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Práce je zaměřena na tvorbu, aktivaci a nasazením dvou nejběţnějších 

a nejfrekventovanějších seskupení, kterými jsou poţární a povodňový odřad v podmínkách 

hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. V tomto dokumentu byly vytvořeny 

návrhy schémat zmiňovaných odřadů slouţící pro nasazení vhodných sil a prostředků. Nebyla 

opomenuta ani problematika záloh techniky a členů v případě vyslání odřadu včetně 

logistického zabezpečení. 
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ÚVOD 

 

Hasičský záchranný sbor ČR řeší ve své působnosti široké spektrum mimořádných 

událostí. K zvládání běţného typu mimořádných událostí jsou vyuţívány jednotky poţární 

ochrany dle plošného pokrytí území ČR jednotkami poţární ochrany, tyto jednotky 

k událostem vysílá krajské operační a informační středisko vyhlášením adekvátního stupně 

poplachu dle poplachového plánu kraje [11]. Ve chvíli, kdy rozsah události překračuje běţný 

rámec mimořádné události a standardně dané síly a prostředky jsou jiţ nedostačující, 

umoţňuje zákon o poţární ochraně povolat další potřebné síly a prostředky tak, aby 

systémová reakce na mimořádnou událost velkého rozsahu byla koordinovaná, účinná 

a efektivní. Ke splnění výše uvedeného záměru byl interním předpisem HZS ČR [1] vytvořen 

systém tvorby odřadů HZS krajů jako standardizovaná forma pomoci mezi kraji v rámci HZS 

ČR.  

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na aplikaci dvou nejfrekventovanějších typů 

odřadů, poţárního a povodňového, do podmínek Hasičského záchranného sboru 

Středočeského kraje. Tvorbu odřadů HZS Středočeského kraje navrhuji jiţ s konkrétní 

technikou z jednotlivých stanic, práce se mimo samotných návrhů zmiňovaných odřadů 

zaobírá potřebnými nároky na členy odřadu a vytvářením logistického a týlového zajištění na 

místě zásahu.  

Cílem práce bylo vyhotovit dokument, který by mohl slouţit jako podklad pro moţné 

vyslání a nasazení odřadu ve Středočeském kraji, do okolních krajů nebo případně do 

zahraničí. Tvorba dalších typů odřadů, ověření pouţitelnosti navrhovaných struktur odřadů 

včetně kasuistiky z větších cvičení, odborné přípravy či samotných zásahů povaţuji vzhledem 

k rozsahu problematiky za vhodné řešit následnými dalšími pracemi. 
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REŠERŠE 

Při studiu řešené problematiky jsem prostudoval následující literaturu: 

 

SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTERSTVA 

VNITRA: 

45. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

ze dne 9. 10. 2003, kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů HZS ČR pro poskytování 

pomoci mezi kraji v rámci České republiky a při zapojení České republiky do mezinárodních 

záchranných operací. Praha: MV – GŘ HZS ČR, 2003, částka 44, 14 s. 

 

SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SBORU PLZEŇSKÉHO KRAJE: 

19. Pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje ze dne 22. dubna 2004, kterým se stanoví zásady 

pro vytváření odřadů HZS Plzeňského kraje pro poskytování pomoci na výzvu MV-GŘ HZS 

ČR, na výzvu HZS sousedního kraje nad rámec běţné mezikrajské pomoci a pro poskytování 

pomoci při zapojení do mezinárodní záchranné operace. Plzeň: KŘ HZS ČR, 2004, částka 19, 

17 s. 

 

SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 

SBORU ÚSTECKÉHO KRAJE: 

22. Pokyn ředitele HZS Ústeckého kraje ze dne 23. dubna 2010, kterým se stanoví zásady pro 

vytváření odřadů HZS Ústeckého kraje pro poskytování pomoci na výzvu MV-GŘ HZS ČR, 

na výzvu HZS sousedního kraje nad rámec běţné mezikrajské pomoci a pro poskytování 

pomoci při zapojení do mezinárodní záchranné operace. Ústí nad Labem: KŘ HZS ČR, 2010, 

částka 22, 20 s. 
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1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC: 
 

1.1. Zákon o požární ochraně 

Zákon č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, platí na území 

České republiky od 01. 07. 1986. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu 

ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných 

správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy 

a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností jednotek poţární 

ochrany. Zákon o poţární ochraně mimo jiné říká, ţe kaţdý je povinen počínat si tak, aby 

nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, neohrozil ţivoty a zdraví osob, zvířat a neohrozil cizí 

majetek. Při zdolávání poţárů, ţivelních pohrom a jiných mimořádných událostí, je kaţdý 

povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím váţnému nebezpečí nebo 

ohroţení sebe nebo osoby blízké nebo nebrání-li mu v tom důleţitá okolnost. Stejně tak 

je povinen poskytnout potřebnou věcnou pomoc.  

 

1.2. Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany byla 

vydána na základě § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů. Vyhláška byla změněna 

novou vyhláškou č. 226/2005 Sb. Vyhláška upravuje ustanovení zákona o poţární ochraně 

týkající se činnosti a organizace jednotek poţární ochrany a současně ustanovení zákona 

o Hasičském záchranném sboru České republiky týkající se poţadavků na odbornou 

způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.  

 

1.3. Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, je základním právním 

předpisem pro integrovaný záchranný systém. Vymezuje přípravu na vznik mimořádné 

události, kdy dojde k provádění záchranných a likvidačních prací dvěma nebo více sloţkami 

integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Mimořádná událost je definována jako 
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škodlivé působení sil a jevů vyvolané činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 

ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

při mimořádných událostech včetně havárií a ţivelných pohrom. IZS není institucí. Základní 

sloţky IZS tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky poţární ochrany 

zařazené v plošném pokrytí území kraje, zdravotnická záchranná sluţba, Policie ČR a ostatní.  

 

1.4. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

Zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále 

jen “zákon o sluţebním poměru”) vstoupil v účinnost dnem 1. ledna 2007. Ještě před vstupem 

v účinnost byl desetkrát novelizován, po jeho vstupu v účinnost byl novelizován jiţ třikrát. 

Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru 

vykonávají sluţbu, jejich odměňování, řízení ve věcech sluţebního poměru a organizační věci 

sluţby. Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor 

České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská sluţba České republiky, 

Bezpečnostní informační sluţba a Úřad pro zahraniční styky a informace.  
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2. CHARAKTERISTIKA ODŘADŮ DLE JEJICH 

PŘEDURČENOSTI 
 

2.1. Charakteristika odřadu 

 

 Odřad je seskupení určitého mnoţství sil a prostředků, které se skládá z hasičů 

nejméně dvou druhů jednotek poţární ochrany nebo z hasičů nejméně jedné jednotky PO 

a osob začleněných ve sloţce integrovaného záchranného systému nebo hasičů jednotky PO 

a osob poskytující osobní a věcnou pomoc [1]. 

 Odřady jsou předurčeny zejména pro pomoc na území České republiky a pro pomoc 

na území států Evropy (států sousedících s ČR). Dle poţadavků v omezené míře i v ostatních 

zemích [1, 8]. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS kraje“) sestavuje odřad 

v prvním sledu z jednotek HZS kraje a osob začleněných ve sloţkách IZS. Je moţné začlenit 

osoby poskytující osobní a věcnou pomoc. Ve druhém sledu by odřad byl tvořen jednotkami 

sboru dobrovolných hasičů vybrané obce a jednotek HZS podniků [5]. 

Odřad sestavený v rámci kraje vystupuje jako jednotka HZS kraje. 

 

Dle předurčenosti se odřady dělí na [6]: 

 Vyhledávací a záchranné 

 Poţární 

 Chemické a ekologické 

 Povodňové 

 

2.2. Požární odřad 

 

Poţární odřad je seskupení sil a prostředků určených pro hašení poţárů ropných látek, 

lesních poţárů nebo zajištění náhradní činnosti za jednotky poţární ochrany postiţeného kraje 

nebo státu [7, 8]. 

Cílem činnosti jednotek při zdolávání poţáru je dosaţení lokalizace, neboli činnosti, 

která vede k zamezení dalšího šíření poţáru a následné likvidace poţáru. 
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2.2.1. Činnost poţárního odřadu  

Jednotka na místě zásahu provádí hasební práce (hašení vodou nebo pěnou) [5]. Dále 

provádí zásahy technického rázu dle moţností svého vybavení (odstraňování překáţek, 

vytváření proluk). Jednotka můţe zajišťovat dálkovou nebo kyvadlovou dopravu vody 

a dopravu speciálních hasebních látek a věcných prostředků poţární ochrany. V neposlední 

řadě můţe zabezpečovat prostory pro stravování a odpočinek zasahujících osob[1].  

 Odřad by byl nasazen při déle trvajících zásazích náročných na velké mnoţství 

potřebných sil a prostředků. A to zejména při lesních poţárech. 

Jednotky při zásahu mohou pouţívat dokumentaci zdolávání poţárů nebo havarijní plány  

zpracovávané na základě zvláštních právních předpisů [3]. 

 

2.2.2. Lesní poţáry 

Lesní poţáry se vyznačují rychlým šířením poţáru na velkých plochách, které můţe 

vést k obklopení nasazených sil a prostředků, návštěvníků lesa. Likvidace poţáru je 

zdlouhavá a nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být 

zabezpečen dohled proti opětovnému rozhoření [9]. 

 

Lesní poţáry se rozdělují na: 

 podzemní - poţáry rašeliny, kořenů stromů (skrytá ohniska poţáru). 

 pozemní – poţáry hrabanky, trávy a mechu.  

 korunový (vysoký) - poţár ve větvích stromů, tento druh poţáru je nejnebezpečnější 

(zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření. 

 

 Při hašení lesního poţáru je třeba zvolit vhodný druh poţárního útoku nebo 

organizovat poţární obranu s ohledem na šíření poţáru a mnoţství sil a prostředků na místě 

zásahu. Zaměřit zejména na směry šíření poţáru k ohroţeným objektům[9]. Pokud to bude 

moţné, zváţit vyuţití letecké techniku pro hašení (obrázek 1) 
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Obrázek 1 - Letecké hašeni [17] 

 

Dále se vytvářejí v dostatečné vzdálenosti ochranné pásy nebo proluky s vyuţitím 

zemědělské a lesní techniky. K likvidaci poţáru lze pouţít i jednoduchých hasebních 

prostředků (lopaty, tlumnice) a jiného ţenijního nářadí (obrázek 2). Také lze pouţít 

prostředky pro zvýšení hasebního účinku vody (smáčedla). 

 

 

Obrázek 2 - Hledání skrytých ohnisek [18] 

 

2.2.3. Poţáry v průmyslových objektech 

V chemickém a petrochemickém průmyslu se vyrábí velké mnoţství dnes 

jiţ nepostradatelných produktů, které přímo slouţí ke spotřebě nebo se pouţívají jako 

suroviny pro další výrobu [9]. Otevřená technologická zařízení (dále jen „OTZ“) se pouţívají 

zejména v chemickém průmyslu k výrobě, zpracování a skladování různých chemických 

produktů. Jedná se o technologická zařízení, která jsou umístěná na otevřených prostranstvích 

a slouţí k provádění sloţitých chemických a fyzikálních procesů [9]. OTZ jsou zpravidla 

sdruţována do výrobních bloků, které lze charakterizovat jako různorodá, velmi sloţitá 
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a rozměrná zařízení [9]. K výbuchům a poţárům dochází zpravidla po úniku hořlavých látek 

v kapalném nebo plynném skupenství (obrázek 3). 

 

 

Obrázek 3 - Poţár průmyslového objektu [19] 

 

Poţáry OTZ jsou charakterizovány vysokou rychlostí šíření poţáru, velkou intenzitou 

sálavého tepla, nebezpečím výbuchu navazujících objektů, nebezpečím úniků nebezpečných 

látek. Poţárům často předcházejí výbuchy. Vzhledem ke specifickým podmínkám rozvoje 

a průběhu poţáru u jednotlivých OTZ není moţné stanovit jednotný postup při jejich hašení. 

V této části jsou proto uvedeny pouze obecné zásady, které je moţné vyuţít při většině 

zásahů. Konkrétní postup při provádění zásahu určí velitel zásahu na základě posouzení 

situace na místě poţáru (obrázek 4). Poţáry v průmyslových objektech bývají často velice 

fyzicky náročnými a déle trvajícími zásahy [9]. 

 

 

Obrázek 4 - Hašení průmyslového objektu [19] 
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2.2.4. Specifická nebezpečí 

Nebezpečí popálení  

Nebezpečí popálení spočívá v moţnosti zranění tepelnými účinky (sálavé teplo, horký 

vzduch, horké předměty) na nechráněných částí těla, dýchacích cest nebo je spojeno 

s celkovým oţehnutím hasiče. S tímto nebezpečím se na místě zásahu můţeme setkat z příčin 

vzniku sálavého tepla, ţíhavých plamenů popřípadě vdechnutím horkých plynů nebo dotykem 

se ţhavou látkou či předmětem [9]. 

Ochrana ţivotů a zdraví hasičů před nebezpečím popálení spočívá v dodrţování 

taktiky na jednotlivé typy poţárů a v pouţívání ochranných prostředků, mezi které patří 

ochranné prostředky hasiče, izolační dýchací přístroj a speciální oděvy proti sálavému teplu. 

Další moţností je pouţití vodní clony nebo prostředků pro odvětrání [9].  

 

Nebezpečí přehřátí  

Přehřátím se rozumí překročení maximální teploty těla (vnitřní teploty), při které jiţ 

organismus není schopen efektivního odvodu tepla z těla ochlazováním, vzniká riziko kolapsu 

organismu. Přehřátí se projevuje výrazným sníţením schopnosti jakékoliv činnosti, nárůstem 

tepové frekvence, případně stavem absolutní vyčerpanosti [9].  

K přehřátí organismu hasiče můţe dojít zejména při pouţití ochranného oděvu 

pro hasiče, obleků proti sálavému teplu a protichemických obleků. Přehřátí hrozí zejména při 

vyšší teplotě okolního prostředí, způsobené např. sálavým teplem, přímým slunečním zářením 

[9]. 

Ochrana ţivotů a zdraví hasičů před nebezpečím přehřátí spočívá ve sledování doby 

nasazení hasičů. Je vhodné vytvořit podmínky pro regeneraci sil. S tímto souvisí i včasné 

zajištění pravidelného střídání hasičů a dodrţovaní doby nasazení a doby regenerace sil. Je 

nutné dbát na dodrţování pitného reţimu nasazených hasičů. Ochrana spočívá v pouţívání 

ochranných prostředků zejména ochranných nápojů a vyuţití týlových prostorů [7]. Je vhodné 

ochranné prostředky hasiče přizpůsobit charakteru poţáru. 
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Nebezpečí fyzického vyčerpání 

Nebezpečí hrozí s ohledem na fyzickou kondici při extrémním jednorázovém výkonu 

nebo při dlouhodobém zatíţení bez dostatečného doplňování zdrojů energie do organismu. 

Okolnosti, které mají na toto nebezpečí vliv, jsou např. vhodné pouţití ochranných oděvů 

a dýchací techniky, psychické vypětí a stres a okolní teplota. Ochranou proti moţnému 

vyčerpání je především trénovanost v oblasti vytrvalosti [9]. V průběhu zátěţe je potřebné 

zajistit organismu dostatek zdrojů energie. Při dlouhotrvajícím zásahu je nutné zajisti 

pravidelné střídání zasahujících hasičů a vybudovat dostatečné zázemí pro odpočinek, nutné 

občerstvení a regeneraci sil [9]. 

 

Nebezpečí výbuchu 

Podle podstaty vzniku rozeznáváme výbuch fyzikální a chemický. Fyzikální výbuch 

je způsoben změnou fyzikálních parametrů nad povolenou mez, která má za následek zvýšení 

tlaku a následný výbuch. Chemický výbuch je rychle probíhající hoření směsi hořlavé látky se 

vzduchem (oxidovadlem) provázené rychlým vznikem zplodin hoření nebo tepelného 

rozkladu a prudkým nárůstem jejich tlaku [9]. Výbuch lze očekávat zejména v objektech, kde 

se vyskytují látky schopné výbuchu, v technologických zařízeních s obsahem látek schopných 

výbuchu a při poţáru kde probíhá nedokonalé hoření. Ochrana spočívá v zachovávání 

ostraţitosti, vzájemném jištění hasičů, měření koncentrace výbušných plynů, v hašení 

z úkrytu, zamezení rozvíření hořlavých prachů. Důleţité je také vyloučení moţných 

iniciačních zdrojů výbuchu [9]. 

 

Nebezpečí udušení 

Udušením se rozumí nedostatečný přísun kyslíku potřebného k chodu základních 

ţivotních funkcí lidského organizmu. S nebezpečím udušení se mohou hasiči setkat u všech 

poţárů, kde můţe dojít k vytěsnění vzdušného kyslíku zplodinami hoření nebo pouţitou 

hasební látkou. Proto je nutné pouţívání ochrany dýchacích cest pomocí izolačního dýchacího 

přístroje (dále jen „IDP“) [9]. 
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2.3. Povodňový odřad 
 

Povodňový odřad slouţí pro provádění záchrany a evakuace osob z oblastí 

postiţených povodněmi a pro zmírňování následků povodní nebo nadměrných dešťových 

sráţek [4]. 

 

2.3.1. Činnost povodňového odřadu  

Jednotka v místě události provádí záchranu osob, zvířat a majetku s vyuţitím člunů 

a lezecké techniky [6]. Provádí evakuace osob společně s následujícím zabezpečením 

nouzového přeţití obyvatelstva. Dále se podílí na čerpacích pracích a případných pracích 

pod vodou. Do činnosti odřadu můţe patřit doprava čisté vody a potravin nebo zabezpečení 

samotného týlu pro zasahující hasiče [5].  

 

2.3.2. Povodeň  

Povodeň je výrazné přechodné zvýšení hladiny vodního toku, ať jiţ v důsledku 

náhlého zvětšení průtoku (dešťovými sráţkami a táním sněhu), nebo zmenšením průtočnosti 

koryta způsobenou ledovou zácpou a ucpáním mostních otvorů) [9]. 

 

Přirozené povodně – jsou to povodně vzniklé především shodou přírodních podmínek 

v povodí vodního toku v daném místě.  

 

Zvláštní povodně – povodně, jeţ nevznikly z přírodních příčin, ale v důsledku technické 

závady či havárie na nějakém vodním díle v povodí příslušného vodního toku. 

Záplava je vylití vody z koryta v důsledku povodně[10]. 

 

Povodně dle rychlosti vzniku rozdělujeme na náhlé (bleskové) a na povodně 

s pozvolným průběhem. Náhlé jsou zpravidla způsobené intenzivními dešťovými sráţkami, 

protrţením hráze nebo havárií na vodovodním řadu. Pozvolné povodně způsobené 

dlouhodobými dešťovými sráţkami, táním sněhu. Při tomto průběhu povodně se provádí 

přípravná opatření a povodňové zabezpečovací práce (obrázek 5) [9]. Můţeme se setkat i se 

zimními povodněmi, které vznikají při rychlém tání ledové plochy na tekoucím díle, coţ má 

za následek nahromadění ledových ker na sebe a ucpaní koryta řeky (obrázek 6). Rozsah 

povodní se rozděluje do tří stupňů povodňové aktivity. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_tok
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_d%C3%ADlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD
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Povodňové zabezpečovací práce 

Zajišťují je správci vodních toků na vodních tocích. Jsou to tedy veškeré činnosti 

směřující k záchraně nebo evakuaci osob, zvířat a k zabránění dalšího ohroţení vodou. 

Nezbytné je zajištění průchodnosti vodních toků, odstraňování naplaveného materiálu, 

ledových ker, odstraňování konstrukcí bránících průtoku vody. Činnost spočívá ve výstavbě 

protipovodňových hrází a mobilních hrazení, v provizorních opravách a utěsňování 

narušených hrází vodních děl a hrazení vodních toků [9]. 

 

Obrázek 5 - Protipovodňová hráz [20] Obrázek 6 - Odstřelování ledových ker [21] 

 

Povodňové záchranné práce 

Povodňovými záchrannými pracemi se rozumí technická a organizační opatření 

prováděná při povodních v bezprostředně ohroţených nebo jiţ zaplavených územích. Práce 

vedou k záchraně ţivotů a majetku, zejména však k ochraně a evakuaci obyvatelstva z těchto 

území (obrázky 7, 8). Povodňové záchranné práce organizují povodňové orgány s vyuţitím 

sloţek integrovaného záchranného systému. Jednotky provádí záchranu ohroţených osob, 

zvířat nebo majetku, dále plní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, 

nouzové přeţití) [9].  

Zasahující se snaţí zabránit vzniku dalších nebezpečí v souvislosti se zaplavováním 

objektů vodou, jako například evakuací cenného nebo nebezpečného materiálu, sniţováním 

hladiny odčerpáváním vody. 
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Obrázek 7 - Záchrana pomocí vrtulníku [22] Obrázek 8 - Pásové vozidlo při povodni [23] 

 

Pomoc obyvatelstvu po povodni - likvidační práce 

Povodňové likvidační práce organizují povodňové orgány. Jednotky při likvidačních 

pracích provádí odčerpávání vody ze zatopených prostor (obrázek 9), odstraňování 

naplavenin, napomáhají k obnově zdrojů pitné vody a provádějí sběr uhynulých zvířat 

(obrázek 10) [9]. 

 

 

Obrázek 9 - Odčerpávání vody [24] Obrázek 10 – Odstraňování naplavenin [25] 

 

2.3.3. Specifická nebezpečí 

Nebezpečím utonutí 

Nebezpečí utonutí hrozí při zásazích jednotek, které souvisí se záchrannými 

a zabezpečovacími pracemi na vodní hladině i pod vodou při povodních, záplavách a jiných 

mimořádných událostech [9]. Utonutí je smrt udušením z nedostatku vzduchu. Nebezpečí 

utonutí hrozí zejména v případě pádu hasiče do vody (převrácení plavidla), neudrţení 

rovnováhy a při ztrátě schopnosti plavat (křeč). Je nutné dodrţovat uţívání osobních věcných 

prostředků. Nepřeceňovat svoje síly a pouţívat jištění. 
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Nebezpečí podchlazení a omrznutí 

Podchlazení nastává, poklesne-li tělesná teplota pod minus 35°C. Omrznutí můţe 

vzniknout povětrnostními vlivy nebo kontaktem s chladnými předměty [9]. Nebezpečí 

podchlazení a omrznutí hrozí při zásazích v přírodním prostředí v zimě, při povodních 

a pracích na vodě, v mrazírnách atd. Ochrana ţivotů a zdraví hasičů před nebezpečím 

podchlazení a omrznutí spočívá v pravidelném střídání nasazených hasičů, zabezpečení 

teplých místností a nápojů, výměně mokrého oblečení [9]. 

 

Nebezpečí infekce 

Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie) dostávají 

do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění. Ochrana spočívá 

v pouţívání ochranných prostředků, dodrţování hygieny a v preventivním očkování [9]. 

 

Nebezpečí intoxikace 

Intoxikací se rozumí vniknutí toxické látky do organizmu člověka. Toxické látky 

mohou vniknout do organismu poţitím, vdechnutím, poraněnou kůţí, potřísněním 

a sliznicemi. 

S nebezpečím intoxikace se mohou hasiči setkat u všech poţárů, v případě technických 

zásahů, kde jsou toxické látky (technologické poruchy). Ochrana ţivotů a zdraví hasičů 

spočívá v dodrţování taktiky, omezení počtu hasičů u zásahu, evidenci moţné kontaminace 

hasičů a spolupráci s odborníky [9]. 
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3. TVORBA ODŘADŮ 
 

Středočeský kraj je velikostí, počtem obcí i obyvatel jeden z největších krajů v České 

republice. Kraj zcela obklopuje hlavní město Prahu a dále sousedí na severu s územím 

Libereckého kraje, na severovýchodě s Královéhradeckým krajem, na východě 

s Pardubickým krajem, na jihovýchodě s krajem Vysočina, na jihu s Jihočeským krajem, na 

jihozápadě s Plzeňským krajem a na severozápadě s Ústeckým krajem [16].  

 

3.1. Disponibilní jednotky HZS Středočeského kraje 

 

Plošným pokrytím území Středočeského kraje se rozumí rozmístění jednotek poţární 

ochrany na území kraje pro zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě 

poţárů a jiných mimořádných událostí jednotkami poţární ochrany [11].  

Na území Středočeského kraje je dle plošného pokrytí rozmístěno celkem 

32 hasičských stanic (obrázek 11). Stanice jsou dislokovány do jednotlivých územních odborů 

(dále jen „ ÚO“). ÚO je celkem 9. Celkový početní stav příslušníků ve třech směnách je 

843 osob. Zatřídění stanic dle typu a předurčenosti je uvedeno v příloze 1. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubick%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88sk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Asteck%C3%BD_kraj
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Obrázek 11 - Rozmístění stanic 

 

Vzhledem k zmiňovaným faktům bylo potřebné udělat odřad, který je schopen 

zasahovat na těchto a popřípadě i dalších území. Proto se kraj rozdělil dle působnosti 

operačních a informačních středisek (dále jen „OPIS) na 3 segmenty dle obrázku 12. 

 Segment Kladno – do této části spadají jednotky z ÚO Kladno, Beroun a Příbram 

 Segment Mladá Boleslav – do tohoto rozdělení patří jednotky z ÚO 

Mladá Boleslav, Mělník a Nymburk 

 Segment Kolín – do této části patří jednotky z ÚO Kolín, Kutná Hora a Benešov  
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Obrázek 12 - Rozdělení Středočeského kraje na segmenty 

 

3.2. Požární odřad 

 

Poţární odřad bude vysílán dle zpracovaného schématu, který byl vyhotoven 

pro kaţdý konkrétní segment a vychází z obecného schématu poţárního odřadu (obrázek 13) 

 

Poţární odřad se dělí na: 

 Průmyslový poţární odřad (určený pro zdolávání poţáru v průmyslových objektech, 

v chemickém a petrochemickém průmyslu [5]). 

 Lesní poţární odřad (určený pro zdolávání poţáru v přírodním prostředí, zejména 

v lesích a těţko přístupném terénu [5]).  
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Zpravidla bude vysílán v celkovém počtu zasahujících nepřesahující 30 hasičů na 

jeden segment. Segment se skládá z části organizační (včetně moţného týlového zabezpečení) 

a tří čet vykonávající samotný zásah.  

 

Organizační část odřadu tvoří: 

 Velitelský automobil (dále jen „VEA“). Osádku zpravidla tvoří velitel odřadu, který je 

vyslán z krajského ředitelství, a jeho zástupce. Na místě zásahu vykonávají činnost 

spojenou se zastupováním odřadu mimo území kraje, účastní se zasedání případného 

štábu a komunikuje s velitelem segmentu.   

 Druhou osádku VEA představuje velitel segmentu a jeho zástupce 

 Týlové zabezpečení s osádkou ve sloţení strojník (nebo záloţní řidič) a hasič. 

Je vhodné, aby na pozici hasiče byl příslušník se zdravotním vzděláním či kurzem 

(př. paramedik; příslušník s kurzem přeprava raněných, nemocných a rodiček). Do týlového 

zabezpečení zahrnujeme materiálně technické vybavení pro zasahující (zásoby stanů, 

spacích pytlů, radiostanic, PHM, vody a jídla).  

 

Zasahující čety: 

 Kaţdá četa představuje jeden ÚO, ze kterého budou vyslány síly a prostředky, 

popřípadě pod který budou zařazeny. 

 Kaţdou četu tvoří 2 druţstva (tabulka 1). Přitom je dáno, ţe druhé druţstvo se skládá 

ze dvou skupin. V základní CAS, nebo-li druţstvu 1, jede velitel celé čety (dále jen 

„VČ“). Druţstvo 2 řídí velitel druţstva (dále jen „VD“), který je podřízen VČ. 

 Četa je tvořena technikou:  

o Základní cisternová automobilová stříkačka (dále jen „CAS“), ve smyslu 

jednotné koncepce CAS u HZS ČR nebo dle vyhlášky zabývající se 

technickými podmínky poţární techniky.  

o Další technikou je velkoobjemová CAS a další technika, kterou můţe být jak 

CAS určená především pro dopravu vody nebo speciální technika (hasičský 

lesní speciál, monitor) ve smyslu dokumentu jednotné koncepce CAS u HZS 

ČR. [12, 13]. 

 S ohledem na unifikaci struktury jednotlivých segmentů odřadu se navrhuje, aby 

v kaţdém segmentu bylo 1 VEA, 1 týlový kontejner s nosičem, 3 základní CAS, 
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3 aţ 5 velkoobjemových CAS a další 1 aţ 3 kusy speciální techniky, celkově do 

11 kusů mobilní poţární techniky (dále jen „ MPT“).  

 

Složení družstev : 

 Druţstvo 1 bude vysláno v počtu 1+3 (VČ+strojník a dva hasiči) 

 Druţstvo 2 bude vysláno ve dvou skupinách: skupina 1 v počtu 1+1 (VD+strojník) 

                                                                  skupina 2 v počtu 1+1 (hasič+strojník) 

 

Druţstva čety Technika 

Družstvo 1 Základní CAS 

Družstvo 

2 

Sk. 1 

 

Velkoobjemová 

CAS 
 

Sk. 2 

 

Velkoobjemová 

CAS / 

Speciální technika 

 

 

Tabulka 1 - Druţstva a technika 

 



20 

 

 

Obrázek 13 - Návrh schéma poţárního odřadu 

 

3.3. Povodňový odřad 

 

Povodňový odřad bude taktéţ vysílán dle zpracovaného návrhu schématu, který byl 

vyhotoven pro kaţdý konkrétní segment a vychází z obecného návrhu schématu povodňového 

odřadu (obrázek 14).  

Povodňový odřad se dělí na: 

 Záchranný povodňový odřad (odřad je předurčený pro záchranu osob zvířat a majetku 

z oblastí postiţených povodněmi, dále můţe provádět případnou evakuaci [6]). 
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 Likvidační povodňový odřad (odřad bývá vyuţit po opadnutí povodňové vlny. 

Pomáhá s odstraňováním následků povodní a pomáhá s obnovou zdrojů pitné vody 

[5]). 

 

Organizační část odřadu tvoří: 

 VEA s osádkou zastupující krajské ředitelství, zpravidla ji tvoří velitel odřadu a jeho 

zástupce. Na místě zásahu vykonávají činnost spojenou se zastupováním odřadu mimo 

území kraje, účastní se zasedání případného štábu a komunikuje s velitelem segmentu.   

 Druhou osádku VEA představuje velitel segmentu a jeho zástupce. 

 Týlové zabezpečení s osádkou ve sloţení strojník (nebo záloţní řidič) a hasič. 

 

Do týlového zabezpečení zahrnujeme materiálně technické vybavení pro zasahující 

(zásoby stanů, spacích pytlů, radiostanic, PHM, vody a jídla). Jako týlové zabezpečení lze 

vyslat týlový kontejner, nebo zváţit individuální vyslání kontejneru pro nouzové přeţití 

KANP 25, který je dislokován na stanici Rakovník. 

 

Zasahující čety : 

 Četa je tvořena technikou: Základní cisternová automobilová stříkačka (dále jen 

„CAS“), dopravním automobilem (dále jen „DA“) nebo velitelským automobilem 

(dále jen „VEA“) s motorovým člunem. Druhé druţstvo (skupina 2) doplní četu 

o speciální techniku, kterou můţe být VYA TATRA 815-8x8, automobilový 

vyprošťovací jeřáb nebo dopravní automobil (dále jen „DA“) s lezeckým vybavením.  

 S ohledem na unifikaci struktury jednotlivých segmentů odřadu se navrhuje, aby 

v kaţdém segmentu bylo 1 VEA, 1 týlový kontejner s nosičem, 3 základní CAS 

a 3 vozidla s motorovým člunem doplněné o speciální techniku. Je vhodné, aby odřad 

předurčený na likvidační práce (dále jen „LP“) obsahoval techniku pro přepravu 

materiálového zabezpečení pro odstraňování následků povodní např. nákladní 

automobil (dále jen „NA“) s plachtou. 
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Složení družstev : 

 Druţstvo 1 bude vysláno v počtu 1+3 (VČ+strojník a dva hasiči) 

 Druţstvo 2 bude vysláno ve dvou skupinách: skupina 1 v počtu 1+1 (VD+strojník) 

 skupina 2 v počtu 1+1 (hasič+strojník) 

 

 

Druţstva čety Technika 

Družstvo 1 Základní CAS 

Družstvo 

2 

Sk. 1 

 

 

DA/VEA/OA 

s motorovým 

člunem 
 
 

Sk. 2 Speciální technika 

Tabulka 2 - Druţstva a technika pro ZP Tabulka 3 - Druţstva a technika pro LP 

 

 

  

Druţstva čety Technika 

Družstvo 1 Základní CAS 

Družstvo 

2 

Sk. 1 

 

DA/VEA/OA 

s motorovým 

člunem / speciální 

technika 
 
 

Sk. 2 Speciální technika 
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Obrázek 14 - Návrh schéma povodňového odřadu 
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4. NÁVRH MINIMÁLNÍCH POŢADAVKŮ NA ČLENY 

ODŘADU 
 

Velitel odřadu:  

Můţe jim být řídící důstojník HZS kraje nebo osoba předem určená. Jeho úkolem je 

zaktivovat tvorbu odřadu, zkontrolovat síly a prostředky jednotky na místě soustředění. 

Velitel odřadu poučí jemu podřízené velitele nebo vedoucí, případně i strojníky a řidiče 

o trase přesunu, zastávkách, spojení. Na místě zásahu vykoná činnost spojenou se 

zastupováním odřadu mimo území kraje, účastní se zasedání případného štábu a komunikuje 

s velitelem segmentu. Informuje OPIS MV GŘ HZS ČR o všech případných změnách. Spolu 

s ním je vyslán ve VEA jeho zástupce. Poţadavkem je řidičské oprávnění sk. „B“ a platný 

kurz „Takticko strategické řízení“. V případě potřeby je s velitelem odřadu vyslán 

i tlumočník. 

 

Velitel segmentu:  

Je podřízený veliteli odřadu. Je přímým velitelem všech druţstev v segmentu. Tvoří 

informační a komunikační můstek mezi velitelem odřadu a samotnými zasahujícími četami. 

Je vyslán z krajského ředitelství a disponuje vlastním VEA. Společně s ním je také vyslán 

jeho zástupce. 

 

Týlová skupina:  

Tvoří jí hasič-strojník, případně záloţní řidič. Záloţní řidič je příslušník s minimálním 

řidičským oprávněním sk. „C“. Stejně jako strojník je řádně proškolen a vycvičen pro obsluhu 

týlového a technického zabezpečení. Druhým členem je hasič, který vytváří na místě zásahu 

podmínky pro odpočinek, občerstvení a regeneraci zasahujících. Je vhodné, aby na pozici 

hasiče byl příslušník se zdravotním vzděláním či kurzem (např. paramedik; příslušník 

s kurzem „doprava raněných, nemocných a rodiček“). Skupina se stará o dostatečné vystrojení 

a přepravu stravy a dalšího materiálně technického vybavení (nafukovací stany, lehátka, deky 

atd.) 
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4.1. Požadavky na členy požárního odřadu 

 

Velitel čety:  

Je příslušník, který má platné osvědčení z kurzu „ Taktické řízení“ Jeho činnost 

spočívá v řízení samotného zásahu. Je podřízený veliteli segmentu. Velitel čety je velitelem 

konkrétní čety. Na místo zásahu je vyslán se základní CAS [13]. Je příslušník, který má platné 

osvědčení „Strojník A“ a účastní se pravidelného školení a výcviku s poţadovanou technikou. 

 

Hasič:  

Je příslušník, který absolvoval minimálně kurz Vstupní příprava příslušníků. Dále 

se pravidelně proškoluje a procvičuje v oblasti zdolávání poţárů - především rozsáhlých 

poţárů v přírodním prostředí a průmyslových podnicích [9]. Mimo taktiku zdolávání poţárů 

je důleţité, aby prakticky uměl pouţívat různé typy proudnic a hasiv. Je vhodné, aby v kaţdé 

četě, byl zařazen na pozici hasiče příslušník, který má minimálně řidičské oprávnění sk. „C“ 

a je veden jako záloţní řidič. 

 

5.2. Požadavky na členy povodňového odřadu 

 

Pro velitele čety a hasiče-strojníka platí stejné poţadavky jako u poţárního odřadu. 

 

Hasič:  

Je příslušník, který absolvoval minimálně kurz Vstupní příprava příslušníků [4]. Dále 

se pravidelně proškoluje a cvičí s prostředky vyuţitelných pro povodňový odřad. Účastní se 

výcviků týkající se záchrany osob z vody a dalších výcviků spojených s prací na vodě.  

 

Jeřábník a vazač:  

Jelikoţ je součástí povodňového odřadu vyslána i vyprošťovací technika, je nutné, aby 

byl s touto technikou vyslán jeřábník a vazač, nebo-li příslušníci s vykonaným kurzem 

jeřábníků a vazačů HZS ČR. Díky tomuto kurzu získají znalosti a dovednosti k ovladatelnosti 

jeřábů a vázání břemen [4]. 

 

 

 



26 

 

Vůdce malého plavidla:  

Příslušník s tímto specializačním kurzem je oprávněn k vedení a obsluze malých 

plavidel [2]. Součástí kaţdého segmentu povodňového odřadu je druţstvo, které je vysláno 

s motorovým člunem nebo lodí, proto je nutné, aby minimálně jeden člen druţstva absolvoval 

tento kurz. Pro posádku ze stanice Beroun a Mělník se předpokládá znalost sonaru. 

 

Hasič se specializací pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou:  

V záchranném povodňovém odřadu je vysláno i lezecké druţstvo s vybavením [2]. 

V tomto druţstvu jsou hasiči, kteří absolvovali tento kurz a jsou zařazeni jako lezci. Hasič-

lezec se účastní pravidelných výcviků a školení. 

 

Hasič se specializačním kurzem pro práci v divoké vodě:  

Tento kurz je povaţován za doplňkový [2]. Je vhodné příslušníka s tímto kurzem 

začlenit do odřadu.  

 

Hasič vykonávající posttraumatickou intervenční péči: 

Obzvláště povodně mohou být příčinou vzniku traumatizující události, tento problém 

můţe na místě události zčásti řešit hasič s tímto kurzem; pokud bude do odřadu začleněn.  

 

VO VS VČ S H Celkem 

2 2 1 10 13 28 

Tabulka 4 - Početní stavy segmentu 
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5. PROCES AKTIVACE ODŘADU VČETNĚ LOGISTICKÉHO 

ZAJIŠTĚNÍ 
 

Vyslání odřadu nad rámec poţárního poplachového plánu kraje, uvedení odřadu 

a příslušných sluţebních funkcionářů HZS kraje do pohotovosti zabezpečí OPIS MV-GŘ 

HZS ČR na rozkaz řídícího důstojníka MV-GŘ HZS ČR [14]. Odřad vystupuje jako jednotka 

HZS kraje. 

 

Generální ředitel HZS ČR rozhoduje o vyslání odřadu (v jeho nepřítomnosti řídící 

důstojník MV-GŘ HZS ČR) následně toto rozhodnutí předá OPIS MV-GŘ HZS ČR, které 

vyrozumí příslušný HZS kraje s poţadavkem na vyslání poţadovaných sil a prostředků [14].  

 

Po upřesnění sil a prostředků odřadu zabezpečí řídící důstojník kraje vydání rozkazu 

ředitele HZS kraje k vyslání odřadu, ve kterém se zejména stanoví [14]: 

 druh odřadu, předpokládaná doba a cílové místo nasazení,  

 místo soustředění odřadu, cílové místo přesunu a kontaktní osoba (volací znak, 

telefon) a místo, kde dojde k převzetí sil a prostředků odřadu, 

 seznam příslušníků HZS ČR povolaných na sluţební cestu k plnění mimořádných 

úkolů, 

 seznam případných osob poskytujících osobní, resp. věcnou pomoc, zařazených do 

odřadu 

 počet a druh vozidel odřadu poskytnutých jednotlivými HZS krajů, 

 velitel odřadu, 

 počet řidičů a strojníků na jednotlivá vozidla tak, aby při předpokládané délce 

přepravy nebyly překročeny maximální doby jízdy a byly zajištěny bezpečnostní 

přestávky, 

 trasa přesunu s ohledem na druh vozidel a moţnosti přepravy (např. sjízdnost, 

uzavírky komunikací, meteorologické podmínky, hmotnost a výška vozidel), 

 pravidla pro komunikaci s odřadem při přesunu (např. přidělení otevřeného volacího 

znaku odřadu pro přesun a stanovení kontrolních míst pro průjezd na trase přesunu), 

 zvláštní podmínky pro přesun (např. odlehčení vozů, úprava vybavení). 
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Řídící důstojník kraje zabezpečí odběr potravin nebo vydání pohotovostní zásoby 

potravin pro odřad. Před odjezdem odřadu z místa soustředění velitel odřadu provede kontrolu 

počtu sil a prostředků odřadu a nahlásí připravenost odřadu na OPIS vysílajícího HZS kraje.  

Při pomoci v rámci České republiky OPIS HZS kraje nahlásí připravenost odřadu 

na OPIS MV-GŘ HZS ČR. Doba výjezdu odřadu z místa soustředění je nejpozději do 4 hodin 

od rozhodnutí o jeho vyslání. 

 

Svoz příslušníků a dalších osob zařazených do odřadu na místo soustředění zajišťuje 

příslušný HZS kraje (moţná spolupráce s Policií ČR). 

 

 

 

Tabulka 5 - Postup aktivace odřadu 

 

5.1. Struktura odřadů 
  

 Maximální počet osob zařazených v odřadu je dán ve struktuře odřadu. Rozeznáváme 

tyto druhy: 

 redukované – do 18 osob 

 základní – 19 aţ 30 osob 

 rozšířené – 31 a více osob 

V rámci HZS kraje jsou odřady sestavovány v základní struktuře [6]. 

 

Obecně se dá ale říci, ţe do personální základny pro odřady v rámci HZS kraje, 

s ohledem na odbornou přípravu a specializace jednotlivých osob předurčených do odřadu, 

se zařazuje maximálně 75 příslušníků [1]. U osob předurčených do odřadu se doporučuje 

provést ověření očkování, popřípadě provést základní očkování především na ţloutenku, 

tyfus, klíšťovou encefalitidu, tetanus, případně další očkování dle doporučení krajského 

hygienika. 
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Pro evidenci zásahů odřadů ve statistickém sledování událostí jsou odřady vedeny jako 

jednotky poţární ochrany pod evidenčními čísly 9xx 000, kde xx je dvoumístný kód 

vysílajícího subjektu HZS ČR. Odřad HZS kraje má tedy kód 921 000 [1]. 

 

5.2. Materiálně technické zabezpečení 

 

Kaţdý odřad před vysláním musí být vybaven dostatečným mnoţství všech 

prostředků, které nemusí být předurčeny jen pro samotný zásah, ale jsou k dispozici 

pro odpočinek, hygienu, regeneraci a stravu zasahujících. Materiálně technické zabezpečení 

(dále jen „MTZ“) se vytváří na dobu 5 dní operační činnosti v místě zásahu. Zásoba se skládá 

ze stanů, spacích pytlů s doporučenou extrémní teplotou pouţití alespoň minus 10
o
C, jídelních 

souprav, hygienických potřeb, potravin a dalších materiálně technických prostředků pro cca 

30 osob na 5 dní operační činnosti [1]. Pohotovostní zásobu potravin pro odřad tvoří buď 

konzervované dávky potravin (celodenní potravinové balíčky) nebo seznam potravin, jejichţ 

nákup je smluvně ošetřen s příslušným dodavatelem. Příklad struktury stravy pro cestu a 5 dní 

operační činnosti je uveden v příloze 14. 

Osoby zařazené v odřadu musí být vybaveni ochrannými prostředky dle 

předpokládané pracovní činnosti (včetně náhradních pracovních oděvů) a osobními 

hygienickými potřebami. Veliteli odřadu se přidělí krizový mobilní telefon. Doporučuje se 

vybavit krizovými mobilními telefony i velitele čet odřadu. Spojení mezi osobami v odřadu se 

zajišťuje standardními radiostanicemi [5]. 

Mimo týlového kontejneru můţe být vyslána i jiná speciální technika, která nebude 

plnit samotný zásah, ale bude tvořit MTZ odřadu. Např. cisterna s pitnou vodou (cca 2 m
3
), 

náhradními díly pro vozidla odřadu, zásoba PHM atd. Jiţ zmiňované MTZ se vysílají 

za spolupráce s MV-GŘ HZS ČR [1]. 

 

5.2.1. Zásobování vodou 

Přeprava týmu: 

Při pozemní přepravě týmu je kaţdý člen týmu vybaven nápoji na celou dobu jízdy. 

Dále je moţné nápoje doplňovat při plánovaných bezpečnostních přestávkách.  

 Předpokládaná spotřeba: 3 l/osoba/den. 
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Nasazení týmu: 

Pro prvních 5dnů je přepravena zásoba pitné vody – perlivá a neperlivá. Pokud by byl 

zásah déle trvající, byla by vyţádána dodávka pitné vody [5].  

 Předpokládaná spotřeba: 5 l/osoba/den - celkem 750 l. 

Mytí, sprchování: 

Pro mytí a sprchování lze pouţít vodu z místních zdrojů po úpravě, pro první nasazení 

je vhodné mít k dispozici cca 100 l uţitkové vody (jen pokud je to moţné). Sprchování je 

moţné jen při zajištění dostatečné dodávky vody. 

 Předpokládaná spotřeba pro mytí: 2 l/osoba/den. 

 Předpokládaná spotřeba pro sprchování: 20 l/osoba/den. 

 

5.2.2. Zásobování stravou 

Přeprava týmu: 

Při pozemní přepravě týmu je kaţdý člen týmu vybaven stravou na celou dobu jízdy. Dále je 

moţné stravu doplňovat při plánovaných bezpečnostních přestávkách. Členové dostávají 

bagety, sušenky [14].  

Nasazení týmu: 

V průběhu nasazení týmu jsou vydávány potravinové balíčky. Strava můţe být případně 

zajištěna místními zdroji.  

Dopravní prostředky: 

Při pozemní přepravě je tým soběstačný v oblasti dopravních prostředků. 

 

5.2.3. Zásobování PHM 

 Při pozemní přepravě týmu se zajišťuje doplnění PHM u čerpacích stanic (platit lze 

nejlépe platební kartou nebo doplňkovou finanční zálohou), případně od zahraničních 

partnerů. Všechna vozidla jsou doplněna PHM mimo postiţenou oblast [14]. Při nutnosti 

doplnění PHM v postiţené oblasti se řeší ve spolupráci s místním HZS kraje, popřípadě 

s místními orgány (v zahraničí). Je nutné předpokládat spotřebu PHM pro pohon 

elektrocentrál a motorových strojů (pily, rozbrušovací pily). 

 

 



31 

 

5.2.4. Ubytování 
Přeprava týmu: 

V průběhu přepravy se ubytování zpravidla neprovádí. Ubytování je provedeno mimo 

postiţenou oblast. 

Výstavba týlové základny: 

Pro týlové zajištění se prioritně vyuţívají budovy určené k ubytování (ubytovny se sociálním 

zařízením, tělocvičny, budovy HZS).  

V případě, ţe není moţné vyuţít tyto budovy, postaví se stanová základna (např. 

nafukovací stan GTX-24 - uveden v příloze 13). Týlovou základnu tvoří dva stany typu GTX-

24, které umoţní odpočinek pro 16 osob, coţ představuje více jak polovinu odřadu. 

Předpokládá se, ţe druhá polovina odřadu bude provádět samotnou operační činnost. Pro 

tvorbu týlové základny je potřebné zajistit plochu o velikosti 20x15 metrů (obrázek 15) 

Vytipování místa pro týlovou základnu: 

 

 Zpevněná plocha s parkovací plochou pro techniku  

 Zohlednění moţnosti zaplavení, ohroţení únikem nebezpečné látky, zplodinami 

poţáru 

 Zohlednění na moţnost zásobování vodou a elektrickou energií 

 

Pro potřeby přespání všech členů modulu je stan vybaven lehátky. Stan můţe přes den slouţit 

jako případné stravovací místo. 

Základnu staví týlová skupina a řídí jí zástupce velitele odřadu. Je vhodné dále 

obstarat místo a zázemí pro provádění hygieny + WC. 
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Obrázek 15 - Moţné rozloţení týlové základny 
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6. TVORBA ZÁLOH ODŘADU 
 

Po určení jednotek, které budou vyslány v rámci odřadu, by mohlo docházet k poklesu 

SaP pod rámec minimálních stavů. Z tohoto důvodu je potřebné zabezpečit jejich případné 

zálohy. Tvorba odřadů byla cílena především na centrální stanice, a proto samotné zálohování 

bude cíleno především na ně.  

 

Zálohování prostředků při vyslání odřadu: 

Základní CAS 

Z kaţdého ÚO je pro odřad předurčena základní CAS. Její případné zálohování se 

neprovádí, neboť tato technika je brána jako druhá základní CAS na stanici. Při případném 

vyslání této techniky je na stanici stále dostupná prvovýjezdová CAS [12, 13]. 

Velkoobjemová CAS  

Pokud je z centrální stanice ÚO vyslána velkoobjemová cisterna, její zálohování se 

provádí z pobočných stanic ÚO. Pokud však centrální stanice disponuje dvěmi 

velkoobjemovými CAS, zálohování není nutné. Pokud je technika vyslána z pobočné stanice, 

její zálohování se prvotně neprovádí. 

DA/VEA s motorovým člunem  

Jestliţe bude technika vyslána s povodňovým odřadem, je potřebné zajistit její 

náhradu, především u jednotek, které mají ve svém okolí vodní dílo. Záloha techniky můţe 

být zajištěna z vlastních zdrojů (na stanici je více člunů) nebo předislokováním techniky z jiné 

stanice.  

Speciální technika 

Náhrada za speciální techniku není proveditelná. Tato technika bývá zpravidla v kraji 

ojedinělá. 

 

Zálohování osob při vyslání odřadu: 

Náhrada za příslušníky vyslané do odřadu se provádí individuálně tak, aby byly naplněny 

minimální početní stavy pro příslušnou stanici. Zálohy jsou tvořeny zpravidla z příslušníků 

HZS kraje. Pokud není moţno včas zajistit minimální početní stav, je potřebné povolat zálohy 

z řad jednotek dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“), kteří budou dočasně pomáhat 

zajišťovat akceschopnost jednotky.   
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7. ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo vyhotovit dokument, který by mohl slouţit jako podklad pro moţné 

vyslání a nasazení odřadu ve Středočeském kraji, do sousedních krajů nebo případně do 

zahraničí. Během vytváření návrhů odřadu jsem navštívil několik hasičských stanic 

v působnosti Středočeského kraje, coţ mi pomohlo při výběru techniky pro daný odřad. 

Během sestavování návrhů jsem se setkal s několika úskalími. Jak bylo v bakalářské práci 

popsáno, Středočeský kraj byl rozdělen na tři segmenty; ne však kaţdý segment disponuje 

zcela vhodnou technikou pro tvorbu odřadu. Po důkladnějším prostudování disponibility 

stanic jsem došel k závěru, ţe některá stanice disponuje několika vhodnými typy techniky pro 

začlenění do odřadu, a naopak jiná stanice tuto techniku zcela postrádá. Těmito poznatky 

bych rád mohl při navrhování dalších typů odřadů, které jsem ve své práci nemohl, vzhledem 

k rozsahu problematiky, dále vypracovat. Tvorbu dalších typů odřadů, včetně kasuistiky 

a ověření pouţitelnosti navrhovaných struktur odřadů, povaţuji vhodné řešit následnými 

dalšími pracemi. 

 

 



35 

 

8. LITERATURA 
 

[1] SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY 

A NÁMĚSTKA MINISTERSTVA VNITRA: 

45. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 9. 10. 2003, kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů 

HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci České republiky a při 

zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací. 

Praha : GŘ HZS ČR, 2003, částka 44, 14 s. 

 

[2] Česko. Vyhláška č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., o organizaci 

a řízení jednotek poţární ochrany ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2001, částka 95, 43 s. 

 

[3] Česko. Zákon č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně 

některých zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, částka 73, s. 3461-

3474. Dostupný téţ z WWW: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb073-00.pdf> 

 

[4] Česko. Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění zákona č. 267/2006 Sb., o poţární 

ochraně a změně některých zákonů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2006, 

35 s. 

 

[5] SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU PLZEŇSKÉHO KRAJE: 

19. Pokyn ředitele HZS Plzeňského kraje ze dne 22. dubna 2004, kterým se 

stanoví zásady pro vytváření odřadů HZS Plzeňského kraje pro poskytování 

pomoci na výzvu MV-GŘ HZS ČR, na výzvu HZS sousedního kraje nad rámec 

běţné mezikrajské pomoci a pro poskytování pomoci při zapojení do mezinárodní 

záchranné operace. Plzeň : KŘ HZS ČR, 2004, částka 19, 17 s. 

 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2000/sb073-00.pdf


36 

 

[6] SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ ŘEDITELE HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ÚSTECKÉHO KRAJE: 

 22. Pokyn ředitele HZS Ústeckého kraje ze dne 23. dubna 2010, kterým se stanoví 

zásady pro vytváření odřadů HZS Ústeckého kraje pro poskytování pomoci na 

výzvu MV-GŘ HZS ČR, na výzvu HZS sousedního kraje nad rámec běţné 

mezikrajské pomoci a pro poskytování pomoci při zapojení do mezinárodní 

záchranné operace. Ústí nad Labem : KŘ HZS ČR, 2010, částka 22, 20 s. 

 

[7] Zásady pro vytváření odřadů HZS ČR. [online]. aktualizováno 29. 1. 2010 [cit. 

2012-04-15]. Dostupné z WWW: 

http://www.portal.sarsystem.cz/index.php/clanky/search-rescue/122-zapojovani-

cr-do-mezinarodnich-zachrannych-operaci?start=4 

 

[8] USAR.CZ: Vysílání odřadů MV-generálního ředitelství HZS ČR do zahraničí. 

[online]. [cit. 2012-04-15]. Dostupné z WWW: 

http://www.usar.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=261 

 

[9] SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY 

A NÁMĚSTKA MINISTERSTVA VNITRA: 

42. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 2. 12. 2011, kterým se mění Pokyn generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, kterým 

se vydává Bojový řád jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

Praha : GŘ HZS ČR, 2011, částka 42. 

 

[10] Povodeň: Povodeň versus záplava. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 

Praha: Wikimedia Foundation, 29.3.2012 [cit. 2012–04-15]. Dostupné z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Povoden 

 

[11] VĚŠTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE: Nařízení 

Středočeského kraje, kterým se vydává Poţární poplachový plán Středočeského 

kraje, 2010, částka 1, s. 7-9. 

http://www.portal.sarsystem.cz/index.php/clanky/search-rescue/122-zapojovani-cr-do-mezinarodnich-zachrannych-operaci?start=4
http://www.portal.sarsystem.cz/index.php/clanky/search-rescue/122-zapojovani-cr-do-mezinarodnich-zachrannych-operaci?start=4
http://www.usar.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=261
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povoden


37 

 

[12] MINISTERSTVO VNITRA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY: 

 Jednotné vybavení hasičského záchranného sboru České republiky cisternovými 

automobilovými stříkačkami. Dostupné z WWW: 

 http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-jednotne-vybaveni-hzs-kraju-cisternovymi-

pozarnimi-strikackami.aspx 

 

[13] Česko. Vyhláška č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách poţární techniky ve 

znění pozdějších předpisů. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2010, částka 19  

 

[14] MINISTERSTVO VNITRA – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY: 

Plán týlového zajištění jednotky Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS 

ČR - těţkého USAR odřadu CZERT IEC Ostrava 2010. 4 s. 

 

[15] HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR STŘEDOČESKÉHO KRAJE, Kladno 

Poplachový plán kraje, [intranet online], 2012, 1275 s. [cit. 2012-04-15]. 

 

[16] Středočeský kraj. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Praha: Wikimedia 

Foundation, 10. 4. 2012 [cit. 2012–04-15]. Dostupné z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Středocesky_kraj 

[17] Ministerstvo vnitra České republiky [online] 2008 [cit. 2012–04-15] Vyuţití 

letecké techniky k hlídkové činnosti a k hašení lesních poţárů. Dostupné 

z WWW: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2006/zari/francl.html 

[18] Slovácký deník [online] 2012 [cit. 2012–04-15] Poţár odpadu se rozšířil do 

blízkého lesa. Dostupné z WWW: 

http://slovacky.denik.cz/pozary/hasici-likviduji-rozsahly-pozar-nizkeho-porostu-

v-lese-u-uherskeho-ostrohu-20120.html 

 

[19] Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Kladno 2012 [cit. 2012–04-15] 

Poţár Chemopetrol Litvínov. Dostupné z [intranet online]. 

 

http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-jednotne-vybaveni-hzs-kraju-cisternovymi-pozarnimi-strikackami.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-jednotne-vybaveni-hzs-kraju-cisternovymi-pozarnimi-strikackami.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Středocesky_kraj
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2006/zari/francl.html
http://slovacky.denik.cz/pozary/hasici-likviduji-rozsahly-pozar-nizkeho-porostu-v-lese-u-uherskeho-ostrohu-20120.html
http://slovacky.denik.cz/pozary/hasici-likviduji-rozsahly-pozar-nizkeho-porostu-v-lese-u-uherskeho-ostrohu-20120.html


38 

 

[20] Povodí Moravy [online] 2010 [cit. 2012–04-15] Stavění protipovodňových hrází. 

Dostupné z WWW:  

http://www.pmo.cz/cz/archiv/clanek/oprava-havarijni-povodnove-skody-na-hrazi-

cvrcov-lobodice-byla-dokoncena/ 

 

[21] Lidovky.cz [online] 2012 [cit. 2012–04-15] Hasiči odstřelují tuny ledových ker, 

které blokují koryto řeky. Dostupné z WWW: 

 http://www.lidovky.cz/tuny-ledovych-ker-blokuji-reky-liberecku-hrozi-zaplavy-

pjz-/ln_domov.asp?c=A120226_074329_ln_domov_jkz 

 

[22] Aktuálně.cz [online] 2010 [cit. 2012–04-15] Záchrana pomocí vrtulníku. Dostupné 

z WWW: 

 http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/fotogalerie/2010/08/08/misto-

vesnic-a-mest-jedna-reka/foto/323896/ 

 

[23] Liberecky deník [online] 2010 [cit. 2012–04-15] Záchrana pomocí pásového 

vozidla z WWW: 

http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/pasovy-obojzivelnik-obstal-pri-evakuaci-

na-vyborno.html 

 

[24] Hobby.cz [online] 2010 [cit. 2012–04-15] Odčerpávání vody při povodni. 

Dostupné z WWW: 

 http://hobby.idnes.cz/na-cerpani-vody-ze-zatopeneho-domu-nespechejte-muzete-

poskodit-statiku-1aa-/hobby-domov.aspx?c=A100518_135354_hobby-

domov_bma 

 

[25] 153. ženijní prapor Olomouc [online] 2010 [cit. 2012–04-15] Odstraňování 

následků povodní. Dostupné z WWW: 

 http://www.153zpr.army.cz/images/news/knprew.jpg 

http://www.pmo.cz/cz/archiv/clanek/oprava-havarijni-povodnove-skody-na-hrazi-cvrcov-lobodice-byla-dokoncena/
http://www.pmo.cz/cz/archiv/clanek/oprava-havarijni-povodnove-skody-na-hrazi-cvrcov-lobodice-byla-dokoncena/
http://www.lidovky.cz/tuny-ledovych-ker-blokuji-reky-liberecku-hrozi-zaplavy-pjz-/ln_domov.asp?c=A120226_074329_ln_domov_jkz
http://www.lidovky.cz/tuny-ledovych-ker-blokuji-reky-liberecku-hrozi-zaplavy-pjz-/ln_domov.asp?c=A120226_074329_ln_domov_jkz
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/fotogalerie/2010/08/08/misto-vesnic-a-mest-jedna-reka/foto/323896/
http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/fotogalerie/2010/08/08/misto-vesnic-a-mest-jedna-reka/foto/323896/
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/pasovy-obojzivelnik-obstal-pri-evakuaci-na-vyborno.html
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/pasovy-obojzivelnik-obstal-pri-evakuaci-na-vyborno.html
http://hobby.idnes.cz/na-cerpani-vody-ze-zatopeneho-domu-nespechejte-muzete-poskodit-statiku-1aa-/hobby-domov.aspx?c=A100518_135354_hobby-domov_bma
http://hobby.idnes.cz/na-cerpani-vody-ze-zatopeneho-domu-nespechejte-muzete-poskodit-statiku-1aa-/hobby-domov.aspx?c=A100518_135354_hobby-domov_bma
http://hobby.idnes.cz/na-cerpani-vody-ze-zatopeneho-domu-nespechejte-muzete-poskodit-statiku-1aa-/hobby-domov.aspx?c=A100518_135354_hobby-domov_bma


39 

 

9. SEZNAMY  

9.1. Použité zkratky 

 

AJ AD  Automobilový jeřáb 

AJ AV  Automobilový jeřáb, automobilový vyprošťovací  

AŢ  Automobilový jeřáb  

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

DA  Dopravní automobil 

GTX-24  Nafukovací stan 

HA  Hadicový automobil 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS kraje  Hasičský záchranný sbor kraje 

IDP  Izolační dýchací přístroj 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSDHO  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KA  Kontejnerový automobil 

KANP  Kontejner pro nouzové přeţití 

KTY  Kontejner týlový 

LP  Likvidační práce 

MB  Mercedes-Benz 

MPT  Mobilní poţární technika 

MTZ  Materiálně technické zabezpečení 

NA  Nákladní automobil 
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OPIS  Operační a informační středisko 

OPIS HZS kraje  Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru 

kraje 

OPIS MV-GŘ HZS ČR Operační a informační středisko ministerstva vnitra – generální 

ředitelství hasičského záchranné sboru České republiky  

OTZ  Otevřená technologická zařízení 

PČS  Přívěsná čerpací stanice 

PHM  Pohonné hmoty 

PPLA  Protiplynový automobil  

Sk.  Skupina 

ÚO  Územní odbor 

VČ  Velitel čety 

VD  Velitel druţstva 

VEA  Velitelský automobil 

VYA  Vyprošťovací automobil 

ZP  Záchranné práce 

 

 

 

 

 

 



41 

 

9.2. Použité tabulky 

 

Tabulka 1 - Druţstva a technika ........................................................................................................ 19 

Tabulka 2 - Druţstva a technika pro ZP ............................................................................................. 22 

Tabulka 3 - Druţstva a technika pro LP ............................................................................................. 22 

Tabulka 4 - Početní stavy segmentu .................................................................................................. 26 

Tabulka 5 - Postup aktivace odřadu ................................................................................................... 28 

 

  



42 

 

9.3. Použité obrázky 

 

Obrázek 1 - Letecké hašeni [17] .............................................................................................7 

Obrázek 2 - Hledání skrytých ohnisek [18] .............................................................................7 

Obrázek 3 - Poţár průmyslového objektu [19] ........................................................................8 

Obrázek 4 - Hašení průmyslového objektu [19] ......................................................................8 

Obrázek 5 - Protipovodňová hráz [20] .................................................................................. 12 

Obrázek 6 - Odstřelování ledových ker [21].......................................................................... 12 

Obrázek 7 - Záchrana pomocí vrtulníku [22]......................................................................... 13 

Obrázek 8 - Pásové vozidlo při povodních [23]..................................................................... 13 

Obrázek 9 - Odčerpávání vody [24] ...................................................................................... 13 

Obrázek 10 - Odstraňování naplavenin [25] .......................................................................... 13 

Obrázek 11 - Rozmístění stanic ............................................................................................ 16 

Obrázek 12 - Rozdělení Středočeského kraje na segmenty .................................................... 17 

Obrázek 13 - Návrh schéma poţárního odřadu ...................................................................... 20 

Obrázek 14 - Návrh schéma povodňového odřadu ................................................................ 23 

Obrázek 15 - Moţné rozloţení týlové základny .................................................................... 32 

 

  



43 

 

9.4. Přílohy  

 

Příloha 1 Zatřídění stanic dle typu a předurčenosti 

Příloha 2 Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na lesní poţáry-segment Kladno 

Příloha 3 Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na lesní poţáry-segment Kolín 

Příloha 4 Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na lesní poţáry-segment 

Mladá Boleslav 

Příloha 5 Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na průmyslové poţáry-segment 

Kladno  

Příloha 6 Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na průmyslové poţáry-segment 

Kolín 

Příloha 7 Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na průmyslové poţáry-segment 

Mladá Boleslav 

Příloha 8 Návrh schéma povodňového odřadu předurčeného na záchranné práce-segment 

Kladno 

Příloha 9 Návrh schéma povodňového odřadu předurčeného na záchranné práce-segment 

Kolín 

Příloha 10 Návrh schéma povodňového odřadu předurčeného na záchranné práce-segment 

Mladá Boleslav 

Příloha 11 Příloha SIAŘ pokynu č.45/2003 

Příloha 12 Hadicový automobil Tatra-815 6x6 + přívěsná čerpací stanice PČS-50   

Příloha 13 GTX-24 Nafukovací záchranný stan pro hasiče 

Příloha 14 CAS 15/4000/240 – S3LP Mercedes Unimog  

Příloha 15 HFS – Hytrans fire Systems (Systém pro dálkovou dopravu vody) 

Příloha 16 Mobilní monitor AMBASSADOR  

Příloha 17 VYA Tatra 815 8x8 



1 

 

Příloha 1 - Zatřídění stanic dle typu a předurčenosti 

Územní odbor Stanice Typ stanice 

Benešov Benešov C1-B,F-S 

 Vlašim P1-A-Z 

Beroun Beroun C1-B,E-S 

 Hořovice P1-A-Z 

Kladno Kladno C3-B,F-S 

 Slaný P2-C-Z 

 Stochov P1-C-Z 

 Řevnice P2-B-Z 

 Roztoky P1-C-Z 

 Jílové P1-A-Z 

 Rakovník P3-C,E-S 

Kolín Kolín C1-C,E-S 

 Kolín-Ovčáry P1-C-Z 

 Český Brod P1-A-Z 

 Říčany P3-A,E-S 

Kutná Hora Kutná Hora C1-C,E-S 

Čáslav P1-C-Z 

Zruč nad Sázavou P1-A-Z 

Uhlířské Janovice P1-C-Z 

Mělník Mělník C1-B,E-S 

 Kralupy nad Vltavou P1-A-Z 

 Neratovice P1-C-Z+koeficient 

Mladá Boleslav Mladá Boleslav C1-B,E-S 

Bělá pod Bezdězem P1-C-Z 

Benátky nad Jizerou P1-C-Z 

Mnichovo Hradiště P1-C-Z 

Stará Boleslav P2-A-Z 

Nymburk Nymburk C1-B,E-S 

 Poděbrady P1-A-Z 

Příbram Příbram C1-B,E-S 

 Dobříš P1-A-Z 

 Sedlčany P1-C-Z 
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Příloha 2 - Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na lesní poţáry-segment Kladno 
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Příloha 3 - Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na lesní poţáry-segment Kolín 
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Příloha 4 - Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na lesní poţáry-segment 

Mladá Boleslav 
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Příloha 5 - Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na průmyslové poţáry-segment 

Kladno  
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Příloha  6 - Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na průmyslové poţáry- segment 

Kolín  
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Příloha 7 - Návrh schéma poţárního odřadu předurčeného na průmyslové poţáry-segment 

Mladá Boleslav 
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Příloha 8 - Návrh schéma povodňového odřadu předurčeného na záchranné práce-segment 

Kladno 
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Příloha 9 - Návrh schéma povodňového odřadu předurčeného na záchranné práce-segment 

Kolín 
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Příloha 10 - Návrh schéma povodňového odřadu předurčeného na záchranné práce-segment 

Mladá Boleslav 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha 11 - Příloha SIAŘ pokynu č.45/2003 

Příklad struktury stravy pro cestu a 5 dní operační činnosti 

 

Cesta: - hlavní jídlo - studená strava (např. maso v konzervě, trvanlivý salám), 

 - svačina (např. paštika, sýr), 

- oplatky (sušenky), 

- sušené ovoce, 

- ţvýkačky balíček, 

- nápoj (3 1itr na osobu). 

 

1. - 5. den: - snídaně (např. maso v konzervě, ryby v konzervě, lunchmeat, párky 

v konzervě) polévka (instantní), 

- hlavní jídlo - oběd, 

- svačina (např. tavený sýr, paštika, trvanlivý salám vakuovaný), 

- hlavní jídlo - večeře, 

- sušené ovoce, 

- oplatky, sušenky, 

- nápoj (51itrů na osobu). 

 



2 

 

Příklad doplňkových potravin společných pro tým pro cestu a 5 dní 

operační činnosti 

(doporučená norma pro 1 osobu) 

 

 hořčice plnotučná (36 g) 

 kečup (40 g) 

 pepř (4 g) 

 sůl (40 g) 

 maggi (40 ml) 

 cukr hygienicky balený (40 g) 

 sušená smetana (16 g) 

 rozpustná káva (15 g) 

 med včelí plast (60 g) 

 čaj (černý, různé příchutě) (7 ks) 

 tyčinka - energetická s příchutí (5 ks) 

 rozpustný nápoj - multivitamin (40 g) 

 rozpustný nápoj - energetický s minerály (60 g) 

 stolní voda (8 l) 

 minerálka (6 l) 

  chléb (1/4 na den) 
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Příloha 12 - Hadicový automobil Tatra-815 6x6 + přívěsná čerpací stanice PČS-50   

Hadicový automobil Tatra-815 6x6 + přívěsná čerpací stanice PČS-50 

 

Vozidlo je určeno pro dálkovou dopravu většího mnoţství vody. Hadicové vedení se 

pokládá za jízdy. Pouţívá se ve spojení s přívěsnou čerpací stanicí.  

Nástavba: Sehat Poříčany 

Vybavení: 2000 m hadic "A", armatury, přívěsná čerpací stanice PČS-50 (modernizovaná)  

Přívěsná čerpací stanice slouţí k čerpání velkého mnoţství vody. Pouţívá se výhradně 

ve spojení s hadicovým automobilem k dálkové dopravě vody hadicemi. PČS je postavena na 

čtyřkolovém podvozku. Nástavbu přívěsu tvoří motor, čerpací zařízení, příslušenství 

a karosérie 

 

Základní údaje: 

Jmenovitý výkon čerpadla 5000 l/min při 0,8 MPa, 1,5 vodního sloupce (jednostupňové 

odstředivé) 

Podvozek je dvounápravový přívěs. 

Délka přívěsu:   5430 mm 

Šířka:    2370 mm 

Výška:    2050 mm 

Celková hmotnost:  4200 kg 

Motor:    Tatra 930-2 

Max. dovolená rychlost: 70 km/hod. 

Vývěva:   proudová, na spálené plyny 

Sací hrdlo:   2x150 mm 

Výtlačná hrdla:  2x 130 mm 
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Příloha 13 - GTX-24 Nafukovací záchranný stan pro hasiče 

GTX-24 Nafukovací záchranný stan pro hasiče 

 

Stan je přenosný dvěma osobami a jeho zprovoznění pomocí dvojice tlakových lahví 

trvá pouze několik minut. Během krátké doby jsou tak hasiči schopni kdekoliv vytvořit 

chráněné přístřeší o ploše 24 m2 s autonomním vytápěním a osvětlením napájeným pomocí 

elektrocentrály. 

V rámci integrovaného záchranného systému se počítá s univerzální vyuţitelností 

nafukovacího záchranného stanu GTX-24 všemi sloţkami IZS.  

Nejčastější vyuţití stanu je jako logistické zázemí při dlouhodobých zásazích 

a cvičeních. Pro zdravotnickou záchrannou sluţbu lze stan vyuţít jako třídící stanoviště při 

hromadných neštěstích či jako mobilní ošetřovnu zraněných osob. Pro potřeby Policie ČR se 

nabízí vyuţití stanu například jako místo soustředění důkazních materiálů a osobních věcí 

obětí rozsáhlé  

mimořádné události. 
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Příloha 14 - CAS 15/4000/240 – S3LP Mercedes Unimog  

CAS 15/4000/240 – S3LP Mercedes Unimog  

 

Lesní speciál, postavený na osvědčeném terénním podvozku Mercedes Unimog 

s poţární nástavbou dodanou firmou RLS Hasičská technika. Automobil je zařazen od konce 

roku 2008 u středočeských hasičů na poţární stanici Příbram. 

Její základ tvoří robustní terénní podvozek Mercedes Unimog řady U 5000. Pohon je 

zajištěn na všechny čtyři kola. Unimog je díky své konstrukci schopen nejen jízdy ve sloţitém 

terénu, ale můţe překonávat i brod do hloubky 1200 mm. Kabina je určena pro osádku 

v počtu 1+2 / strojník, velitel a jeden hasič. O ochranu kabiny a podvozku před účinky poţáru 

(sálavé teplo apod.) se stará několik ochranných vodních trysek, umístěných na mohutném 

rámu, jenţ slouţí i jako ochrana před poškození od větví a dalších nástrah, číhajících 

v podmínkách reálného zásahu. Mimo rám je na přední kapotě sklopná ochranná síťpro čelní 

sklo. Vodní trysky pro podvozek jsou samostatně na rámu vozu. Na předním nárazníku je 

umístěný lanový vyprošťovací naviják.  

Za kabinou je místo pro poţární nástavbu. Ta je tvořena trojicí modulů. V prvním 

nalezneme vybavení vozu, druhý tvoří vodní nádrţ a třetí je prostorem pro čerpací zařízení. 

Všechny jsou vyrobeny za pomoci nerezové oceli a hliníku. 

CAS 15/4000/240 – S3LP je ve standardním barevném provedení, které tvoří červený 

podklad, doplnění bílou a reflexními prvky. Kromě světelné rampy modré barvy na střeše 

kabiny je na přední masce dále dvojice modrých doplňkových světel, v zadní části je pak 

jeden modrý maják a dvojice výstraţných světel oranţové barvy. Osvětlení okolí vozu 

zajišťují tři běţné světlomety, umístěné na nástavbě ze stran a na zadním čele. 

 

Technická data CAS 15/4000/240 – S3LP Mercedes Unimog 

Podvozek:    Mercedes Unimog U 5000 L 

Motor:    Mercedes, výkon 160 kW 

Celková hmotnost:   14 100 kg 

Kabina:    1+2 

Vodní nádrţ:    4000 l + 240 l pěnidla 

Čerpadlo:    kombinovaný Ruberg R 30 
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Výkon:    1500 l/min při 10 barech, 200 l/min při 40 barech 

Délka:     6700 mm 

Výška:    3050 mm 

Šířka:     2550 mm 
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Příloha 15 - HFS – Hytrans fire Systems (Systém pro dálkovou dopravu vody) 

HFS – Hytrans fire Systems (Systém pro dálkovou dopravu vody) 

 

Firma SOMATI ojedinělý mobilní systémem na dálkovou přepravu vody hadicemi (HFS – 

Hytrans Fire Systems). 

Tento systém se skládá ze tří hlavních sloţek: 

 

 hydraulicky poháněné přenosné plovoucí ponorné čerpadlo, umoţňující rychlý přístup 

k jakémukoliv vodnímu zdroji ve vzdálenosti 60 m, které je poháněno 

dieselhydraulickým pohonem „Hydrosub“. 

 

 Velmi rychlé ukládání hadic (velkorozměrových) pomocí ukladačů hadic dodávaných 

v různých konfiguracích. 

 

 S armaturami HFS-PWSE přenosné zařízení pro dodávku vody, umoţňuje tvořit 

tisícimetrové hadicové sítě. 

 

Dodávka vody přes tisíce metrů je funkční jiţ za 15 minut při rozsáhlých poţárech nebo 

katastrofách. 

 

Čerpadlo HFS-Hydrosub: 

Výtlak 4000 litrů/min, moţno čerpat i mořskou vodu, chemicky znečištěnou, kal, špínu. 

Vozidla CAS mohou být napojeny k této síti v kterémkoliv poţadovaném místě. 

Je to kontejnerový systém pro dálkovou dopravu vody, který se skládá z agregátu 

a hadicového kontejneru. Největší předností tohoto systému je čerpání vody z hloubky 

aţ 60 m a dopravou vody na 1000 m. hmotnost kontejneru 10 000 kg. 
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Příloha 16 - Mobilní monitor AMBASSADOR  

Mobilní monitor AMBASSADOR  

 

Mobilní monitor AMBASSADOR je víceúčelové zařízení pro hašení velkých poţárů 

vyráběné u známé americké společnosti Williams Fire& Hazard Control, Inc. 

Víceúčelové zařízení pro hašení velkých poţárů vyráběné u známé americké 

společnosti Williams Fire & Hazard Control, Inc. zabývající se mimo jiné také hašením 

rozsáhlých poţárů rafinerií po celém světě. (Williams zasahoval např. u poţárů ropných vrtů 

v Kuvajtu, nebo při poţáru rafinerie v Turecku po zemětřesení). 

Protoţe poţáry v petrochemickém průmyslu se vyznačují intenzivním hořením, 

vysokými plameny a teplotou, k jejich zdolání je potřeba velké mnoţství hasiva, vyvinula 

firma Willliams Fire & Hazard Control mobilní monitor AMBASSADOR 1X6. Tento 

výrobek vznikl jako řada dalších ve firemním konstrukčním středisku a to na základě 

poznatků z jednotlivých zásahů. 

Hlavní výhodou tohoto výrobku je zajištění bezpečné vzdálenosti zasahujících hasičů 

od poţáru při dostatečné dodávce hasiva. Mobilní monitor AMBASSADOR 1X6 je určen 

převáţně pro pouţití u podnikových hasičských sborů petrochemického průmyslu, ale jeho 

vyuţití lze najít i v jiných oblastech poţární ochrany. Výkon monitoru je od 3700 l/min do 22 

700 l/min při optimálním automaticky nastaveném tlaku 7 barů. 

 Monitor je vybaven systémem Hydro-Foam, který umoţňuje dopravu pěny, přičemţ ta 

můţe být odebírána přímo ze zásobníků ve zvoleném poměru, nebo z nezávislého 

přiměšovače. AMBASSADOR je také schopen pokrytí velké plochy ve velice krátkém čase. 

Dále je monitor vybaven systémem Hydro-Chem, umoţňující hasit pomocí prášku 

dopravovaného v proudu vody. Dávkování prášku je moţné v mnoţství 11 kg, 22 kg, 33 kg 

a 45 kg, přičemţ při dávkování aţ 45kg prášku v kompaktním proudu lze dosáhnout 

vzdálenosti aţ 95 metrů. Mobilní monitor AMBASSADOR 1X6 má moţnost pouţití aţ čtyř 

připojení na vodu o velikosti 150 mm. Dosah monitoru AMBASSADOR 1X6 je při dvou 

připojení a výkonu 7 400 l/min je 70 metrů, při třech připojení a výkonu 14 800 l/min je 90 

metrů a při čtyřech připojení a výkonu 22 700 l/min je dosah 120 metrů. Dosaţitelná výška je 

67 metrů při tlaku 7 bar. Vertikální nastavení proudnice je od minus10 do plus 80 stupňů 
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a horizontální nastavení je 360 šedesát stupňů. Při pouţití vody i pěny je moţný plný rozsah 

od kompaktního proudu aţ po mlhu. 

Zařízení je umístěno na dvouosém přívěsném vozíku se čtyřmi podpěrami pro ustavení 

na místě zásahu. Podvozek je brţděný, je vybaven povinným osvětlením, parkovací brzdou 

a náhradním kolem. Na podvozku je umístěna vyrovnávací nádrţ. Plošina,  po které se 

pohybuje hasič obsluhující monitor je vyrobena v neklouzavé úpravě. 
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Příloha 17 - VYA Tatra 815 8x8 

VYA Tatra 815 8x8 

 

Vyprošťovací automobil je určen k technické podpoře při zásazích. 

 

Délka:      9.360 mm 

Taţná síla:      11.000 kg 

Šířka:       2.500 mm 

Výška:      3.430 mm 

Lanový naviják:     délka lana 60 m 

 

Typ:       TATRA 815 8x8  

Průtok hydraulické kapaliny:   50 l/min. 

Typ motoru:     naftový, přeplňovaný 

Celkové mnoţství hydraulické kapaliny:  70 l. 

Čistý výkon motoru:     265 kW/2.200 min. 

Převodovka:    10 stupňů vpřed, 2 vzad 

 

 

 


