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                                                                                                                       Příloha č. 1 

 

Fotografie vozidel jednotky HZS Spolana a.s. 
 

 

   Vůz číslo 1, KHA 12/1200/200/100/130 – L1V 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 

 

 

 

 

 Vůz číslo 2, KHA 32/2500/4000/1000 – S2V 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 
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Vůz číslo 3, PPLA – L1Z 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 

 

 

 

 

 

Vůz číslo 4, PHA 40/4000/5000-S2Z  

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 
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Vůz číslo 5, AP 40 – S2Z 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 

 

 

 

Vůz číslo 6, CAS 40/8200/800 – S2Z  

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s.  

 

3 z 6 



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

 

 

 

 

Vůz číslo 7, CAS 40/3500/400 – S2V 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 

 

 

 

 

 

Vůz číslo 8, CAS 40/8200/800 – S2Z  

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s 
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   Vůz číslo 9, UA – L1V 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 

 

 

 

 

 

Vůz číslo 10, KHA 32/2000/2500/3000 – S2V 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 
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Vůz číslo 11, OA – L3 

 
Zdroj: Archiv snímků HZS Spolana a.s. 
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Příloha č. 2 

Seznam vybavení vozidel jednotky HZS  

Spolana a.s 
 

 

Vůz. č. 1, KHA 12/1200/200/100/130 – L1V 
 

KABINA MUŢSTVA                   1. DVEŘE - PRAVÁ STRANA            

1ks náhlavní souprava 1ks kanystr 

1ks kladívko na sklo 1pár rukavic k CO2 

1ks vesta VZ                               2ks OLDHAM + příslušenství 

klíče k objektům 1ks harmonikový nasavač 

Sloţky  k HM,EPS a DZP + 3× kanál. schéma 1ks krabice s detekčními trubičkami 

1 ks digitální fotoaparát HP + příslušenství 1ks termometr 

1ks RHP práškový  

1ks autolékárna - zaplombovaná 2 DVEŘE - PRAVÁ STRANA 

nářadí - zaplombované 1ks RHP CO2 6kg 

1 pár lékařských rukavic 1ks přechod B/C 

1ks zakládací klín 1ks vrapová hadička 

1ks vesta HASIČI 1ks klika k navijáku 

 1ks proudnice HYDROJET 

1. DVEŘE - LEVÁ STRANA 1ks proudnice na SP 

1ks sáček – chirurgické rukavice 1ks proudnice na těţkou pěnu 

1ks kalhoty SUNIT 3ks spojkový klíč 

1ks lepící páska 1ks klíč k nadzemnímu hydrantu 

1ks poţární sekyra 1ks klíč k rozvaděči 

1ks páčidlo 1ks VRVN 

1ks klíč na kola 2ks ruční svítilny + barevné filtry 

1ks megafon + 8 monočlánků 1ks sběrač 

2ks vyváděcí maska PARAT 1ks rozdělovač s přechodem B/C 

1ks vymezovací páska  + vytyčovací páska 1ks brašna se skly k EPS 

1ks gumové rukavice 1ks pákové nůţky   

1ks pytel PVC 1ks  kráče B  5m         
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1x sada pytlů  

1ks chloramin  

1ks záloţní kolo  

2. DVEŘE – LEVÁ STRANA HORNÍ PLOŠINA 

2ks záchranné lano 30m v červeném obalu a  1 ks vysunovací ţebřík 

přepravní bedně        051;064 1 ks reflektor 

1ks S OXY  

1ks hadice B75 – 5m ZADNÍ DVEŘE 

2ks zakládací klíny 2 ks klíč na spojky a šroubení   

5ks hadice C52 s drţáky 1 ks klíč na ruční ovládání ventilů  

1ks RHP práškový 4ks vazák 

5ks hadice B75 s drţáky 1ks pěnový nástavec k rychlozásahu 

1ks záchytné lano 15m s karabinkou 1ks hydrantový nástavec 

1ks souprava na odběr vzorků 1ks proudnice GALAXIE 

1ks přechod  B/C 1ks víčko A/ 

3ks VDP + 3 ks náhradní láhve 1 ks klíč k podzemnímu hydrantu 

  

SEZNAM NÁŘADÍ  – zaplombováno  

1ks hever  

2 ks montáţní páka  

1 ks sada ţárovek  

kříţový + plochý šroubovák  

1ks trubkový klíč  

klíč str. 9/10, 14, 19/18  

1 ks kleště kombinované  

1ks tyč k heveru  

1ks výstraţná vesta  

1ks výstraţný trojúhelník  
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Vůz. č. 2, KHA 32/2500/4000/1000 – S2V  
 

1. DVEŘE LEVÁ STRANA          1. DVEŘE PRAVÁ STRANA 

2x rozdělovač + přechod B/C  1x klíč na půlspojky 

6x hadice C   1x páčidlo velké 

2x savička na pěnidlo  1x poţární sekera 

1x RHP CO2     2x přechod B/C 

 6x hadice B 

2. DVEŘE LEVÁ STRANA 5x vazák 

1x hadice C na prášek obalu 1x ventilové lanko s karabinou v obalu 

1x proudnice na prášek  1x vyvazovací lano s karabinou v obalu 

2x proudnice na těţkou pěnu   2x oblek proti sálavému teplu 

1x přiměšovač  spony na hadice:  5 x B , 5 x C 

2x přechod B/C  

2x klíč na půlspojky  

1x RHP práškový  2. DVEŘE PRAVÁ STRANA 

 1x přepravka s nářadím zaplombovaná. 

ZADNÍ NAVIJÁK LEVÁ STRANA 1x hadice C na prášek 

1x vysokotlak + proudnice 1x proudnice na prášek  

1x nástavec na vysokotlak 2x dýchací přístroj INTERSPIRO 

1x klika k navijáku   2x záloţní láhev 

  

HORNÍ PLOŠINA ZADNÍ NAVIJÁK PRAVÁ STRANA 

2x přejezdový můstek hliníkový 1x vysokotlak + proudnice 

1x vysunovací ţebřík hliníkový 1x nástavec na vysokotlak 

1x světelný reflekto 1x klika k navijáku 

1x proudnice SP 35 2x proudnice C s uzávěrem 

 1x proudnice B s uzávěrem 
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ZADNÍ DVEŘE   KABINA MUŢSTVA 

1x víčko 125  1x hever 

1x sací koš  1x podloţka pod hever 

1x klíč k podzemnímu hydrantu  1x tyčka k heveru 

1x klíč k nadzemnímu hydrantu 1x RHP CO2 

1x hydrantový nástavec 1x autolékárna  

3x klíč na půlspojky 1x svítilna SURVIVOR 

2x hadice B - kráče   1x kladívko na okna kombinované 

1x přechod 110/125 1x reflexní vesta 

1x síto na koš   1x sada ţárovek 

1x klíč k nouzovému ovládání   1x záchranné lano PAD 060 30m  

2x upevňovací bodce 1x nůţ na pásy 

1x sběrač  

3x přechod B/C  

1x přechod 75/110  

4x savice  
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Vůz. č. 3, PPLA – L1Z 
 

KABINA ŘIDIČE ZADNÍ DVEŘE 

1x hever Markýza + příslušenství 

2x VDP Pluto 4x vymezovací stojany 

1x náhlavní souprava k RDST 9x tyčí 

2x přilba Rosenbauer 2x OL2 

1x respirátor 4x TSE 

2x filtr 2x Dräger TEAM Master PRO 

Nářadí  - zaplombované 

1x kleště štípací 

1x kleště kombinované 

            šroubovák kříţový + plochý 

            klíče ploché: 19/22;20/22;18/21 

1x klíč imbus 14 

1x pracovní rukavice 

1x klíč na kola + tyč 

2x montáţní páka 

1x klika + tyč ke spuštění rezervy 

1x sada ţárovek 

1x výstraţná vesta 

            1x výstraţný trojúhelník 

6x OPCH 90 

1x  dekontaminační souprava 

3x rohoţ 

1x prodluţovací kabel 

2x oblek ISOTEMP 

1x osvětlovací agregát 

krabice s detekčními trubičkami 

10x H2S 

10x Amoniak 

10x HCN 

  6x  SO2 

10x Etyl benzol 

10x Toluen 

1x autolékárna 10x Hydrodrogen ( vodík) 

1x desky + tuţka 10x Etylen 

1x RHP prášek 2 kg 10x Metylbromid 

   7x VCM 

   9x CO 

  23x Chór 

    7x CS2 
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NÁSTAVBA STŘED  

15x VDP Pluto  

18x náhradní láhve k VDP  

1x WARNEX  

1x harmonikový nasavač  

4x KDP BG 174  

15x masky Interspiro  

10x vyváděcí masky PARAT C  

2x náhlavní souprava k RDST  

3páry rukavice do obleku  

1x sada lakmusových papírků  
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Vůz. č. 4, PHA 32/4000/5000 – S2V 
 

KABINA MUŢSTVA: 1. DVEŘE - PRAVÁ STRANA: 

1ks výstraţná vesta  8 ks hadice B 75  

1ks hever + podloţka + tyč 8 ks hadice C 52     

1ks klíč na půlspojky 1 ks klíč na šroubení a spojky    

1ks přechod B/C  3 ks VDP Pluto  

1ks auto lékárna 3 ks náhradní láhev 

1ks nůţ na pásy  

2 ks svítilna SURVIVOR 2 DVEŘE - PRAVÁ STRANA: 

1 ks RHP CO2 8 ks hadice B 75  

1 ks ovládání k lafetě 8 ks hadice C 52  

1ks záchranné lano  052 1 ks klíč na šroubení a spojky  

 3 ks VDP Pluto  

1. DVEŘE - LEVÁ STRANA: 3 ks náhradní láhev 

1ks přenosný přiměšovač  

1ks savička D 2 DVEŘE - PRAVÁ STRANA: 

2 ks Sunit kalhoty 1 ks hadice C 52      

1 ks čerpadlo na nebezpečné látky 2 ks hadice B 75 – 5m 

2 ks hadice k čerpadlu 1 ks pěnotvorná proudnice P - 6   

 1 ks ventilové lano s vidlicí  

2. DVEŘE - LEVÁ STRANA: 4 ks vazák       

5 ks hadice C 52 4 ks přechod B/C 75/52   

1 ks proudnice JET 1 ks sací koš    

1 ks proudnice Galaxie  1 ks rozdělovač + přechod B/C 

5 ks přechod B/C  75/52   2 ks záchytné lano v obalu  

2 ks klíč na šroubení a spojky   1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu 

1 ks proudnice B 2 ks klíč na půlspojky     

3 ks stabilní proudnice + 1 ks deflektor 1 ks spony na hadice v obalu –4B,6C 

1 ks proudnice  P6  

1 ks hydrantový nástavec  
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1 ks klíč k podzemnímu hydrantu SCHRÁNKA– LEVÁ STRANA 

1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu 11 ks klíč plochý 

1 ks páčidlo 1 ks očkový klíč 

4 ks vazák 3 ks šroubovák 

  

1 ks krabice s těsněním1 ks bourací sekera 1 ks kladivo 

 1 ks kombi.kleště 

 1 ks vstřik 

ZADNÍ DVEŘE: 4 ks šroub k brzd.válcům 

2 ks klíč na spojky a šroubení   1 ks sada ţárovek 

1 ks klíč na ruční ovládání ventilů  1 ks trojúhelník 

2 ks kráče B 1 ks sada klíčů na kola 

2 ks přechod B/C 1 ks vstřik.trubička 

1 ks přechod 110/75 3 ks páčidel 

1 ks přechod 110/125  

1 ks ejektor stojatý HORNÍ PLOŠINA: 

1 ks sběrač 4 ks nastavovací ţebřík - hliníkový  

1 ks rozdělovač + přechod B/C 1 ks vrapová hadice     

 1 ks savice  52   

 5 ks savice  125   

 1 ks trhací hák  s nástavcem  

 1 ks nástavec k savici  52  

 1ks černá pryţová hadice 

 2ks cedule ÚNL 

 2ks přejezdový můstek 

 1ks SP 35 

 1 ks koště 

 1 ks krumpáč 
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Vůz. č. 5. – AP 40 – S2V 
 

KABINA ŘIDIČE: DVEŘE - LEVÁ STRANA  

1 zapečetěný svazek klíčů ( 4 ks ) 2 ks VDP ( S-5, S7 ) 

2   ks záchranné lano v obalu   062;063 1x hydrantový nástavec   

1ks autolékárna 1x klíč k nadzemnímu hydrantu 

1 ks maska CM5 ( pro dálkové vedení ) 2x hadice B 

1 ks přílba 2x klíč na půlspojky 

1ks hever + podloţka 2 ks hadice B, trojitě navázané 

1ks klika k nouzového otáčení točnice  

1ks obal   :  - 1 ks záchranný opasek 1063       TOČNA : 

       -  1 ks karabina HMS 1 ks tlaková láhev pro dýchací přístroj 

       -  1 ks záchranné lano 061 1 ks regulační hodiny 

       -  1 ks výstraţná vesta  

 KOŠ : 

NÁSTAVBA: 1ks anemometr 

2 ks zakládací klín 1ks ovladač lafety 

1 ks bedna pro záchranný rukáv (zaplombována) 1ks hledací světlomet 

1 ks záchranný rukáv Super ACS 1-E  

4 ks podloţky  DVEŘE - PRAVÁ STRANA: 

 1 ks kabel  k ovládání vodního děla  

 2 ks světlomet halogen 16 A 

 1ks prodluţovací kabel na 380V 

 1 bedna nářadí k vozidlu ( zapečetěná ) 

 2 ks klíč na kola v obalu 

 1 ks páčidlo a tyč k heveru 

 1ks trubička ke vstřikům 

 1ks výstraţný trojúhelník 

 2 ks dřevěná podloţka pod hever 

 1 ks hever 
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Vůz. č. 6,  CAS 40/8200/800 – S2V 
 

KABINA MUŢSTVA :      1 DVEŘE - PRAVÁ STRANA :     

1ks výstraţná vesta 3ks hadice C 52 

1ks VRVN 1ks klíč na půlspojky 

2ks svítilna Survivor 3ks VDP Pluto 

1ks lékárnička 3ks Masky Interspiro 

1ks hever + podloţka + tyčka 4 ks hadice B 75    

1ks klíč k výstraţným světlům 2ks RHP prášek 

2ks kladívko na sklo 4ks náhradní tlaková láhev 

1ks RHP prášek  

2ks záchranné lano 053;054 2 DVEŘE - PRAVÁ STRANA : 

1ks klíč na půlspojky 1 ks ventilové lanko s karabinou 

 2 ks záchytné lano v obalu 

1 DVEŘE - LEVÁ STRANA : 1 ks pákový rozdělovač + přechod B/C 

1ks Saturn OXY 1ks vymezovací páska 

1ks plovoucí čerpadlo 1ks přenosný přiměšovač  

1ks přetlakový ventilátor 1ks savička D 

1ks kanystr 10 l s benzínem 1ks kanystr na pěnidlo 

1ks záchytné lano 1ks sací koš 

1ks olej 2ks  klíč na půlspojky 

1ks plast. kufřík s nářadím  

 HORNÍ PLOŠINA : 

2. DVEŘE - LEVÁ STRANA :  2ks výměnné hubice na lafetu  

1 ks hydrantový nástavec + rezervní těsnění   5 ks savice       

1 ks sáček se spony na hadice :  4 ks B 4ks a C 4 ks nastavovací ţebřík  

1 ks proudnice na těţkou pěnu P 6   1 ks trhací hák     

1 ks poţární sekera      1 ks sací nástavec 

2ks proudnice GALAXIE 1 ks nástavec k trhacímu háku 

1ks klíč k nadzemnímu hydrantu 1ks P 12      
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1 ks klíč k podzemnímu hydrantu   2 ks přejezdový můstek      

4ks vazák 2ks cedule ÚNL 

5ks deflektor 1ks hrábě 

5 ks přechod B/C ( jeden na hrdle )  1ks krumpáč 

5ks hadice C 52 ( 4 bílé, 1 červená Techmatex ) 1ks taţná tyč 

1 ks páčidlo               1ks  koště 

2 ks klíč na spojky a šroubení 1ks P 350 

1 ks krabička s těsněním  1ks  lopata 

  

ZADNÍ DVEŘE : PRAVÁ SPODNÍ SCHRÁNKA 

1 ks pákový rozdělovač s přechodem B/C 1ks výstraţný trojúhelník 

1 ks klíč k ručnímu ovládání ventilů  3ks kalhoty Sunit 

2ks hadice B 75 – 5m 1ks klíče na kola 

2 ks klíč na spojky a šroubení  2 ks motáţní páka 

1 ks ejektor stojatý   

1ks sběrač  

1ks přechod : B/C, 75/110, 110/125  
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Vůz. č. 7, CAS 40/3500/400 – S2V  
 

KABINA MUŢSTVA: 1 DVEŘE - PRAVÁ STRANA :   

1ks lékárnička (platnost 2012) Agregát LUKAS  

1ks vesta VZ 1ks rozpěrná tyč + nástavec 

1ks výstraţná vesta obyčejná 1ks klika LUKAS 

4ks výstraţná vesta HASIČI 2ks výměnných hlavic 

1ks Saturn OXY 1ks kanystr plast. + nástavec 

1ks nasavač 1ks tlaková láhev 7L 

1ks vytyčovací.páska 2ks vak velký vysokotlaký 

1ks krční límec – ambuvak 1ks vak malý vysokotlaký 

1ks kladívko na sklo/pásy 3ks podloţka pod vak  

1ks kabel k ovládání navijáku 1ks ruční hydraulická pumpa 

1ks mapa Neratovice a okolí 1ks hydraulické nůţky 

1ks hever + podloţka 1ks hydraulický rozpínák 

6 ks VDP –Pluto + 3 náhradní lahve  

2ks OPCH  90 na bod hmyz 2 DVEŘE - PRAVÁ STRANA : 

3ks svítilna SURVIVOR 

1ks balónek + pytel na odběr vzorků 

1ks motorová pila  STIHL MS 290 +       

       helma se štítem 

1ks nosítka SKED 4 x dřevěná přepravka - nářadí 

1ks mačeta                     a) rozbrus. + mot. pila 

Elektrocentrála                     b) Zámečnické nářadí 

2ks RHP práškový                     c) Nejiskřící nářadí 

1 x láhev na postřik                     d) Elektro nářadí 

1 x kanystr s postřikem proti hmyzu 2ks kryt na sklo 

1ks 10L kanystr naturál 2ks lano záchranné 30m      057;058 

1ks Bedna – 3 x hadice Holmatro 1ks plech.kanystr Naturál 95 - 10L        

1ks bedna zakládací klíny 1ks rozbrušovací pila 

1ks bedna s tmely 3ks absorbční deky 
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1ks přenoska s hadicí  1ks páteřní dlaha SPENCER 

1x skříňka ( 5 párů pracovních rukavic,  

2 ks Biolit) 

4ks lano vyvazovací   01;02;03;04 

1ks Proudnice P6 

20ks igelitové pytle 2ks Krabice s těsněním 

1 ks postřik proti bodavému hmyzu spony na hadice 4B –  4C 

2 x pár gum. rukavic 1ks koš k ejektoru 

1 ks Evak 500 + postroj evak. 2ks VRVN 2 + 2ks řetězy v obalu 

1ks lano zachrané 60m      059  1ks pákové nůţky 

2. DVEŘE - LEVÁ STRANA : 1ks RHP CO2  6kg + 1ks  5kg 

4ks hadice B 75  

7ks hadice C 52 3 DVEŘE – PRAVÁ STRANA: 

3 ks přechod B/C 3 ks stabilní proudnice 

2ks proudnice GALAXIE 2ks  vyvazovací lano 

2ks jednostranný klíč 1ks klíč na půlspojky jednostranný 

1 ks rozdělovač pákový s přechodem B/C 1ks ventilové lano s karabinou vidlicí 

1ks čerpadlo + zemnící kolík  2ks sběrač 

1 ks Bedna – Holmatro  podtlaková ucpávka    2 x pár gum. rukavic 

 1 ks Evak 500 + postroj evak. 

3. DVEŘE - LEVÁ STRANA : 1ks lano záchranné 60m      059 

4ks vazák 1ks zakládací klín pod kola 

1ks palice 1ks ejektor stojatý 

1 ks hydrantový pákový nástavec 1ks přiměšovač 

1ks bourací sekera 1 ks nástavec na proudnici 

2ks páčidlo malé  

2ks VRVN 1 HORNÍ NÁSTAVBA 

2ks lopatka polní 1ks vyprošťovací hák 

2ks palice dřevěná 4ks ţebřík hliník 

1ks pomahač na sudy 1ks hák na popruhy (2 díly) 

1ks otvírák na sudy 2ks lopatka 
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1ks klíč k hydrantu nadzemnímu 1ks rýč 

1ks klíč k hydrantu podzemnímu 2ks podběrák 

1ks lopata SEZNAM NÁŘADÍ: 

2ks nízkotlaké vaky Holmatro Klíče - 8/10, 11/12, 13/17, 13/21, 19/22   

1 ks tyč na rampouchy(hliník) 24/27 , jednostranná 14 a 16           

ks ucpávka na kanály prstýnek 13/17 

1ks trhací hák s nástavcem Kombinačky , kladivo , imbus 14 , 

1ks savička přechodem C/D Šroubováky  2x  plochý, 1x  kříţový,  

 2x trubkový  klíč 19/22, 24/27 + tyčka   

ZADNÍ DVEŘE : Tyč na sklápění kabiny ,  

1 ks klíč k ručnímu ovládání ventilů Kompresorová  hadice 

2ks kráče B Nástavec na   foukání pneu 

2ks klíč na půlspojky Trub.klíč na kola + tyč na kola  

1ks ovládací panel lafety  

1ks klíč k nouzovému ovládání  

1ks přechod 75/110  

1ks přechod 110/125  
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Vůz. č. 8, CAS 40/3500/400 – S2Z  
 

KABINA MUŢSTVA : 1 DVEŘE - PRAVÁ STRANA :    

1ks výstraţná vesta 1ks klíč na půlspojky 

1ks VRVN 3ks VDP Pluto 

2ks svítilna Survivor 3ks Masky Interspiro 

1ks lékárnička 4 ks hadice B 75  

1ks hever + podloţka  2ks RHP přášek 

1ks přechod B/C 4ks náhradní tlaková lahev 

1ks kladívko na sklo 3ks hadice C 52 

1ks RHP prášek  

2 ks záchranné lano055;056 2 DVEŘE - PRAVÁ STRANA : 

1ks klíč na půlspojky 1 ks ventilové lanko  

 2 ks záchytné lano v obalu 

1 DVEŘE - LEVÁ STRANA : 1 ks rozdělovač s přechodem B/C  

4ks vazák 1ks vymezovací páska 

1ks plovoucí čerpadlo 1ks kanystr na pěnidlo 

1ks přetlakový ventilátor 1ks sací koš 

1ks kanystr 10 l s benzínem 2ks klíč na půlspojky 

1ks S OXY 1ks klíč k nouzovému ovládání ventilů 

1ks záchytné lano 1ks přenosný přiměšovač 

 1ks savička D 

2. DVEŘE - LEVÁ STRANA :   

1 ks hydrantový nástavec + rezervní těsnění  HORNÍ PLOŠINA : 

1 ks sáček - spony na hadice: 4 ks „B“ 4ks 

„C“ 

5 ks savice     

1 ks poţární sekera     2 ks výměnné hubice na lafetu   

2ks proudnice GALAXIE 1 ks savička 

1ks klíč k nadzemnímu hydrantu 1 ks trhací hák  

1 ks klíč k podzemnímu hydrantu   2 ks přejezdový můstek  

1 ks proudnice pěnotvorná P - 6   1ks P 12     

3 ks stabilní proudnice na vodní stěnu 1ks koště 
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2ks deflektor 1ks hrábě 

5 ks přechod B/C ( jeden na hrdle )  1ks lopata 

5ks hadice C 52 ( 4 bílé, 1 červená Techmatex ) 1ks krumpáč 

1 ks páčidlo ploché 1ks taţná tyč 

2 ks klíč na spojky a šroubení  1ks P 350 

1 ks krabička s těsněním   

 PRAVÝ SPODNÍ SCHRÁNKA 

ZADNÍ DVEŘE : klíč zaplombovaný v kabině 

1 ks klíč k ručnímu ovládání ventilů  3ks kalhoty Sunit 

2ks hadice B 75 – 5m klíče na kola + nástavec 

2 ks klíč na spojky a šroubení   sada ţárovek ( 8 ks) 

1 ks ejektor stojatý výstraţný trojúhelník 

1ks sběrač 1ks tyčka k heveru 

1ks přechod : B/C, 75/110, 110/125  

1 ks rozdělovač s přechodem B/C      
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Vůz. č. 9, UA – L1V  
 

KABINA ŘIDIČE: TAŠKA VELKÁ:  

      7 ks   Nerit č.1 

      1 ks   rouška z plic do plic  

      1 ks   obálka na popáleniny DK    

      8 ks   gáza hydrofobní 12 cm  

      2 ks   vata  

      2 ks   škrtidlo gumové  

      2 ks   Mesosept 

      2 ks   Septonex 

      1 ks   obvaz hotový č2 

      4 ks   obvaz hotový č.3 

      1 ks   pinzeta 

      1 ks   kleště na jazyk  

      1 ks   T-tubus  

      3 ks   šátek trojcípý 

      3 ks   leukoplast střední  

      3 ks   leukoplast malá 

    15 ks   leukoplast s polštářkem  

      9 ks   Porin 

      1 ks   Pean  

      2 ks   rukavice chirurgické 

      1 ks   Opthal + kapátko  

      9 ks   obinadlo hydrofobní 

1 ks    lékárna – nová 

1 ks    RHP  PRAŠKOVÍ 

1 ks    LANO ZACHRANÉ   065 

1 ks    náhlavní souprava k RDST 

 

VNITŘNÍ PROSTOR: 

1 ks    sedací lehátko  (nosítka) 

1 ks    nosítka SKED 

1 ks    páteřní dlaha SPENCER 

1 ks    lehátko záchranné + podvozek 

1 ks    drţák na transfuzní sklenice a nástavec 

1 ks    drţák na transfuzní sklenice k nosítkům 

3 ks    Kramerova dlaha velká 

1 ks    závěsná svítilna 

1 ks    vakuové lehátko velké 

1 ks    noţní pumpa k v.lehátku  

BRAŠNA RK :   

           1 ks   polomaska s balonkem 

           1 ks   polomaska velká  

           1 ks   páčidlo kovové 

           1 ks   polomaska umělé 

           1 ks   kleště na jazyk    

           4 ks   T-tubus  

           1 ks   upínací guma k polomasce 

 

BRAŠNA NA VÁKUOVÉ DLAHY:  

                    1 ks   pumpička ruční     

                    1 ks   dlaha na nohu s polštářkem  

                    1 ks   dlaha na nohu  

                    1 ks   dlaha na ruku  

                    1 ks   dlaha krční 

 

BRAŠNA CHIRAHELP malá: 

                           1 ks   ústní křísící přístroj          

                           1 ks   páčidlo umělé  

                           2 ks   T-tubus + náhradní     

                                     těsnění 

TAŠKA MALÁ: 

 

1 ks   prostěradlo 

1 ks   deka 

2 ks tlakové lahve na O2 a 

 1 ks manometr 
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PŘEBYTKOVÝ MATERIÁL: 

2 ks    rukavice chirurgické 

1 ks   gáza hydrofilní 7,5x7 

4 ks   Santin,5 cm 

1 ks   škrtidlo gumové 

3 ks  dlaha dřevěná velká 

5 ks  dlaha dřevěná   malá 

8 ks  obvaz hotový č.3 

5 ks  obvaz hotový  č.4 

2 ks  obvaz hotový  č.1 

6 ks  obvaz hydrofilní 8 cm 

1 ks  Traumacel    
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Vůz. č. 10,  KHA 32/2000/2000/3000 – S2V  
 

1.a 2.DVEŘE PRAVÁ STRANA 1.a 2.DVEŘE LEVÁ STRANA 

2x hadice B  1x rychlozásahové zařízení na prášek 

2x hadice C  2x klíč na půlspojky 

1x pěnotvorná proudnice na  P 6  2x přechod B/C 

4x VDP    1x savička D na pěnidlo 

1x pěnotvorná proudnice P 12 1 x savička rosenbauer 

1x ploché páčidlo 1x přenosný přiměšovač 

2x přechod B/C  5x vazák 

2x klíč na půlspojky 2x vyvazovací lano 

1x proudnice C s uzávěrem 1x ventilové lano 

1x proudnice C clonová 1x bourací sekera 

1x proudnice B  2x proudnice JET 

1x rychlozásahové zařízení na prášek 2x hadice B 

1x koště  2x hadice C 

1x klíč na kola+tyč k ovládání kabiny  1 x páčidlo malé 

  1x ejektor stojatý 

3. DVEŘE PRAVÁ STRANA 1x plast.kufřík s nářadím 

4x hadice C Techmatex  

2x hadice B Techmatex 3. DVEŘE LEVÁ STRANA 

 1x RHP práškový 

ZADNÍ DVEŘE PRAVÁ STRANA  

1x klika k navijáku  ZADNÍ. DVEŘE LEVÁ STR.  

1x vysokotlak + proudnice   1x klika k navijáku 

1x nástavec na vysokotlak 1x nástavec na vysokotlak       

1x rozdělovač 1x rozdělovač  

 1x  vysokotlak + proudnice  

HORNÍ PLOŠINA 1x P 350     

4x nastavovací ţebřík 2x cedule únik 

4x savice 125 1x lopata 

2x upevňovací. bodáky 1  1x krumpáč 

2x klíč na půlspojky 1x taţná tyč + 2x vazák  

1x hydrantový nástavec  19 z 22 
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1x klíč k podzemnímu hydrantu KABINA MUŢSTVA 

1x klíč k nadzemnímu hydrantu 1x záchranné lano  066 

1x klíč k nouzovému ovládání 1x kladívko na okna kombinované 

1x sací koš + karabina velká  1x tyčka k heveru 

spony na hadice 4xB 6xC 1x hever  

1x sběrač   1x lékárnička  

1x síto na sací koš   1x výstraţná vesta 

2x přechod B/C  1x podloţka k heveru 

1x kráče B   

  

  

 

 

Vůz. č. 11, OA – L3Z 
 

KABINA MUŢSTVA: BRAŠNA Č.1 – ZAPLOMBOVANÁ 

1 ks hever + ráčna + patka 1 ks sada ţárovek 

 1 ks lékárnička 

BRAŠNA Č.2 – ZAPLOMBOVANÁ 4 ks klíče-ploché 

1 ks ovládání navijáku 1 ks trojúhelník 

1ks pás k navijáku a kladka 1 ks kleště  

1ks ochranný popruh (část hadice B) 1 ks klíč na kola 

1 pár pracovních rukavic zn: L R 1 ks olej motorový 

 1 ks šroubovák plochý 

SCHRÁNKA U ŘIDIČE  

1 ks reflexní vesta  
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Hadicový přívěs  
 

32 ks hadice B  pogumované 1ks klíče na půlspojky jednostranné 

 
2ks hadice B chemlonové 

 

1ks klíč k nadzemnímu hydrantu 

 
4ks hadice C  

 

1ks klíč k podzemnímu hydrantu 

 
1ks zařízení k ukládání hadic do přívěsu 

 

3 ks přechod B/C 

 
10ks spon na hadice B v sáčku 

 

2ks přechod 110/75 

 
6ks spon na hadice C v sáčku 

 

1ks rozdělovač – pět hrdel NDR 

 
2ks přetlakový ventil 

 

1ks proudnice B 

 
4ks  klíče na půlspojky oboustranné 

 

1ks proudnice s uzávěrem 

 
1ks proudnice mlhová 

 

1ks proudnice clonová 

 
 

 

 

Přívěs na ropné havárie  
 

10 ks norná stěna + obal. vak 2 ks hadice gumová na vzduch (černá) 

6 ks norná stěna - (starý typ) 1 ks hadice tlaková + rychlospojky (modrá) 

20 ks igelitové pytle 1 ks vzduchové čerpadlo sudové 

2 ks redukční ventil 1 ks palice 

1 ks lano PAD 10 ks tyč na vyvazování norných stěn 

5 ks kotva + lanko 3 ks zajišťovací tyč (roxor) 

4 ks kotva 3 ks záchranná vesta 

2 ks vzduchová láhev 2 ks karabina 

3 ks vyvazovací lano 2 ks sud + vapex 

1 ks ocel.řetěz cca 40 m 2 ks ventilek norné stěny 
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Přívěs s motorovým člunem  
 

1ks motorový člun Zodiac 

 

1ks přepravka šedá (zaplombovaná) 

 1ks závěsný motor Mercury  

 

                    3ks záchranná vesta 

1ks benzínová nádrţ 

 

                    1ks rukavice 

2ks pádlo 

 

                    2ks záchytné lano 

(15m) 2ks stahovací popruh 

 

                    1ks noţní pumpa + 

hadice 1ks propojovací kabel k přívěsu 

 

                    1ks hadicový přívod 

paliva 1ks kotva +vazák 

 

                    1ks klíč na svíčky 
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Příloha č. 3 

 

Situační schéma podniku Spolana a.s. 
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Příloha č. 4 

 

Systém značení požárních vozidel 

 
- Písmena označují ve zkratce název nástavby automobilu (CAS  - cisternová 

automobilová stříkačka, AP automobilová plošina). 

- První číselné označení za zkratkou názvu automobilu označuje hlavní  parametr 

vozidla. (V případě CAS je to jmenovitý výkon čerpadla u AP je maximální 

výškový dosah ramene). 

- Číselné označení za zlomkovou čárou označuje mnoţství hasební látky kterou 

nástavba automobilu obsahuje v pořadí voda/ pěnidlo/ prášek/ plynné hasivo 

(CO2).   

- Za pomlčkou následuje označení podle technických parametrů podvozku, které je 

následující: 

- Zásahové poţární automobily se podle konstrukce podvozku a určení 

k provozu na komunikacích člení na 

 

a) silniční – určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích označených jako automobily s podvozkem kategorie 

1,  

b) smíšené – určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace 

označované jako automobily s podvozkem kategorie 2, 

c) terénní – určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace 

označované jako automobily s podvozkem kategorie 3. 

 

- Zásahové poţární automobily se podle největší technicky přípustné 

hmotnosti stanovené výrobcem podvozku člení na hmotnostní třídy 

 

a) velmi lehké (UL) nepřevyšující 2000 kg 

b) lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg, 

c) střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000kg, 

d)   těţké (S) převyšující 14000 kg. 
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- Provedení zásahových poţárních automobilů se podle rozsahu 

poţárního příslušenství člení na 

 

a) základní (Z), 

b)   speciální 

1. redukované (R)  

2. rozšířené (V) 

3. technické (T) 

4. k hašení lesních poţárů (LP) 

  

 

Příklad označení poţárních automobilů:  CAS 32/8200/800 – S2Z  

                                                                  AP 40 – S1R 
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Příloha č. 5 

 
   

Výpočet potřebných sil a prostředků  
 

Výňatek z operačně taktické studie Spolana a.s. kapitola VIII. až XI. 

 

VIII. Objekt vyhodnocený jako objekt s největším rizikem úniku 

a požáru 

D 4660 výrobna VCM 

Důvody : 

- četnost drobných úniků látek je zde dle statistického sledování nejvyšší; 

- členitá technologie pouţívající více druhů nebezpečných látek (Cl2, HCl, EDC, 

VCM, ethylen, propylen), vysoké tlaky a teploty; 

- lze očekávat „domino efekt“; 

- Bezpečnostní zpráva uvaţuje pro tento objekt s šesti scénáři havárií; 

- objekt je vyhodnocen Posouzením poţárního nebezpečí jako objekt s nejsloţitější 

variantou poţáru. 

 

IX. Popis havarijních scénářů na obj. D 4660 
 

Iniciační událost 6 a 7 únik plynné směsi ethylenu, HCl a EDC rupturou na trase 

nástřiku/produktu oxichlorace 

 

Při podrobnější analýze scénářů iniciačních událostí 6 a 7 bylo zjištěno, ţe 

vzhledem k systému řízení výrobního úseku Oxichlorace, jsou tyto scénáře prakticky 

shodné a proto budou dále analyzovány společně. 

Poškození celistvosti potrubí by znamenalo, v případě správné funkce 

zabezpečovacího systému (systém blokovacích veličin), únik plynné směsi ethylenu, HCl 

a EDC, jehoţ mnoţství by přibliţně odpovídalo zádrţi reaktorů a 15-ti vteřinovému 

nástřiku ethylenu. 
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Za předpokladu, ţe dojde k okamţité iniciaci uniklé směsi iniciačním zdrojem o 

dostatečné energii (např. mechanické jiskry), popřípadě dojde k iniciaci bezprostředně po  

úniku i z jiných důvodů, vznikne  poţár unikající směsi ethylenu, HCl a EDC 

(Flare).  

Pokud nedojde k okamţité iniciaci pak uniklá směs ethylenu, HCl a EDC vytvoří 

oblak, který se, v závislosti na atmosférických podmínkách, bude šířit okolím. V případě 

jeho iniciace (zpoţděná iniciace), lze předpokládat neexplozivní vyhoření oblaku (Flash 

fire), bez výrazných tlakových účinků na okolí. Vzhledem k mnoţství uniklé směsi 

ethylenu, HCl a EDC je exploze málo pravděpodobná.  

Horší varianta by v tomto případě nastala za předpokladu selhání blokovacího 

systému oxichlorace, současně se selháním obsluhy velínu. Tato situace by znamenala 

dlouhodobý únik směsi ethylenu, HCl a EDC z potrubí. Pak by v případě zpoţděné 

iniciace dostatečným iniciačním zdrojem (plamen, elektrická jiskra apod.) bylo moţno 

předpokládat, ţe dojde k explozi s působením vzniklé tlakové vlny na okolí. 

Protoţe v uniklé směsi je přítomen i plynný chlorovodík, oblak je nebezpečný i 

z hlediska moţného toxického ohroţení. Na základě překročení koncentrace HCl 40 

mg/m
3
 (II. stupeň plynové detekce) vyjíţdí HZS podniku. Dá se předpokládat, ţe by se 

část oblaku rozptýlila jiţ do určité vzdálenosti (v závislosti na povětrnostních 

podmínkách) od místa úniku, neţ by na místo dorazila jednotka HZS podniku. Ta by 

musela postavit mobilní vodní clony a jejich účinným rozestavěním zabraňovat dalšímu 

šíření oblaku HCl (ve směsi s ethylenem a EDC). 

Vniknutí plynné směsi (obsahující převáţně EDC a HCl) do kanalizačního 

systému lze vyloučit – na zaústění kanálu průmyslové kanalizace do odváděcího potrubí 

je vodní uzávěr. 

Na signalizaci čidla (čidel) plynové detekce v II. stupni vyjíţdí k místu úniku HZS 

podniku. Uzávěry příjezdových komunikací zajišťuje HZS podniku ve spolupráci 

s provozy, (event se pouţijí výstraţné panely). Činnosti ţelezniční vlečky v blízkosti 

místa havárie, řídí a zabezpečuje dispečer vlečky dle havarijního plánu podniku. 
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Iniciační událost 8 únik propylenu rupturou na trase do H204 

Závaţné poškození celistvosti přívodního potrubí kapalného propylenu do H204  

 (DN 150) by znamenalo, vzhledem k tlakovým poměrům uvnitř zařízení, únik 

cca 4 t kapalného  

propylenu v době mnohem kratší neţ 5 minut. Tento masivní únik propylenu bude 

doprovázen odparem propylenu z vlastního H204. Vzhledem k délce potrubí 

k únikovému otvoru by se jednalo o tzv. dvoufázový výtok (únik směsi kapaliny a 

vytvořených par). 

Za předpokladu, ţe dojde k okamţité iniciaci uniklé směsi iniciačním zdrojem o 

dostatečné energii (např. mechanické jiskry), popřípadě dojde k iniciaci bezprostředně po 

úniku i z jiných důvodů, vznikne poţár unikající směsi plynného a kapalného propylenu 

(Jet fire).  

Pokud nedojde k okamţité iniciaci propylenu, pak se část propylenu odpaří. V 

případě jeho iniciace (zpoţděná iniciace), lze předpokládat, vzhledem k mnoţství 

uniklého propylenu, explozi.  

Pokud nedojde k iniciaci, potom se oblak po určité době zředí a rozplyne bez ohroţení 

okolí. Vniknutí plynného propylenu do kanalizačního systému lze vyloučit – na zaústění 

kanálu průmyslové kanalizace do odváděcího potrubí je vodní uzávěr. 

Na základě překročení koncentrace propylenu 4000 ppm (II. stupeň plynové detekce) 

vyjíţdí HZS podniku. Uzávěry příjezdových komunikací zajišťuje HZS podniku ve 

spolupráci s provozy, (event se pouţijí výstraţné panely). Činnosti ţelezniční vlečky 

v blízkosti místa havárie, řídí a zabezpečuje dispečer vlečky dle havarijního plánu 

podniku. 

 

Iniciační událost 9, 10 a 11 únik směsi VCM, EDC a HCl rupturou na potrubí na 

koloně C202 

Při podrobnější analýze scénářů iniciačních událostí E6, E7 a E8 bylo zjištěno, ţe 

vzhledem k systému řízení celku Štěpení EDC a izolace VCM, jsou tyto scénáře 

prakticky shodné a proto budou dále analyzovány společně. 

Závaţným poškozením celistvosti nástřikového potrubí plynné či kapalné fáze 

kolony C202 nebo potrubí odvádějící chlorovodík (plynné či kapalné fáze) dojde 

k odtlakování celého systému Štěpení EDC a izolace VCM, které bude doprovázeno  
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únikem směsi HCl, VCM a EDC (vzhledem k bodu varu EDC za normálních podmínek 

nebude podíl EDC v uvolněné plynné směsi dominantní). 

Tato závaţná ruptura bude velice rychle identifikována skokovými změnami  

technologických parametrů popř. detektory úniku NL. Při této havarijní situaci se 

technologický celek Štěpení EDC a izolace VCM havarijně odstavuje. Odstavení dle 

příslušných předpisů provádí obsluha velínu. 

Jestliţe dojde k okamţité iniciaci směsi iniciačním zdrojem o dostatečné energii 

(např. mechanické jiskry), popřípadě dojde k iniciaci bezprostředně po úniku i z jiných 

důvodů, vznikne poţár unikající směsi (Jet fire).  

Pokud nedojde k okamţité iniciaci, tak uniklá směs VCM a HCl (a EDC) vytvoří 

oblak, který se, v závislosti na atmosférických podmínkách, bude šířit okolím. V případě 

jeho iniciace (zpoţděná iniciace), lze předpokládat, vzhledem k mnoţství uniklé směsi, 

explozi.  

Protoţe v uniklé směsi je přítomen i plynný chlorovodík, oblak je nebezpečný i 

z hlediska moţného toxického ohroţení. Na základě překročení koncentrace HCl 40 

mg/m (II. stupeň plynové detekce) vyjíţdí HZS podniku. Dá se předpokládat, ţe by se 

část oblaku rozptýlila jiţ do určité vzdálenosti (v závislosti na povětrnostních 

podmínkách) od místa úniku, neţ by na místo dorazila jednotka HZS podniku. Ta by 

musela postavit mobilní vodní clony a jejich účinným rozestavěním zabraňovat dalšímu 

šíření oblaku HCl (ve směsi s VCM). 

Vniknutí plynné směsi do kanalizačního systému lze vyloučit – na zaústění kanálu 

průmyslové kanalizace do odváděcího potrubí je vodní uzávěr. 

Na základě překročení koncentrace NL v ovzduší (II. stupeň plynové detekce) 

vyjíţdí HZS podniku. Uzávěry příjezdových komunikací zajišťuje HZS podniku ve 

spolupráci s provozy, (event se pouţijí výstraţné panely). Činnosti ţelezniční vlečky 

v blízkosti místa havárie, řídí a zabezpečuje dispečer vlečky dle havarijního plánu 

podniku. 
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X. Zásahy jednotky HZS podniku SPOLANA a.s.– výpočtová část 

pro obj. D 4660 

a. Požár v technologii 

Výpočet SaP je proveden pro poţár typu Flare, Jet nebo Flash Fire. Není 

uvaţována masivní exploze a následný domino efekt. V souladu se závěry Bezpečnostní 

zprávy je  

uvaţováno s následným únikem nebezpečné látky po uhašení poţáru – viz. výpočtová 

část  

Výpočet zohledňuje pouţití stabilních vodních monitorů pro hašení a chlazení. 

Objekt D 4660 je vybaven 4-mi stabilními vodními monitory připojených na potrubí DN 

150 s výkonem 2 100 l min
-1

. Dva z vodních stabilních monitorů jsou umístěny na 

západní straně objektu a dva na straně východní. Z uvedeného vyplývá, ţe pro výpočet 

celkové dodávky vody nelze pouţít násobení výkonu jednotlivých stabilních vodních 

monitorů, protoţe členitou technologii nepokryjí. Pro výpočet SaP na hasební zásah je 

pouţit vţdy jen jeden ze stabilních vodních monitorů. 

Parametry technických prostředků uvažovaných ve výpočtu : 

- proudnice P 12, výkon 1504 l.min
-1 

při 0,8 MPa 

- stabilní vodní monitor Rosenbauer, výkon 2100 l.min
-1 

 

- cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815 se zásobou 8200 l vody ve 

vodní nádrţi 

- dodávka vody na hašení dle PPN  Qp = 9 024 l.min
-1
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Počet zasahujících při poţáru činí 28 hasičů. 
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b. Únik nebezpečné látky 

Výpočet SaP je proveden pro kontinuální únik NL šířící se jedním směrem. 

Není uvaţována kruhová varianta šíření NL ani radikální změna proudění vzduchu při 

zásahu.  

Uvaţován je zásah s detekcí ve směru šíření nebezpečné látky a s instalací 

stabilních vodních clon C 52 bez dalšího zkrápění místa zásahu. Výpočet neřeší uzavření 

zařízení s unikajícím médiem jednotkou HZS podniku. Výpočet neřeší ani instalaci druhé 

řady stabilních clonových proudnic. Uvaţováno je se zásahem kompletní jednotky HZS 

podniku bez zálohy pro další výjezd k mimořádné události a bez zálohy pro výjezd 

záchranného automobilu a automobilové plošiny. 

Parametry technických prostředků uvažovaných ve výpočtu : 

- clonová proudnice C 52 stabilní, výkon 720 l.min
-1

, dosah 6 m; 

- cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815 se zásobou 8200 l vody ve 

vodní nádrţi 
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Počet zasahujících při úniku NL činí 23 hasičů. 
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XI. Návrhy na opatření 

Opatření, která je možno realizovat v krátké době 

- zajistit rekonstrukci a zvýšení výkonu čerpadel stávajících CAS 32 na CAS 40  

- zajistit výměnu stávající zastaralé CAS K 25 za CAS K 60 

- u rekonstruovaných vozidel a nové CAS 60 zajistit montáţ monitorů 

s výkonem min. 3500 l.min
-1

 

- přesunout část mzdových prostředků ze zrušených pracovních míst na 

stávající pracovní místa – opatření ke sníţení fluktuace zkušených a 

vycvičených hasičů 

- omezit počet velitelů – VZ bude vykonávat činnosti jednoho z VBÚ 

- zasahující v ochranných oblecích se budou jistit vzájemně 

Dále je moţno : 

- vyuţít externí jednotky pro dekontaminaci (viz. Dohoda o součinnosti sloţek 

IZS) 

(první tři opatření zajistí zvýšení dodávky vody z menšího počtu zásahových 

automobilů a tím sníţení počtu strojníků potřebných k obsluze, zároveň umoţní 

odprodat nepotřebnou nebo zastaralou techniku) 

Aktualizovaný výpočet SaP po realizaci „krátkodobých“ opatření 

c. požár v technologii 
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Počet zasahujících při poţáru po realizaci krátkodobých opatření činí 18 hasičů. 
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d. únik nebezpečné látky 

2
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 (pro NA= 2 lze vyuţít navrţené 1 x CAS 60 a 1 x CAS 40)  
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Počet zasahujících na únik NL po realizaci navrţených krátkodobých opatření činí 

18 hasičů. 

Opatření dlouhodobého charakteru 

- rekonstrukce hydrantové sítě podniku a přestavba podzemních hydrantů na 

nadzemní 

- zajistit postupnou rekonstrukci a obměnu zastaralé mobilní techniky jednotky 

HZS podniku a zásahového vybavení 

- instalace stabilních vodních clon napájených z hydrantové sítě okolo 

vybraných objektů a technologií spouštěných buď automaticky, na základě 

signalizace čidla PD nebo ručně 

- alternativně instalace polostabilních stabilních vodních clon napájených 

z mobilní poţární techniky okolo vybraných objektů a technologií 

realizovat přechod stávající jednotky HZS podniku k HZS ČR a tím odstranit 

problémy s vysokou fluktuací 
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