Bor, Dob�any, Mirošov, Nýrsko, Ný�any, 

Planá, P�imda, Radnice, Srní, Stod, Zbiroh, Železná Ruda 

� JPO III: Holýšov, Horaž	ovice, Nepomuk, St�íbro, Sušice, Žihle 
 

Dobrovolné jednotky jsou vybírány na základ� plošného pokrytí a jejich kategorie 

v souladu s koncepcí chemické služby . Jejich dislokace jsou d�ležité rovn�ž z hlediska 

jejich okolí. Jedná se p�edevším o výskyt objekt� s nebezpe�nými látkami. Jsou zde 

zohledn�ny rovn�ž takové aspekty, jako spolehlivost, kvalita, ochota podílet se na 

školeních apod.  
 

5.3. St�ední jednotka 

Jednotky PO ozna�ené st�ední jsou nasazovány na takové typy událostí, na které 

nesta�í samostatná jednotka základní. �innost v rámci detekce místa jsou na vyšší úrovni a 

s prost�edky vyšší kvality.  

V rámci detekce je jednotka schopna provád�t i detekci techniky, hrubou 

dekontaminaci a dezaktivaci p�i výstupu z nebezpe�né zóny.  

Druhy jednotek za�azených do typu st�ední – kategorie JPO I (stanice C, P4) a JPO IV. 

Dojezd na místo události je p�edpokládán do 40 minut a schopnost nasazení po dobu 80 

minut. 

Technika: základní CAS s prost�edky pro ochranu osádky, TA - L1  CH, PPL – tuto 

techniku lze volit i kontejnerovým systémem. 
 

5.4. St�ední jednotky v Plze�ském kraji 

V souladu s p�íslušnou legislativní normou jsou do kategorie st�ední z hlediska �ešení 

mimo�ádných událostí na nebezpe�nou látku jednotky HZS kraje. V Plze�ském kraji jsou 

to následující: 
 

� stanice C1: Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov 

� stanice P3: Plasy, P�eštice 
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 V rámci Plze�ského kraje je technika, která je ur�ena pro likvidaci nebezpe�ných látek, 

na stanicích typu st�ední �ešena dv�ma zp�soby. Z v�tší �ásti se jedná o kontejnerový 

systém na vozidlech s podvozkem do 14 tun. Toto se týká jednotek HZS kraje stanice 

Domažlice, Klatovy a Tachov. Druhý zp�sob je �ešen technickými automobily na 

podvozcích do 7,5 tuny. V sou�asné dob� se nachází jeden automobil TA - L1 CH Iveco 

Daily na územním odboru Plze� - jih, stanice P�eštice. B�hem letošního roku je v plánu, že 

identickým automobilem bude vybavena stanice HZS Rokycany, kde je v dnešní dob� 

�ešena technika pomocí požárních p�ív�s�, což se zdá být v dnešní dob� nevyhovující. 

Z výše uvedených údaj� je patrné, že v Plze�ském kraji je dislokováno šest st�edních 

jednotek pro likvidaci nebezpe�ných látek. Je d�ležité, aby byly známy minimální po�etní 

stavy t�chto stanic a na základ� t�chto informací vycházet p�i stanovení základních 

organiza�ních �inností p�i organizaci pat�i�ných prostor�. Tyto údaje vycházejí z p�íslušné 

legislativní normy [19]. V Plze�ském kraji se jedná o tyto: 

 

� stanice Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov - 9 p�íslušník� na sm�nu  

� stanice Plasy, P�eštice - 8 p�íslušník� na sm�nu  

 

 Pro naše ú�ely budeme vycházet s nižším po�tem p�íslušník�. Jedná se o dv� vozidla 

s posádkami 1+3 a 1+3. K t�mto po�t�m musíme p�i�adit jednotky dobrovolných hasi��, 

aby bylo možné adekvátn� provést kladené požadavky na kvalitní provedení zásahu na 

nebezpe�nou látku. 

 

5.5. Op�rná jednotka  

V p�ípad� t�chto jednotek se jedná p�evážn� o hlavní požární stanice v p�íslušném 

kraji. Tyto jednotky musí být schopny provést likvidace mimo�ádných událostí 

s nebezpe�nou látkou na maximální možné úrovni. P�esný popis �innosti této jednotky je 

stanoven v koncepci chemické služby HZS �R [10]. 

Druhy jednotek za�azených do typu op�rná – kategorie JPO I (stanice C3). Dojezd na 

místo události je p�edpokládán do 120 minut a schopnost nasazení nad 60 minut. 

Technika: základní CAS s prost�edky pro ochranu osádky, TA – S 1 CH. Techniku lze 

volit i kontejnerovým systémem - souprava dekontaminace osob, u p�edur�ených JPO 

souprava dekontaminace techniky. 
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5.6. Op�rná jednotka Plze�ského kraje 

V Plze�ském kraji funkci op�rného bodu zastává stanice Plze� – Košutka ozna�ena 

písmenem „O“. Tato jednotka je ur�ena pro podporu ostatních stanic p�i rozsáhlém �ešení 

mimo�ádné události za p�ítomnosti nebezpe�né látky.  

Tomuto požadavku odpovídá i technické vybavení jednotky. Prost�edky ur�ené pro 

likvidaci nebezpe�ných látek jsou na stanici Plze� - Košutka uloženy v chemickém 

kontejneru, který je p�epravován požárním kontejnerovým nosi�em t�žké hmotnostní t�ídy, 

jejíž hranice je od 14 tun. Mezi tyto prost�edky pat�í p�edevším: 

 

� prost�edky pro zachycení, sb�r, p�e�erpávání a jímání nebezpe�ných látek 

� ochranné obleky, dýchací technika 

� prost�edky pro úplnou dekontaminaci 

� prost�edky pro zajišt�ní místa události 

� záme�nické ná�adí (chemicky odolné, nejisk�ivé) 

� pot�ebné množství PHM pro obsluhu agregát� 

� prost�edky pro první pomoc 

� detek�ní p�ístroje NL 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek �. 8 - P�edur�ené jednotky PO (    - O,      - S,       - Z) 
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6. ZA�AZENÍ A �INNOST JEDNOTEK SDH 
V Plze�ském kraji jsou, jak je uvedeno v kapitole 5.2.2., vy�len�ny jednotky sbor� 

dobrovolných hasi��, které jsou p�edur�eny pro �ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností 

nebezpe�ných látek. Tato selekce byla provedena na základ� topografického umíst�ní 

základen t�chto jednotek, za�ízeními s NL v jejich blízkosti, respektive prost�edí 

ohroženého ropnými haváriemi (p�ehrady, velké vodní toky apod.). Je d�ležité, aby tyto 

jednotky byly pravideln� a efektivn� povolávány p�íslušným opera�ním st�ediskem (v 

rámci Plze�ského kraje se jedná o KOPIS Plze�). Pro tento ú�el musí být tyto jednotky 

proškoleny a vybaveny pro požadované �innosti. 

6.1. Události s chemickými látkami 

P�i události, kde se dostanou mimo kontrolu chemické a jiné nebezpe�né látky vyjma 

ropných, je kladena náro�nost p�edevším na síly. V praxi není reálné, aby v prvopo�átku 

�ešení takovýchto problém� vše zvládli jednotky Hasi�ského záchranného sboru, proto 

dochází k integraci jednotek dobrovolných. 

Jednotky SDH je vhodné využívat pro p�ípravu a obsluhu dekontamina�ních stanoviš�. 

V dnešní dob� jsou na tuto �innost vybrané jednotky vybaveny prost�edky osobní ochrany. 

Toto však již nesta�í a je d�ležité, aby byl kladen d�raz na kvalitn�jší proškolování a 

provád�ní výcvik� s prost�edky pro dekontaminaci a jejich ú�innou obsluhu.  

Primárními úkony musí být schopnost �len� jednotek SDH provést instalace 

dekontamina�ních prost�edk� – dekontamina�ní bazény, dekontamina�ní sprchy, 

prost�edky pro dekontamina�ní �inidla apod. Mezi základní nadstandardní vybavení by 

m�lo pat�it minimáln�: 

 

� ochranné protichemické obleky (minimáln� o stupe� nižší ochrana než jednotky 

HZS) 

� dýchací technika s dostate�nou zásobou vzduchu 

� prost�edky pro uložení použitých v�cných a technických prost�edk� 

 

6.1.1. O�ekávaná �innost na míst� události 
Po ohlášení události s nebezpe�nou látkou jednotce SDH by m�la tato provést výjezd 

stanovené techniky v minimálním po�tu zmenšeného družstva 1+3. Pomocí vozidlové 

radiostanice je nutné, aby si jednotka ov��ila p�esné místo události a v závislosti na jeho 
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lokaci (pokud je to realizovatelné) provedla p�íjezd z náv�trné strany. Pokud se jednotka 

dostaví na místo události p�ed p�íjezdem jednotky HZS, je nutné, aby provedla 

z dostate�né vzdálenosti pr�zkum a v závislosti na vyškolení a zkušenostech vytipovala 

místa pro utvo�ení p�íslušných prostor�. Základní �inností takové jednotky je provedení 

kompletního dekontamina�ního prostoru. Po p�íjezdu profesionální jednotky po konzultaci 

s velitelem zásahu je nutné provést ozna�ení prostor� vyty�ovací páskou.  

P�íslušníci jednotky HZS provádí p�ípravu pro zásah v nebezpe�né zón�. Ve 

stanoveném po�tu (1+3 a 1+3) jsou schopni pokrýt pozice - zasahující skupina (2 

p�íslušníci), jistící skupina (2 p�íslušníci), obsluha �erpadel (1 p�íslušník pro obsluhu obou 

vozidel), velitel zásahu (1 p�íslušník), chemik - velitel dekontamina�ního stanovišt� (1 

p�íslušník), kontrolní bod p�ed vstupem do nebezpe�né zóny (1 p�íslušník). 

Vycvi�ení �lenové jednotky SDH v minimálním po�tu 1+3 se podílejí na instalaci 

dekontamina�ních prost�edk�. K této jednotce velitel zásahu p�i�adí p�íslušníka chemické 

služby, který funguje pouze jako velitel dekontamina�ního stanovišt� a provádí p�ípravu 

dekontamina�ních �inidel a dohlíží na ú�innost dekontaminace.  

V prvopo�átku musí být provedeno sestavení hrubé dekontaminace – nainstalování 

sb�rných jímek a p�íprava technických prost�edk� pro o�istu suchých nebezpe�ných látek. 

Dalším krokem musí být sestavení prost�edk� pro zachycení kontaminované vody, 

dekontamina�ní sprcha a prostor pro kontrolu o�isty a svlékání zasahujících. 

Vybavení dekontamina�ní skupiny – vzduchový dýchací p�ístroj, ochranný oblek o 

stupe� nižší než zasahující skupina (v p�ípad�, že skupina pracující v nebezpe�né zón� 

pracuje v p�etlakovém ochranném obleku, dekontamina�ní skupina musí být vystrojena 

rovnotlakými ochrannými obleky). Do té doby, než dojde k pokynu k navrácení 

z nebezpe�né zóny, je možné, aby ochranné prost�edky byly v pohotovostní poloze – 

z d�vodu delšího nasazení hasi��, z hlediska možné únavy i kapacity ochranných 

prost�edk�. 

Plze�ský kraj disponuje deseti dekontamina�ními soupravami. Jedná se o dva druhy - 

nafukovací dekontamina�ní sada a rámová dekontamina�ní sada.  

Nafukovací dekontamina�ní sady jsou dodávány výrobci, kte�í se zabývají danou 

problematikou. Jedná se o domácí i zahrani�ní výrobce. Nejnov�jší dekontamina�ní sady u 

HZS Plze�ského kraje jsou však od tuzemského výrobce. Je to dáno zkušenostmi z praxe, 

kdy bylo ov��eno, že funk�n� jsou na stejné úrovni jako zahrani�ní prost�edky, jsou 

spolehlivé a velice flexibilní, ovšem z ekonomického hlediska jsou podstatn� výhodn�jší. 

P�íklady t�chto za�ízení jsou uvedeny v p�íloze �. 2. 
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Rámové dekontamina�ní sady jsou vyrobeny svépomocí p�íslušníky na jednotlivých 

stanicích  HZS Plze�ského kraje. Jedná se o sprchové rámy vyrobené z plastových potrubí 

o vn�jším pr�m�ru 3 cm, rošty jsou �ešeny pomocí plastových podlah pro hospodá�ská 

zví�ata. Z hlediska ekonomického je nejnáro�n�jší záchytný bazének pro kontaminovanou 

vodu. P�íklad t�chto dekontamina�ních prost�edk� je uveden v p�íloze �. 3. 

Pro o�istu kontaminované techniky je na stanici Plze� - Slovany dislokován kontejner 

se soupravou dekontaminace techniky. 

Podle p�íslušné dislokace t�chto dekontamina�ních sad je nutné provád�t s p�íslušnými 

jednotkami SDH školení a výcviky na stanicích HZS podle konkrétních druh� t�chto 

dekontamina�ních prost�edk�.  

Druhy a dislokace p�íslušných souprav je uveden v následující tabulce: 

 

 

Stanice Druh dekontamina�ního stanovišt� 
  nafukovací rámová SDT celkem 

Umíst�ní Výroba 

PS Košutka 1 1   2 CHK, sklad Reo Amos 

PS Slovany     1 1 K SDT   

PS St�ed       0 vlek   

PS P�eštice   1   1 TA L1 CH 
Iveco Daily ru�ní výroba 

PS Plasy   1   1 vlek ru�ní výroba 

PS Nepomuk       0     

PS Ný�any   1   1 CAS 20 
Iveco ru�ní výroba 

PS Klatovy 1     1 CHK Gumotex 

PS Sušice       0     
PS 
Horaž	ovice       0     

PS Domažlice 1     1 CHK Gumotex 

PS Sta�kov       0     

PS Tachov 1     1 CHK Hugies 

PS St�íbro       0     

PS Rokycany 1     1 vlek Gumotex 

PS Radnice       0     
 

Tabulka �. 1 - P�ehled dekontamina�ních sad HZS Plze�ského kraje 
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6.2. Události s ropnými látkami 

Jak bylo v kapitole �.4.5. na obrázku �.4 uvedeno, události tohoto charakteru lze 

rozd�lit do n�kolika poddruh�.  

Taktika nasazení p�i každém z nich je rozlišná, proto si níže uvedeme, jaké jsou  

o�ekávané �innosti od jednotek SDH a co jim mohou poskytnout jednotky HZS. 

6.3. Únik ropných látek do p�dy 
 

V p�ípad� události, kdy dojde k úniku ropných látek do p�dy, je taktika zásahu vedena 

tak,  že není z hlediska jednotek PO náro�ná na síly a prost�edky. Toto je dáno tím, že musí 

dojít k odstran�ní této kontaminované p�dy. Pro tuto �innost nejsou jednotky HZS ani 

SDH technicky vybavené. Jednotky SDH je v tomto p�ípad� možno využít z po�átku 

události, kdy se taktika zásahu sm��uje p�edevším pro odstran�ní úniku ropných látek, 

jejich ší�ení po povrchu, na vodní toky, vodní hladiny apod. 

Pro �ešení této události jsou v dnešní dob� vybaveny útvary HZS stanice Hlu�ín a 

Zbiroh. Vzhledem k jejich dislokaci se používá v praxi firma DEKONTA, která je pln� 

samostatná a nevyžaduje p�i likvidaci následk� vysoké nároky na spolupráci s jednotkami 

požární ochrany. 
 

6.4. Ropné látky na vodním toku 

V Plze�ském kraji je n�kolik vodních tok�, které jsou svoji pozicí a velikostí vysoce 

d�ležité pro vodohospodá�ství. Okolo t�chto tok� jsou rovn�ž dislokovány jednotky, které 

by m�ly být schopny provést adekvátní zásah p�i úniku ropných látek. Tyto jednotky by 

m�ly být oproti standardn� vybaveným jednotkám SDH vybaveny p�íslušnými prost�edky 

pro likvidace takovýchto událostí. Mezi základní nadstandardní vybavení je možno 

zahrnout: 
 

� ochranné obleky pro práci ve vod� (minimáln� spodní díly ochranných oblek� 

SUNIT, rybá�ské gumovky apod.) 

� plovací vesty 

� norné st�ny (nejširší použitelné místo pro jejich aplikaci v hasebním obvodu) 

� sorb�ní prost�edky pro sb�r z vodní hladiny 

� prost�edky pro sb�r použitých sorbent� z vodní hladiny 

� prost�edky pro uložení použitých sorbent� 
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6.4.1. O�ekávaná �innost na míst� události 
Jedna z nejd�ležit�jších informací, které z prvopo�átku pot�ebuje znát jednotka PO je 

p�esná identifikace místa události. Vodní toky jsou specifické tím, že jsou mnohdy v dosti 

nep�ístupných místech. Proto je nutné znát možnosti p�íjezdových cest k místu události. 

V praxi je velmi osv�d�ená znalost �len� místních jednotek, kte�í jsou schopni i z nep�íliš 

p�esných informací místo události ozna�it. 

Samotná likvidace úniku ropných a jiných nebezpe�ných látek z vodního toku pat�í 

mezi mén� nebezpe�né �innosti jednotek PO. U b�eh� tok� je vhodné, aby m�ly jednotlivé 

územní odbory ve svých hasebních obvodech p�edem vytipované oblasti, kde je možné 

kvalitn� a rychle instalovat norné st�ny. Tuto �innost m�že provád�t jednotka SDH p�ed 

p�íjezdem jednotek HZS samostatn�. Následn� je po nasáknutí ropných látek do sorb�ních 

prost�edk� proveden jejich sb�r a odvoz k odborné likvidaci. 
 

6.5. Ropné látky na vodní hladin� 

Tak jako se vyskytují na celém území �eské republiky, tak i v Plze�ském kraji jsou 

vodní hladiny, které je t�eba chránit proti zne�išt�ní. Z hlediska ochrany ekologie není p�i 

likvidaci havárií rozdíl, zda se jedná o místní rybník, nebo o zásobárnu pitné vody. Tyto 

události jsou p�i v�tších rozsazích náro�né na síly i prost�edky. Tak jako v p�edchozích 

p�ípadech není v silách HZS tyto následky likvidovat samostatn�. Pro adekvátní vedení 

zásahu je op�t d�ležité spolupracovat s místními dobrovolnými jednotkami. 

Z hlediska vybavenosti je shodná s vybavením na vodní toky, pouze by bylo vhodné, 

aby byly jednotky navíc vybaveny �luny. Z d�vodu možného ví�ení ropných a jiných 

nebezpe�ných skvrn je žádoucí, aby byly používané �luny bez motor�, pop�ípad� s motory, 

ale p�ed zahájením zásahu se musí upozornit na jejich nespoušt�ní. V praxi ovšem není 

z ekonomického hlediska tento prost�edek prioritou vybavení jednotek SDH, proto je 

d�ležité, aby jejich �lenové ovládali ty �luny, které jsou v rámci územního odboru 

k dispozici. 
 

6.5.1. O�ekávaná �innost na míst� události 
 P�i likvidaci ropných látek z vodních hladin je d�ležité, aby byla zjišt�na ochrana 

výtok� z takovýchto d�l. Pro tuto �innost jsou využívány jednotky SDH. Jelikož není 

ekonomicky únosné, aby byly všechny jednotky vybaveny stejn�, použijí prost�edky 

z vozidel jednotek HZS, pop�ípad� SDH, které jsou jimi vybaveny. 
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7. ODBORNÁ P�ÍPRAVA JEDNOTEK SDH 
 

Odborná p�íprava �len� jednotek dobrovolných hasi�� je specifikována v koncepci 

chemické služby [10] a SIA�i odborné p�ípravy [16]. Je zde p�ímo popsána skladba a 

rozsah školení rozd�lené na teoretickou a praktickou �ást. Tento zp�sob p�ípravy je vhodné 

z �asových i finan�ních hledisek provád�t vždy pro jednoho �lena z dané jednotky SDH.  

Tuto osobu po úsp�šném absolvování kurzu jmenuje p�íslušný orgán na pozici technika 

chemické a technické služby pro dobrovolné jednotky. Následné školení svoji jednotky 

vede tento technik. Pro zdokonalení p�ípravy a souhry �len� jednotky SDH a p�íslušník� 

HZS kraje se pokra�uje ve školení na p�íslušných stanicích se záv�re�ným ov��ením 

znalostí. Tento model je vhodný pro seznámení se s prost�edky profesionálních sbor�, 

vzájemné seznámení hasi�� mezi sebou a stanovení standardu pro celý hasební obvod. 

Plán školení: 
 

� teoretická p�íprava – prvotní �ást školení je t�eba v�novat legislativnímu rámci. Je 

nutné, aby si všichni, kdo se podílí na likvidacích mimo�ádných událostí uv�domili, 

co v rámci své �innosti mohou a �eho se musí vyvarovat. Následn� je pot�eba 

osvojit si �innosti v daných prostorách, velitelské pravomoci apod. 

� praktický výcvik – nejd�ležit�jší �ástí praktického výcviku musí být osvojení si 

používání a nasazování dostupných technických prost�edk�. V rámci krajského 

školení jsou ú�astníci kurz� seznamováni s touto problematikou obecn� a 

v základní rovin�. Po absolvování je d�ležité, aby bylo pokra�ováno v rámci 

územních odbor� – využití konkrétních v�cných a technických prost�edk�, sžití se 

s danými zvyklostmi apod.  
 

Na území Plze�ského kraje je dislokována chemická laborato� v obci T�emošná. Zde 

jsou kvalifikovaní p�íslušníci, kte�í jsou z hlediska teoretického i praktického vybaveni na 

to, aby vycvi�ili techniky chemických a technických služeb pro pot�eby dobrovolných 

jednotek. 

S touto �inností je v dnešní dob� již zapo�ato. Jedná se o kurz technicko - chemický 

(TCH 16), který je, jak napovídá jeho název, v rozsahu 16-ti hodin. Bohužel tento kurz 

není periodizován. V p�íloze �.4 je pro názornost uveden vzor plánu teoretické a praktické 

p�ípravy dobrovolných hasi��. Pozitivní na t�chto školeních je i to, že je úzká spolupráce 

s odborníky z jednotlivých územních odbor�, kte�í se na výuce rovn�ž podílejí. Je to 
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primární krok k tomu, aby se dále pokra�ovalo p�ímo na stanicích za p�ítomnosti 

výjezdových jednotek HZS. 

 

7.1. Periodika školení jednotek SDH 

Jak již bylo uvedeno v p�edchozí kapitole, neuvažuje se p�i absolvování školení ve 

školících st�ediscích s periodickým opakováním a ov��ováním získaných znalostí. Z tohoto 

d�vodu je d�ležité, aby tato �innost byla v kompetenci p�íslušných stanic na jednotlivých 

územních odborech. Jako nejvýhodn�jší se jeví, aby tato školení byla realizována na 

stanicích st�edních jednotek. 

V rámci odborné p�ípravy pro nositele dýchací techniky a ochranných oblek�, které 

jsou podle �ádu chemické služby jednou za šest m�síc�, by bylo vhodné provád�t i 

opakování �inností o�ekávaných p�i �ešení mimo�ádných událostí s nebezpe�nou látkou. 

Obsahem tohoto školení by m�lo být: 

 

� znalost hasebního obvodu – p�íjezdové komunikace k vodním tok�m a hladinám, 

dislokace objekt� s p�ítomností nebezpe�ných látek, p�evažující meteorologické 

jevy (p�edevším p�evažující sm�r v�tru z d�vodu p�íjezdu na místo události), 

možnosti ohrožení okolí. 

� teoretické znalosti a praktické použití ochranných prost�edk� – manipulace 

s dýchací technikou a ochrannými obleky ve výbav� jednotek SDH, jejich 

technické parametry a možnosti využití. 

� teoretické znalosti a praktické použití dekontamina�ních prost�edk� – manipulace 

s dekontamina�ními sadami daných územních odbor�, použití dekontamina�ních 

�inidel (v praxi za použití p�íslušníka chemické služby HZS), zacházení 

s kontaminovanými materiály. 

� znalosti sorb�ních materiál� a jejich možnosti nasazení – ve vybavení jednotek 

SDH jsou již v dnešní dob� r�zné sorb�ní materiály. Je d�ležité, aby �lenové 

t�chto jednotek byli schopni správn� a ú�eln� tyto prost�edky používat. 

� zásady bezpe�nosti práce – pohyb ve vymezených prostorech ur�ených p�i �ešení 

mimo�ádné události s nebezpe�nými látkami, manipulace s kontaminovanými 

materiály (chemické látky, použité sorb�ní materiály), bezpe�nost práce na 

vodních tocích a vodních hladinách, znalosti vlastní spot�eby p�i použití dýchací 

techniky. 
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� taktická a prov��ovací cvi�ení - aby bylo možné ov��it si, zda jsou veškerá teoretická, 

ale i praktická školení a výcviky na požadované úrovni a p�inášejí adekvátní 

výsledky, je nutné si tuto �innost ov��ovat. Pro tyto ú�ely je vhodné využívat 

možností vyhlašování taktických a prov��ovacích cvi�ení. Z d�vodu �asové 

náro�nosti a s ohledem na dobrovolnost �innosti v jednotkách SDH je vhodné, aby se 

vyhlašování cvi�ení rozd�lilo do stanoveného �asového období podle p�íslušných 

územních odbor�. Optimální lh�ta pro provedení t�chto úkol� na všech územním 

odborech je p�t až sedm let. Plány t�chto cvi�ení se týkají pouze I. stupn� poplachu, a 

to z d�vodu, aby bylo možné ov��it prvotní spolupráci na míst� události a schopnost 

provád�t dané �innosti po dobu, než se na místo dostaví jednotky vyšších stup�� ze 

vzdálen�jších dislokací. 

 

7.2. Eliminace jednotek SDH 

Cílem této kapitoly je, aby se eliminovaly jednotky, které sice nejsou podle koncepce 

chemické služby [10] a plošného pokrytí Plze�ského kraje [12] za�len�ny do žádné 

z kategorií a ani se s tímto nepo�ítá, ale je reálné jejich využití p�i zásazích na vodních 

plochách, tocích a u nebezpe�ných objekt�.  

Protože se na území Plze�ského kraje nachází nespo�et vodních d�l, které nejsou 

za�azeny v kategoriích podle p�íslušné vyhlášky [21], ale p�esto jsou svoji rozlohou a 

využíváním (chov ryb, rekreace apod.) významné, uvedeme si v následujících kapitolách 

pouze vodní díla v kategoriích I. až III. Na výše zmín�né lokality je na úvaze, zda se 

provede jakási objektová dokumentace podle zde nastín�ného vzoru. Tato dokumentace je 

však takového rozsahu, že je vhodné ji zpracovat jako samostatné poplachové plány 

v rámci Hasi�ského záchranného sboru Plze�ského kraje. To samé platí pro �ešení událostí 

na vodních tocích. 

 

7.2.1. Územní odbor Plze�  
Tento odbor je specifický v tom, že se skládá ze t�í bývalých okres�. Jedná se o Plze� - 

m�sto, Plze� - sever a Plze� - jih. Pro naše ú�ely je vhodné držet se starého �len�ní a 

považovat jednotlivé okresy za samostatné celky.  
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• Plze� - m�sto - z hlediska pravd�podobnosti vzniku událostí s nebezpe�nou látkou je 

tento hasební obvod nejrozmanit�jší. Jedná se o krajské m�sto, kde se nachází dva ze 

za�azených objekt� manipulujících s nebezpe�nými látkami. Z d�vodu hustoty osídlení 

je zde nejvyšší riziko ohledn� ohrožení osob. Je ovšem d�ležité upozornit, že p�es tyto 

negativní stránky v�ci je zde dislokován op�rný bod. V tomto hasebním obvodu je 

�ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností nebezpe�né látky, i v p�ípad� �ešení události 

na vodních tocích a vodních plochách pln� v kompetenci jednotek HZS kraje. Jedná se 

o stanice Plze� - Slovany (Z), Plze� - st�ed (Z) a Plze� - Košutka (O). 

 

• Plze� - sever - v tomto hasebním obvodu se vyskytují oba objekty skupiny „B“, které 

jsou na území Plze�ského kraje. V obci T�emošná se nachází firma �EPRO a rovn�ž 

zimní stadion. Z tohoto d�vodu je na místní jednotku SDH kladen vyšší nárok na 

kvalitu a znalost zásahu na mimo�ádné události s p�ítomností nebezpe�né látky. 

V areálu firmy �EPRO se nachází jednotka HZS podniku, která má �ešení mimo�ádné 

události v rámci jejich hasebního obvodu pln� v kompetenci. Od této skute�nosti se 

vyvíjí i plánování taktických a prov��ovacích cvi�ení zam��ené na problematiku 

skladování vysokého množství ho�lavých kapalin. Na �ešení událostí v t�chto objektech 

se budou podílet následující jednotky: 

 

� HZS podniku �epro (S), HZS Pk stanice Plze� - Košutka (O), SDH T�emošná (N), 

SDH Horní B�íza (N) 

 

V této obci se vyskytuje rovn�ž zimní stadion. V tomto objektu se vyskytuje 300 kg 

�pavku. Pro likvidaci p�ípadného úniku této nebezpe�né látky je po�ítáno s jednotkami: 
 

� HZS st. Plze� - Košutka (O), HZS podniku �EPRO (S), SDH T�emošná (N), SDH 

Horní B�íza (N) 
 

Další objekt skupiny „B“ se nachází v obci Dýšina. I pro tuto místní jednotku je 

d�ležité, aby ovládala prost�edky pro likvidace nebezpe�ných látek a p�edevším znala 

charakter objektu firmy FLAGA Plyn. Vzhledem k možnému rozsahu následk� nehody 

v tomto objektu a zasažení možného okolí je zpracován vn�jší havarijní plán. V prvotním 

okamžiku �ešení této mimo�ádné události budou na místo vyslány následující jednotky: 
 

� HZS stanice Plze� - st�ed (Z ), SDH Dýšina (N), HZS stanice Plze� - Košutka (O) 
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Co se tý�e vodních d�l I. až III. kategorie, nachází se v tomto hasebním obvodu 

p�ehrada Hracholusky, která je za�azena do kategorie II. S ohledem na velikost tohoto 

vodního díla a místo výskytu možné ropné havárie se zú�ast�ují likvidací následk� t�chto 

událostí jednotky: 

 

� HZS stanice St�íbro (Z), HZS stanice Ný�any (Z), SDH P�ovany (N) 

 

• Plze� - jih - na území hasebního obvodu Plze� - jih se nachází objekt skupiny „A“. 

Jedná se o firmu DETEX v obci Chot�šov - Mantov, kde se skladují a p�ekládají 

nejr�zn�jší druhy nebezpe�ných látek. Na �ešení události v tomto objektu se budou 

podílet následující jednotky: 

 

� HZS stanice P�eštice (S), SDH Chot�šov (N), SDH Stod (Z) 

 

Na území okresu Plze� - jih se nacházejí vodní díla III. kategorie. S ohledem na jejich 

dislokaci se �ešení událostí na t�chto lokalitách týká následujících jednotek: 
 

� rybník Hvíž�alka - HZS stanice Plze� - Slovany (Z), SDH Spálené Po�í�í (N), SDH       

                     Blovice (Z) 

� rybník Merklínský - HZS stanice Sta�kov (Z), SDH Merklín (N), SDH Sta�kov (N) 

� rybník Strašil - HZS st. Horaž	ovice (Z), SDH Kasejovice (N), SDH Nezd�ev (N) 

� rybník Žinkovský - HZS stan. Nepomuk (Z),  SDH Blovice (Z), SDH Žinkovy (N) 

 

7.2.2. Územní odbor Rokycany 
V okrese Rokycany se z nebezpe�ných objekt� týkajících se naší problematiky 

vyskytuje pouze zimní stadion. Tento se vyskytuje v okresním m�st�. Pro tento objekt je 

již v dnešní dob� po�ítáno s jednotkami: 

 

� HZS stanice Rokycany (S), SDH Mirošov (Z), SDH Osek (N) 

 

V rámci svého hasebního obvodu se jednotky z okresu Rokycany zú�ast�ují �ešení 

událostí v podniku FLAGA Dýšina. Tento objekt se sice topograficky nachází v hasebním 
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obvodu Plze� - sever, ale z d�vodu dojezdových �as� jsou využívány jednotky HZS 

stanice Rokycany (S) a SDH Ejpovice (N).  

Podle za�azení do kategorií vodních d�l se v tomto hasebním obvodu vyskytují vodní 

díla ve III. kategorii. Jedná se o: 

 

� p�ehrada Klabava - HZS stanice Rokycany (S), SDH Ejpovice (N), SDH Osek (N) 

� rybník Borecký - HZS stanice Rokycany (S), SDH Osek (N), SDH Ejpovice (N) 

� rybník Št�pánský - HZS stanice Rokycany (S), SDH Zbiroh (Z), SDH Mýto (N) 

� rybník Ka�ezský - HZS stanice Rokycany (S), SDH Zbiroh (Z), SDH Mýto (N) 

� rybník Holoubkovský - HZS stanice Rokycany (S), SDH Zbiroh (Z), SDH Mýto (N) 

 

7.2.3. Územní odbor Klatovy 
 

V okrese Klatovy se z nebezpe�ných objekt� pro ú�el této práce vyskytují jen objekty 

neza�azené - zimní stadiony. Tyto se nacházejí v okresním m�st� Klatovy a v obci Sušice.  

Na zimním stadionu v Klatovech se pracuje se 6000kg chladící látky - �pavkem. Takto 

velké množství je dáno charakterem a stá�ím daných technologií. Na �ešení p�ípadného 

úniku této látky je vhodné nasadit jednotky: 

 

� HZS stanice Klatovy (S), SDH Klatovy (N) 

 

Zimní stadion v obci Sušice je stejného charakteru. Zde se na likvidaci uniklé látky 

podílí: 

 

� HZS stanice Sušice (Z), SDH Sušice (Z) 

 

V hasebním obvodu tohoto územního odboru se vyskytuje jediné vodní dílo I. 

kategorie v Plze�ském kraji. Jedná se o vodní nádrž Nýrsko, která je využívána jako 

zásoba pitné vody pro široké okolí a v p�ípad� nouze i pro m�sto Plze�. P�i mimo�ádné 

události na tomto vodním díle se na likvidaci následk� podílí jednotky: 

 

� HZS stanice Klatovy (S), SDH Nýrsko (Z), SDH Hojsova Stráž (N) 

 

V p�ípad� vyhlášení vyššího stupn� poplachu jsou na místo vysílány jednotky HZS 

Domažlice (S) a samoz�ejm� op�rný bod z HZS Plze� - m�sto, stanice Košutka (O). 
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Další vodní dílo v tomto regionu je rybník Nový, který je podle vyhlášky [21] za�azen 

do III. kategorie. Pro �ešení mimo�ádné události v tomto p�ípad� je uvažováno 

s následujícími jednotkami: 

 

� HZS stanice Klatovy (S), SDH Švihov (N), SDH Klatovy (N) 

7.2.4. Územní odbor Tachov 
 

Na území okresu Tachov se vyskytuje zimní stadion ve m�st� Tachov. V tomto objektu 

se vyskytuje 320 kg amoniaku. Pro likvidaci jeho úniku se v tomto p�ípad� nasadí jednotky 

HZS stanice Tachov (S), SDH Tachov (N) 

Z vodních d�l se v tomto územním odboru vyskytují díla II. a III. kategorie. Jedná se o:  

 

� p�ehrada Lu�ina (II) - jednotky pro likvidaci NL jsou HZS stanice Tachov (S), 

SDH Halže (N), SDH Tachov (N) 

� rybník Regent (III) - jednotky pro likvidaci NL jsou HZS stanice Tachov (S), SDH 

Planá (Z), SDH Chodová Planá (N). V p�ípad� nutnosti lze využít HZS 

Karlovarského kraje, stanice Mariánské Lázn�. 

 

7.2.5. Územní odbor Domažlice 
 

Na území Domažlicka se z vodních d�l v kategoriích I. až III. nenacházejí žádné 

takové. V této lokalit� se vyskytuje zimní stadion, který je v okresním m�st�. V tomto 

p�ípad� se jedná o moderní stavbu, kde se vyskytuje 300kg amoniaku. Na likvidaci p�i 

p�ípadném úniku se budou podílet jednotky HZS stanice Domažlice (S), SDH Domažlice 

(N), SDH Klen�í pod �erchovem (N) 

 

Jednotky ozna�ené písmenem „N“ lze nazvat jako neza�azené pro likvidaci 

nebezpe�ných látek. Jelikož v praxi nelze v t�chto p�ípadech vykázat použití prost�edk� 

pro odstran�ní nebezpe�ných jev�, lze tyto jednotky využít pouze jako pomocné. Tato 

�innost spo�ívá v poskytnutí p�edevším sil ve spolupráci s jednotkami základními, pop�. 

st�edními. I tyto jednotky je nutné za�adit do školení s p�íslušnými stanicemi HZS Pk, aby 

byli jejich �lenové schopni ovládat prost�edky pro likvidace NL. 

Jednotky SDH obcí, o které se jedná si zde ješt� uvedeme v celkovém souhrnu. 
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� JPO II - Horní B�íza, Klen�í pod �echovem, Spálené Po�í�í 

� JPO III -  Domažlice, Dýšina, Ejpovice, Halže, Hojsova Stráž, Chodová Planá, 

Chot�šov, Kasejovice, Klatovy, Merklín, Mýto, Osek, Sta�kov, Žinkovy  

� JPO V - Nezd�ev, P�ovany, T�emošná 

 

7.2.6. Realizovaná cvi�ení na území Plze�ského kraje 
 

Únik nebezpe�né látky z automobilové cisterny 

Taktické cvi�ení ze dne 18.6.2009. Nám�tem tohoto cvi�ení byla dopravní nehoda 

s únikem nebezpe�né látky z p�epravující cisterny. Jednalo se o látku kyselina fosfore�ná  

(H2PO3). P�i této nehod� došlo zárove� ke zran�ní sedmi osob. Pro tento ú�el bylo nutné 

provést záchranu t�chto osob, p�edevším však jejich v�asnou a kvalitní dekontaminaci pro 

p�edání posádkám ZZS. V rámci tohoto cvi�ení byly využívány jednotky SDH pro 

výstavbu a obsluhu dekontamina�ního stanovišt�. 

 

Únik ropné látky na vodním toku 

V rámci územního odboru Rokycany je každoro�n� provád�no taktické cvi�ení na 

vodním toku Berounka. Tato cvi�ení jsou r�zných zam��ení - od vyhledávání utonulých 

osob až po úniky r�zných látek na vodní hladinu. 

V zá�í roku 2008 bylo realizováno cvi�ení z nám�tem dopravní nehoda s únikem 

provozních kapalin do �eky Berounky. Jednalo se o havárii nákladního vozidla. Pro 

zachycení t�chto kapalin bylo pot�eba provést instalaci norných st�n na vhodném míst�. 

Bylo využito znalostí místních jednotek a vybráno místo s optimálními podmínkami - 

nízká rychlost toku, dostate�ná vzdálenost mezi b�ehy v rámci možností dostupných 

prost�edk� a p�íjezdové trasy pro zasahující techniku. 

 

Únik �pavku na zimním stadionu 

Již v �ervenci roku 2001 bylo provedeno taktické cvi�ení na únik �pavku z chladicího 

za�ízení zimního stadionu Rokycany. Nám�tem byla záchrana dvou obsluhujících 

pracovník�, kte�í byli postiženi tímto médiem. Pro nasazení jednotek byl vybudován 

nástupní prostor a dekontamina�ní stanovišt�, na kterém se podíleli jednotky SDH dle 

tehdy platného požárn� poplachového plánu. �lenové této jednotky byli využiti 

v ochranných oblecích pro dekontaminaci zasahujících a poškozených osob pod velením 

p�íslušníka HZS. Tato spolupráce se osv�d�ila a uleh�ila �innost p�íslušník� HZS.  
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8. ZÁV�R 
 
 Hlavním cílem mé práce je navrhnout postup na integraci dobrovolných jednotek 

požární ochrany do �ešení mimo�ádných událostí  s p�ítomností nebezpe�né látky. 

Základním p�edpokladem pro toto téma je, aby byly známy kvality a spolehlivost 

p�íslušných jednotek. Podle koncepce chemické služby jsou jednotky ur�ené k �ešení výše 

zmín�ných událostí zat�íd�ny do kategorií, ze kterých vyplývá základní vybavení 

jednotlivých sbor�.  Pro �ešení událostí v hasebních obvodech, které se vyskytují 

v Plze�ském kraji je pot�ebné, aby byly používány i jednotky, které nespl�ují požadavky 

ohledn� vybavení všemi technickými prost�edky dle koncepce CHS. Z legislativního a 

p�edevším z ekonomického hlediska toto není možné, ale je vhodné tyto jednotky využívat 

pro jejich místní znalosti, využití jejich fyzického potenciálu, apod. 

 V zájmu jednotek HZS je, aby byla udržována dosavadní spolupráce a v rámci 

možností nadále prohlubována. Selekce jednotlivých neza�azených jednotek je provád�na 

s ohledem na dojezdy k objekt�m, které jsou podle p�íslušné legislativní normy za�azeny 

mezi nebezpe�né. Dále jsou v práci zmín�ny objekty, které sice nepodléhají podmínkám 

k za�azení mezi nebezpe�né, ale jedná se o zimní stadiony, které jsou p�evážn� 

dislokovány v centrech obcí. Z tohoto d�vodu je reálné, že vlivem úniku jejich chladicích 

médii m�že dojít k ohrožení okolí.  

 Jak vyplývá z dostupných statistik, z majoritní �ásti se události s nebezpe�nými látkami 

týkají látek ropných. T�mito látkami jsou ohroženy hlavn� vodní hladiny a vodní toky. Pro 

ú�el této práce byl proveden výb�r jednotek pro vodní díla, která jsou podle vyhlášky MZe 

�. 471/2001 Sb., za�azeny do kategorií v závislosti na jejich ú�elu, možnosti ohrožení apod. 

Je z�ejmé, že se na území Plze�ského kraje vyskytuje zna�né množství vodních hladin a 

tok�, které nepodléhají tomuto za�len�ní. Výb�r jednotek pro tyto lokality je však vhodné 

provést jako jakousi obdobu objektové dokumentace zdolávání požáru. Je možné využít 

informace z této práce a realizovat je.  

 Podlé mého názoru je taktika �ešení t�chto událostí zpracována v rámci HZS na velmi 

vysoké úrovni, avšak nejsou zde zohledn�ny práv� jednotky dobrovolné. Toto je nezbytné 

v hasebních obvodech, kde se vyskytují jednotky HZS s po�ty pod 9 p�íslušník� na sm�n�.  

 Na úplný záv�r bych uvedl, že pro kvalitní spolupráce mezi HZS a JSDHO je nutné 

provád�t spole�ná cvi�ení jednotek požární ochrany zam��ená na zásah na NL. Pro 

praktické využití je dle mého názoru výhodn�jší provád�t cvi�ení prov��ovací. V takovém 

p�ípad� se projeví skute�ná p�ipravenost, spolehlivost dojezdu a znalosti jednotek SDH. 
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Rovn�ž se zde projeví schopnost velitel� jednotek a p�íslušník� chemické a technické 

služby HZS vést �leny dobrovolných jednotek p�i spole�ném zásahu na NL. P�i každém 

takovém cvi�ení vyplynou nedostatky, které je t�eba analyzovat a p�izp�sobovat tomu další 

�innosti, jako je odborná p�íprava, další cvi�ení apod.  

 V poslední �ad� bych ješt� zmínil, že v praxi se velice osv�d�ilo, když v podnicích se 

složit�jšími hasebními podmínkami pracují zárove� �lenové SDH a to z d�vodu dobré 

orientaci v provozu, protože p�esn� znají prostory a vlastnosti p�ítomných látek. Proto je 

nutné zam��it spolupráci s JSDHO i tímto sm�rem.  
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         Legenda: 
 
 

                        - objekty typu A 

                    - objekty typu B 

             - zimní stadiony 

        p�ehrady  - 1 - Nýrsko, 2 - Hracholusky, 3 - Lu�ina,  

          4 - �eské údolí, 5 - Božkov, 6 - Klabava 

        rybníky    - 7 - Nový, 8 - Velký Bolevecký, 9 - Hvíž	alka,  

          10 - Merklínský, 11 - Strašil, 12 - Žinkovský,  

          13 - Holoubkovský, 14 - Ka�ezský,  

          15 - Št�pán, 16 - Borecký, 17 - Regent  
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P�íloha �. 2 

Bc. Josef Daní�ek 

Integrace jednotek SDH Plze�ského kraje do �ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností NL 

Dekontamina�ní sada nafukovací 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obrázek �.1 - Nafukovací dekontamina�ní sada GUMOTEX [11] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Obrázek �. 2 - Vnit�ní st�na dekontamina�ní sprchy GUMOTEX [11] 
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Integrace jednotek SDH Plze�ského kraje do �ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností NL 

Dekontamina�ní sada rámová 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Obrázek �.1 - Rámová dekontamina�ní sada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek �.2 - Rám  dekontamina�ní sprchy             Obrázek �.3 - Hrubá dekontaminace



 

   

Odborná p�íprava technik� dobrovolných jednotek –specializa�ní kurz TCH 16   
 
1. den 

08:00 – 09:40 09:50 - 10:35 10:45 – 11:30 12:15 – 13:00 13:10 – 13:55 14:05 – 14:50 15:00 – 15:45 
Akceschopnost 

VP PO 
Organizace 

požární ochrany 
Zdravotní 
p�íprava Organizace CHS a TS u JPO PVP PO * Organizace  PO 

pro práci ve 
výškách a nad 

volnými 
hloubkami   

 

z. 133/1985 Sb, v. 
247/2001 Sb. 

(vnit�ní org. JPO, 
vybavení JPO); 

poskytnutí první 
pomoci 

 

dokumentace 
CHTS revizní zkoušky 

pro práci na 
vod�,detekci 
plyn� a NL, 
pro práci s  
vyproš
ovací
mi 
prost�edky, 
pro práci 
s DT  

NV �. 172/97 Sb., 
NV �. 284/2000 
Sb., 
�ád CHS, 
�ád TS, 
tech. p�edpisy 
k údržb� a 
kontrole VP; 

      
 
 
 
2. den 
 
08:00 – 08:45 08:55 – 09:40 09:50 – 10:35 10:45 – 11:30 12:15 – 13:00 13:10 – 13:55 14:05 – 14:50 15:00 – 15:45 

Podpora p�i zásahu jednotek PO v prost�edí nebezpe�ných látek Sorbenty, 
hasiva PVP PO* 

Ov��ení 
odborných 

znalostí 

legislativa v oblasti NL, 
informa�ní zdroje, 

zna�ení a t�íd�ní NL, 
p�eprava NL po silnici a 

železnici; 

teorie 
provedení 

zásahu na NL 

dekontaminace, 
údržba 

prost�edk� po 
zásahu 

druhy a zp�sob 
použití 

ochr. od�vy pro 
hasi�e, 
rukavice, 
p�ilby, 
ochranné 
protichemické 
od�vy;  
ukázka: SUNIT, 
SOOCO, OPCH 
90 PO, IDP 
Saturn, CM4; 

praxe 

     

Zkušební 
komise 

                                 
      p�edseda:  
 
       �lenové:  
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 TÝL 
 

�innost p�íslušník� HZS 

- vystrojení zasahující a jistící skupiny (4) 

- stanovišt� velitele zásahu (1) 

- kontrolní bod (1) 

�innost �len� SDH 

- stanovišt� velitele dekontamina�ního prostoru (1) 

- vytvo�ení dekontamina�ního stanovišt� (4)  

- vystrojení dekontamina�ní skupiny a provád�ní o�isty 

zasahujících a poškozených (2) 

 

1 p�íslušník HZS - obsluha vozidel HZS 
2 �lenové SDH - obsluha vozidel SDH 
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Bc. Josef Daní�ek 

Integrace jednotek SDH Plze�ského kraje do �ešení mimo�ádných událostí s p�ítomností NL 

Fotografie z taktického cvi�ení - chemická látka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Obrázek �. 1 - Montáž dekontamina�ního sprchy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Obrázek �. 2 - Dekontaminace poškozené osoby 
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Obrázek �. 1 - Spojení norných st�n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek �. 2 - Norná st�na na vodní hladin� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek �. 3 - Norná st�na na vodním toku 


