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1 DZP určeného objektu
1.1 Úvod
Následující text tématicky navazuje na konspekt 1-1-06, který
pojednává o významu a určení dokumentace zdolávání požárů (dále jen
"DZP"). Cílem následujících řádek je metodicky seznámit hasiče
zúčastňujících se výjezdové činnosti s jejich hasebním obvodem tak, aby
byli dostatečně teoreticky připraveni na možná rizika spojená se zásahy
v průmyslových objektech, jejichž provozní činnost si vyžaduje z různých
legislativních důvodů (i mimo ně) pozornost ze strany jednotek PO a to
z důvodů výskytu složitých podmínek pro zásah1.
Smyslem tohoto tématu prakticky přibližující konkrétní DZP je
poskytnout informace o objektech právnických a podnikajících fyzických
osob takového druhu, které vykazují ne zcela zřejmá nebezpečí nebo možné
komplikace při zásahu a pomůže eliminovat složitost těchto objektů. Dále
je možné využít například Posouzení požárního nebezpečí (pokud je na
určitý objekt zpracované), havarijní plány, analýzy následků úniků
nebezpečných látek apod. Doporučuje se zařadit toto téma do ročního plánu
odborné přípravy podle charakteru konkrétního hasebního obvodu. Jiná
potřeba seznamovat hasiče s DZP vyvstává v oblastech s velkým
průmyslovým zatížením a jiná v oblastech např. zemědělských. Záleží tedy
na zhodnocení velitele jednotky. Výhodou však je, když v průběhu
výcvikového roku je každou směnou probrána.

1.1.1 Metodická část
Velitel jednotky vybere podle potřeby konkrétní objekt a příslušnou
DZP uloženou u jednotky. Podle rozsahu dokumentace pak seznámí školené
hasiče:

1.1.1.1 Operativní plán
Pokud je operativní plán k dispozici, seznámíme hasiče s:
* složitostmi podmínek pro zásah jednotky PO (např. spletitost
složitých objektů s nebezpečím dezorientace, prostory, které nejdou
vůbec odvětrat nebo odvětrání vyžaduje speciální znalosti nebo
nasazení speciálních zařízení, řešení stavebních konstrukcí nebo
technologických zařízení, kde je těžko poznatelné šíření požáru atd.),
* výskytem nebezpečných látek.

1.1.1.2 Textová část vyjímatelné přílohy operativního plánu
Jestliže je k dispozici tento dokument, pak seznámíme hasiče s:
* stručnou charakteristikou objektu z hlediska hořlavosti stavebních
konstrukcí, možností šíření požáru,
1

§ 18 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.
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* množstvím osob v různých denních režimech, počtem zvířat,
koncentrací zvláštních hodnot,
* nebezpečím, které představují shromažďované látky, případně za
jakých podmínek jsou nebezpečné a požadavky na ochranu hasičů,
* případným umístěním a ovládáním stabilního nebo polostabilního
hasicího zařízení,
* vodními zdroji v podniku a v jeho bezprostřední blízkosti, jejich
vydatnost či s jinými zvláštnostmi v dodávce hasebních látek
(pěnové hydranty, umístění skladů s hasivem, podmínky nebo
systém jejich doplňování apod.),
* komunikacemi v podniku s ohledem na rozměry požární techniky,
* zvláštními pokyny pro jízdu nebo ustavení požární techniky,
shromažďovací prostory záložní techniky atd.
Dále doporučujeme seznámit hasiče také s některými doporučeními
pro velitele zásahu zejména:
* předpokládaný způsob záchrany osob (využití zásahových a
evakuačních cest, výškové techniky nebo jiné specifické formy
záchrany apod.),
* zásady ochrany života a zdraví hasičů při zásahu z hlediska specifiky
objektu, zejména nutnost speciálních ochranných prostředků
(dozimetry, explozimetry, ochranné obleky apod.)
* způsob uzavření plynu, vypnutí el. energie včetně upozornění na
prostory, v nichž nelze zaručit beznapěťový stav,
* způsoby dálkové dopravy vody apod.

1.1.1.3 Operativní karta
Jestliže je k dispozici pouze tento druh dokumentace, postupujeme
v podstatě podle textové části:
* stručné seznámení s charakterem objektu,
* hasební látky
* doporučení pro velitele zásahu (u operativní karty můžeme seznámit
hasiče s plným znění těchto doporučení).

1.1.2 Doporučení k provedení
V rámci seznámení s DZP určeného objektu se doporučuje zahrnout
také podrobné objasnění nejvýhodnější dojezdové trasy včetně jejich
možných variant, které mohou být voleny např. podle směru větru či jiných
konkrétních ukazatelů. Vhodné je také použít grafickou část DZP
k vytvoření lepší představy o charakteru a dispozičním řešení budov i
technologií.
Z hlediska metodického se jako přínosný v praxi ukazuje následující
postup při odborné přípravě:
Seznámení hasičů zařazených do výjezdu jednotky PO s účelem
DZP podle konspektu 1-1-06.
Navázat tématem DZP určeného objektu (1-1-07).
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Po seznámení s konkrétním objektem nebo závodem se doporučuje
provést kondiční jízdu s cílem posoudit objekt se skutečností.
Posledním stupněm odborné přípravy může být provedení
prověřovacího cvičení na vybraný objekt.
Touto posloupností můžeme zajistit znalost hasebního obvodu na
kvalitní úrovni. Pochopitelně nelze jednotku PO tímto způsobem seznámit
se všemi objekty v jednom výcvikovém období. Je potřebné objekty vybírat
podle míry nebezpečí, rizika a složitosti podmínek pro zdolávání požárů.

1.2 Závěr
1.2.1 Doporučená literatura
1. HANUŠKA, Z. Metodický návod k vypracování dokumentace
zdolávání požárů. Praha: MV - Ředitelství HZS ČR, 1996.
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