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Krizový plán Plzeňského kraje

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

1. PŘEHLED SIL A PROSTŘEDKŮ NEZBYTNÝCH PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ
a) Základní složky integrovaného záchranného systému
Poř.
číslo
1.

Síly a prostředky

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

POLICIE ČR
SaP jsou uvedeny v operativní evidenci PČR a tato informace slouží pouze pro služební potřebu
a není v tomto seznamu uvedena

2.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE
SaP jsou uvedeny operativním plánu na dispečinku ZOS a jsou upřesněny v Traumatologickém
plánu.

3.

Traumatologický plán
Plzeňského kraje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
Přehledy techniky a disponibilních lidských zdrojů je uveden v operativní evidenci KOPIS.

4.

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY ZAŘAZENÉ DO PLOŠNÉHO POKRYTÍ KRAJE
Přehled sil je uveden v Požárním poplachovém plánu Plzeňského kraje, přehled sil a prostředků je
rovněž veden v IS Dojezdy jednotek pro potřebu KOPIS.
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b) Ostatní složky integrovaného záchranného systému


Složky, které mají uzavřenu písemnou smlouvu (dohoda o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání) s HZS Pk podle
§ 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Poř.
číslo

Název ostatní složky
IZS

Evidenční číslo
smlouvy dle CES

1.

Městská policie Plzeň

CES-55/2002

2.

ČEPRO, a.s.

CES-33/2013
CES-81/2016

3.

Městská policie Rokycany

CES-50/2003

4.

Městská policie Sušice

CE-167/2003

5.

Městská policie Klatovy

CES-168/2003

6.

Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje se sídlem
v Plzni

CES-169/2003

7.

Diecézní charita Plzeň

CES-197/2003

8.

Oblastní spolek ČČK
Klatovy

CES-215/2003

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Zajištění místa MU, udržování pořádku a pomoc při
zajištění evakuace obyvatelstva
Spolupráce JPO v plošném pokrytí území kraje
jednotkami požární ochrany, pomoc při provádění
záchranných a likvidačních prací při únicích ropných
produktů, dehtofenolových látek, produktů
koksárenské chemie a jiných cizorodých látek.
Zajištění místa, udržování pořádku a pomoc při
evakuaci obyvatel.
Zajištění místa, udržování pořádku a pomoc při
evakuaci obyvatel.

Poplachový plán
IZS Pk, část g)

Zajištění místa, udržování pořádku a pomoc při
evakuaci obyvatel.
Stanovení režimu zdravotnických opatření a postupu
při událostech ohrožujících zdraví a v případech
kontaminace prostředí biologickými, toxickými či
jinými látkami.
Opatření v oblasti ochrany obyvatelstva-humanitární,
psychologická a duchovní pomoc.
Pomoc v oblasti ochrany obyvatelstva.
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Poř.
číslo

Název ostatní složky
IZS

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Evidenční číslo
smlouvy dle CES

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

9.

Městská policie Tachov

CES-375/2003

Zajištění místa mimořádné události, udržování
pořádku a pomoc při evakuaci obyvatelstva.

10.

Oblastní spolek ČČK
Tachov

CES-376/2003

Poskytnutí zdravotnické pomoci postiženým osobám

11.
12.

Šumavské vodovody a
CES-14/2004
kanalizace, a.s.
Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro CES-300/2004
Plzeňský kraj

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Spolupráce při záchranných a likvidačních pracích.
Realizace mimořádných veterinárních opatření.
Spolupráce při provádění záchranných prací při
mimořádných událostech.
Využití krytého plaveckého bazénu jako zařízení
civilní ochrany (ZCO) pro zabezpečení
dekontaminace osob.
Využití krytého plaveckého bazénu jako zařízení
civilní ochrany (ZCO) pro zabezpečení
dekontaminace osob.

13.

SDH Města Domažlice

CES-313/2004

14.

Město Horažďovice

CES-178/2005

15.

Město Klatovy

CES-251/2005

16.

Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s.

CES-119/2007

Zásobování a nouzové zásobování pitnou vodou.

17.

Vodní záchranná služba
ČČK

CES-165/2007

Pomoc potápěčských skupin při provádění
záchranných prací, práce na vodních plochách a při
povodních.

18.

Chodské vodárny a
kanalizace, a.s.

CES-230/2007

Zásobování a nouzové zásobování pitnou vodou.

19.

Horská služba ČR, o.p.s.,
Oblast Šumava

CES-13/2009

Nasazení technických prostředků a speciální techniky
pro přepravu osob v zimních měsících, poskytnutí
předlékařské péče.

Poplachový plán
IZS Pk, část g)
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Poř.
číslo

Název ostatní složky
IZS

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Evidenční číslo
smlouvy dle CES

20.

Správa Národního parku a
chráněné krajinné oblasti
Šumava

CES-362/2009

21.

Vodárna Plzeň, a.s.

CES-239/2011

22.

Celní úřad pro Plzeňský kraj CES-139/2013

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Pomoc při vyhledávání osob v nepřístupném terénu,
nasazení speciální techniky pro přepravu osob a
prostředků.
Provádění záchranných prací při haváriích na
vodovodních sítích a nouzové zásobování pitnou
vodou.
Spolupráce při odbavování humanitární pomoci.

23.

ČEVAK a.s.

CES-127/2014

Zásobování a nouzové zásobování pitnou vodou

24.

SDH města Nýřany

CES-101/2016

Týlové zabezpečení, humanitární pomoc

25.

Správa informačních
technologií města Plzně

CES-563/2019

Letecké práce s drony a jimi nesenou senzorikou.

26.

Záchranná služba
Royal Ranger

CES-638/2019

Využití při vyhledávání osob v přístupném i
nepřístupném terénu, nasazení techniky k poskytnutí
předlékařské pomoci.

Poplachový plán
IZS Pk, část g)
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Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Složky, které mají uzavřenu písemnou smlouvu (dohoda o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání) s MV GŘ HZS ČR
podle § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a jejich
působnost je i pro území Plzeňského kraje

Poř.
číslo

Název ostatní složky IZS

Charakter a rozsah
poskytované pomoci
Pomoc při záchranných a likvidačních pracích při povodních a
jiných mimořádných událostech.

1.

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

2.

Signatáři Českého komitétu
Modrý štít
- Česká archivní společnost
- Český výbor ICOM
Spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému.
- Český výbor ICOMOS
- Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR

3.

Státní ústav jaderné,
chemické a biologické
ochrany Milín

Spolupráce v oblasti detekce, lokalizace a identifikace
nebezpečných chemických látek, vědecké a výzkumné úkoly.

Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace
Zdravotnické zabezpečení
krizových stavů se sídlem v
Příbrami

Spolupráce při provádění záchranných prací při MU na železnici i
mimo ni, použití SaP, zařízení CO, přednostní přeprava O-M-T.

6.

Letiště Praha a.s.

Likvidace následků leteckých nehod.

7.

OKD, HBZS, a.s.

Vyprošťování osob z podzemních prostor a staveb.

8.

Letiště Ostrava a.s.

Vyprošťování a manipulace s leteckými prostředky.

.
5.

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Poplachový plán IZS Pk

Zabezpečení vnitrostátních potřeb IZS a logistické zabezpečení
realizace mezinárodních závazků ČR v rámci OSN.
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Poř.
číslo
9.
10.
11.
12.
13.

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

Název ostatní složky IZS

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Moravské naftové doly – hlavní
báňská záchranná stanice
Záchranné práce při úniku plynu, ropy apod.
Hodonín
Svaz záchranný brigád
Nasazení psů
kynologů ČR
Poskytování sil a prostředků, součinnost v oblasti likvidace následků
Poplachový plán IZS Pk
DEKONTA, a.s.
úniků ropných látek do povrchových, podzemních vod a
horninového prostředí.
Likvidace úniků nebezpečných látek, zpracování a odstraňování
SITA CZ a.s.
odpadů.
Česká inspekce životního
prostředí


Poř.
číslo

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Vzájemná spolupráce v rámci IZS mezi ČIŽO a HZS ČR na místě
zásahu.

Dohody o poskytnutí věcné nebo osobní pomoci a dohody ostatní
Název ostatní složky
IZS

Evidenční číslo
smlouvy dle CES

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

1.

ČHMÚ, pobočka Plzeň

CES-23/2001

Spolupráce a vzájemné poskytování informací,
upozornění, výstrah
a zpráv o vzniku a průběhu mimořádných událostí.

2.

Obvodní báňský úřad v
Plzni

CES-213/2002

Vzájemná informovanost o rizikových faktorech.

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)
Poplachový plán IZS
Pk, část n)
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Poř.
číslo

Název ostatní složky
IZS

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Evidenční číslo
smlouvy dle CES
CES-54/2003

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Informování obyvatelstva při požárech, živelních
pohromách a jiných MU

3.

Český rozhlas Plzeň

4.

Povodí Vltavy, státní podnik CES-61/2003

5.

Výrobní družstvo
Jihokámen

CES-214/2003

6.

BOHEMIA SPORT s.r.o.

CES-21/2004

Poskytnutí techniky.

7.

AUTO KADET s.r.o.

CES-195/2004

Záchranné práce a technika pro silniční dopravní
nehody.

8.

Oblastní kancelář České
komory autorizovaných
CES-333/2004
inženýrů a techniků činných
ve výstavbě

9.

Ředitelství silnic a dálnic
ČR

CES-356/2005

10.

Česká speleologická
společnost

CES-281/2007

11.

ČEZ Distribuce, a.s.

CES-289/2007

Pomoc sil a prostředků při zdolávání MU
souvisejících s přirozenými povodněmi, zvláštními
povodněmi a haváriemi na vodních tocích.
Dodání materiálu (odval ze skrývky) a techniky
k výstavbě hrází.

Poskytnutí odborných rad a stanovisek k zajištění
bezpečnosti a snížení škod.

Poplachový plán IZS
Pk, část n)

Pomoc při provádění záchranných prací při
událostech na dálniční síti.
Náhrada spotřebovaných sorbetů
Pomoc při provádění záchranných prací v
podmínkách krasových útvarů a podzemních
prostor.
Přerušení dodávky el. energie a zajištění
odpovědné osoby
s kvalifikací při zásahu na el. zařízeních distribuční
soustavy nebo
v jejich blízkosti.
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Poř.
číslo

Název ostatní složky
IZS

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Evidenční číslo
smlouvy dle CES

Charakter a rozsah
poskytované pomoci

12.

Potápěčský klub Argonaut,
Stříbro

CES-353/2007

Pomoc členů při událostech na a pod vodní
hladinou.

13.

LB MINERALS, a.s.

CES-64/2008

Dodávky haldového písku i s dopravou.

14.

Petr Březina – APB Plzeň

CES-412/2009

Dopravní, speciální, nákladní či jiná technika pro
práce při likvidaci mimořádné události.

15.

ČSAD Autobusy Plzeň a.s.

CES-484/2009

Mimořádná doprava autobusy při MU.

16.

Plzeňské městské dopravní
CES-8/2010
podniky, a.s.

Likvidace následků dopravních nehod.

17.

Letecká služba Policie ČR

CES-66/2010

Spolupráce při zabezpečení podmínek provozu
předurčeného leteckého pracoviště Plzeň.

18.

PAME – AUTO s.r.o.

CES-104/2010

19.

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje

CES-75/2011

Spolupráce při odstraňování následků dopravních
nehod.

20.

ACZ Tymákov s.r.o.

CES-95/2013

Sláma pro práce při likvidaci MU

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

Poplachový plán
IZS Pk, část n)

Likvidace následků dopravních nehod.
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c)

Přehled sil a prostředků nezbytných pro řešení
krizových situací na území Plzeňského kraje

Smluvně zabezpečené od sousedních krajů nebo v rámci příhraniční pomoci

Poř.
číslo
1.
2.
3.
4.

Síly a prostředky

Evidenční číslo
smlouvy dle CES

HZS Středočeského kraje

CES-135/2002

HZS Ústeckého kraje
HZS Jihočeského kraje

CES-184/2008
CES-55/2020
CES-431/2009

HZS Karlovarského kraje

CES-114/2017

Charakter
a rozsah
poskytované
pomoci

Spolupráce při
zabezpečení
plošného pokrytí

Kontakt pro
jejich
vyžádání

KOPIS HZS
příslušného
kraje

Orgán
oprávněný
k jejich
využití

Poznámka
(odkaz na jinou
dokumentaci)

KOPIS HZS PK

Poplachový plán
IZS Pk, část h)
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