HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
POSTUP PŘI TVORBĚ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
Zpracoval: kpt. Bc. Marek Kříženecký
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Předmět zpracování DZP
(Platí i pro DZP zpracované pro připojení na PCO)

Areál nebo stavební objekt, kde se vyskytuje více
druhů provozů.
(Položky 1 - 13 přílohy č. 2 vyhlášky o požární
prevenci)

Pouze jeden stavební objekt
/ technologie
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Půdorysy

(*)

Operativní karta
ᴑ ZÁKLADNÍ TEXT (tato část se nezakládá do kartotéky DZP na pož. stanici):

- Operativně taktická studie (OTS):
→ Obecné informace
→ *Nejsložitější varianta požáru (zkr. NSVP)
→ Výpočet SaP dle metodiky

→ stupeň poplachu podle místně příslušného poplachového plánu!

Pozn.: Skutečnosti uvedené v §16 odst. 3 písm. e) vyhlášky o požární prevenci lze nahradit právě tímto základním textem.
Pozn.: Podle §34 odst. 6 vyhlášky o požární prevenci je k dispozici požární poplachový plán u orgánu státního požárního dozoru

Nepoužívat jako součást grafické části mapu.
Maximální formát grafické přílohy - A3.

NÁVOD PRO VYPLŇOVÁNÍ TEXTOVÉ ČÁSTI
- Použijte šablony, které jsou ke stažení na adrese:
https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-kralovehradeckeho-kraje-menu-pozarni-prevence-ke-stazenidokumenty-ke-stazeni.aspx

- Do předpřipravených okének doplňte informace a značky
- Předpřipravená okénka nijak neupravujte/nemažte
- Jestliže nějaké okénko nelze doplnit informací, vepište do něj „NE“
- Do okénka „STŘECHA“ uveďte typ nosné konstrukce a střešního pláště
- Do okénka „VÝTAHY“ uveďte typ (osobní, nákladní, požární, evakuační) a jednoslovně polohu
strojovny
- U chemických látek uveďte číslo CAS – položka 3.2 z bezpečnostního listu látky či směsi; jestliže se
jedná o směs, uveďte číslo CAS látky, jejíž hmotnostní podíl je ve směsi největší
- U chemických látek uveďte vhodná hasiva
- U Fotovoltaických panelů uveďte výkon v kWp a polohu vypínače měniče
- V případě DZP zpracované pro připojení na PCO neuvádějte kontaktní osoby
- Rozsah textové části Operativní karty by se měl zpravidla vejít na jednu stranu A4
- Neuvádějte vnitřní požární hydranty ani přenosné hasicí přístroje – jedná se o prostředky, které
neslouží pro hasební zásah jednotek požární ochrany
- U vnějších požárních hydrantů doplňte světlost potrubí DN i v grafické části (situace)
- V grafické části „půdorysy“ vytvořte jednoduché schematické zobrazení půdorysu jednotlivých podlaží,
do kterého doplníte hranice požárních úseků a značky
- Nepřikládejte k DZP bezpečnostní listy a požárně bezpečnostní řešení.
- Doporučujeme jedno paré DZP zalaminovat (vhodné po konzultaci), případně zalaminované stránky
spojit kroužkovou vazbou
- Do „Doporučení pro velitele zásahu“ uvést, co se stane při vypnutí energií

PŘÍKLAD TEXTOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

OBJEKT : DISTRIBUČNÍ SKLAD

OPERATIVNÍ
KARTA

ADRESA :

Hradec Králové, Gagarinova 32

PROVOZ :

Pracovní doba: Po- Pá 6:30 - 14:00
Sobota 6:00 - 12:00
Kontakt: 777 000 000 – pan Ing. V. Novotný (vedoucí skladu)

STUPEŇ
POPLACHU:

I

OBSAZENÍ OSOBAMI: 185 zaměstnanců, max. 30 návštěvníků
PŘÍJEZD Z:

ULICE POSPÍŠILOVA

PRŮJEZDNÁ ŠÍŘKA: 3,5m; V PŘÍPADĚ PORUCHY BRÁNY
(EPS) ODPOJIT POHON A ODTLAČIT

OMEZENÍ:

CHARAKTER OBJEKTU
ÚČEL STAVBY
PŮDORYS:

12 X 12

DISTRIBUČNÍ SKLAD ZÁSILEK

PODLAŽÍ:

KONSTRUKCE OBJEKTU: NEHOŘLAVÁ

ÚNIKOVÉ
CESTY:

2
1 Požární
Strojovna na
střeše

CELKOVÁ VÝŠKA:

15

STĚNY:

POŽÁRNÍ VÝŠKA:

6

STROPY:

Beton sloupy
Kingspan
beton

PŘÍČKY:

sádrokarton

VÝTAHY:

STŘECHA:

Železobeton
Kingspan

EVAKUACE
OSOB:

1. PP – 3. NP

CHÚC A
1x

Hala překládky, rozvodna NN, kanceláře, strojovna výtahu

POŽÁRNÍ ÚSEKY:

NEBEZPEČÍ
1 000 kg ACETON (CAS 67-64-1) – skladováno na ploše v kontejnerech IBC; hasivo: voda, prášek, CO2, pěna
1 200 k g Technický benzín: (CAS: 108-88-3) - skladováno na ploše v kontejnerech IBC;
hasivo: Lehká, střední a těžká hasící pěna, CO2
5 ks TL Propan-butan (CAS 74-98-6) – pohon vysokozdvižných vozíků; z toho 2 ks náhradní v kleci za dispečinkem
15 polí 3x12 m o výkonu 25 kWp; vypínač silové části v technické místnosti

UZÁVĚRY MÉDIÍ/ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
NE

Spojovací chodba před zázemím dispečerů
U vjezdové brány

EPS

NE

WC muži, místnost 132

- rampa č. 3 u OPPO

rampa č. 3

Ovládaná zařízení v případě poplachu:
- vypnutí vzduchotechniky
- spuštění akustického poplachu
- uzavření požárních rolet
- otevření brány vjezdu

VODNÍ ZDROJE A HASEBNÍ LÁTKY
V ulici Gagarinova – DN 100

DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU
Neuvádět používání dýchací techniky!
Uveďte informace o způsobu zamezení kontaminace životního prostředí hasebním zásahem (přehled kanalizačních
vpustí, přírodních toků apod.)
Specifikujte nacházející se nebezpečí, např: prostupy v konstrukcích – nebezpečí pádu (volná hloubka)
Uveďte pouze informace, které mají podstatný vliv na vedení zásahu. (vhodné předem konzultovat s místně
příslušným sborem HZS)
ZNALOST O OBJEKTU MÁ: Ing. Dušan Jičínský, mob.: 773 428 191

Zpracoval:
Datum:

Schválil:
Datum:

PŘÍKLAD GRAFICKÉ ČÁSTI
-SITUACE –

PŘÍKLAD GRAFICKÉ ČÁSTI
-PŮDORYS –

Budova č. 1 – Hlavní Objekt

ZNAČKY

Značky nebezpečí nahraďte značkami podle přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

ZNAČKY

zdroj: Hanuška, Z.: Metodický návod k vypracování DZP, 2.vyd., MV- ředitelství HZS ČR, Praha 1996, ISBN 80-902121-0-7

Používané barvy (situace + půdorysy)
MODRÁ – vše co souvisí s hašením
ČERVENÁ, ORANŽOVÁ – vše co komplikuje zdolávání požáru nebo vytváří nebezpečí
ZELENÁ – plochy okolí objektu bez úpravy pro vedení požárního zásahu
ŽLUTÁ – nástupní plochy, komunikace vhodné pro požární techniku
- ČCHÚC, CHÚC, vnitřní zásahová cesta (půdorysné výkresy)

Navrhované značky (opatřit legendou)
Průjezdná šířka (menší než 3,5m) – uvést hodnotu

Průjezdná výška (menší než 3,5m) – uvést hodnotu

Riziko poškození sluchu
Riziko uklouznutí
Riziko zřícení (volná hloubka)

Fotovoltaické panely

Obslužné pole požární ochrany
Klíčový trezor požární ochrany
Hlavní uzávěr topení
Vedlejší uzávěr topení

Obslužný a signalizační panel; tablo obsluhy
Kanalizační vpusť (vpusť odpadních či deštových vod)
„Riziko kontaminace odpadních vod“

