
V Plzni dne 11.11.2021 

Věc: Žádost o spolupráci všech OSH Pk po projednání problematiky v KOROO a ve VV KSH Pk.  

 

Hezký den  

Na jednání mezi zástupci KOROO a odd. ochrany obyvatel HZS Plzeňského kraje došlo kromě jiného 
k dohodě o spolupráci k vytvoření databáze techniky pro nouzové zásobování vodou. Při vědomí toho, 
že pokusy o vznik databází techniky a materiálu k ochraně obyvatel byly v minulosti neúspěšné, byla 
vybrána právě pouze tato jediná technika. Tato vzorová databáze bude vznikat do konce ledna 2022 a 
poté bude implementována do HP Plzeňského kraje (plán nouzového přežití obyvatelstva – příloha č. 
2 „Souhrnný přehled věcných zdrojů k řešení nouzového zásobování vodou“) a případně dalších 
informačních systémů HZS Plzeňského kraje. Tato implementace bude ověřena v roce 2022. Pokud se 
vše podaří, můžeme postupně doplňovat i další techniku a materiál. Pokud nikoli, databáze se nebude 
rozšiřovat do té doby, dokud se nepodaří odstranit problémy, které brání jejímu funkčnímu využití.  

Žádám tedy všechna OSH Plzeňského kraje, aby předali informaci o vzniku této databáze do všech 
sborů ve své působnosti. Do databáze by měla být zařazena provozuschopná technika, kterou SDH 
mají ve svém majetku, případně mají souhlas vlastníka – obvykle obce, k jejímu použití. Předpokládá 
se rovněž, že po jejím zařazení do databáze, budou SDH tuto techniku udržovat i nadále 
provozuschopnou a ve stavu, který uvedou v přihlašovací tabulce. Zapojení do databáze je dobrovolné, 
ale je několik důvodů, proč je žádoucí se k této iniciativě připojit. Jednak existuje skutečný nedostatek 
této techniky. Jednak se jedná o pilotní projekt, jehož výsledky a další rozšíření mohou významně 
zlepšit připravenost Ochrany obyvatel našeho kraje na podobné události, jako třeba bylo tornádo na 
Moravě. A v neposlední řadě dojde k posílení spolupráce HZS Pk nejen s jednotkami, ale i s SDH 
našeho kraje.  

Prosím sbory, aby vyplněné tabulky přihlašované techniky zaslali na příslušná OSH k rukám 
kontaktních osob. 

Děkuji a s pozdravem 

Vladislav Strejc 
Vedoucí KOROO Pk 

Kontaktní osoby pro vysvětlení upřesňujících dotazů: 

za HZS Pk - por. Mgr. Pavla Jakoubková, tel. 950330185, pavla.jakoubkova@hzspk.cz  
za KOROO – Vladislav Strejc, tel. 608503099, vlada.strejc@seznam.cz 
za OSH pak členové KOROO - Václav Sýkora-PJ, Vladislav Strejc-RO, Luboš Mleziva-DO, Ondřej 
Holeček-PS, Albert Jíra-KT, Martin Volka-TA  

 

Příloha: tabulka s parametry přihlašované techniky



  
Cisterny na vodu schopné převozu na místo zásahu po vlastní ose ( funkční brzdový systém, elektroinstalace, podvozek,..) 

  Vlastník:   Adresa:   

  e-mail: 

 

Poznámka: 

   Kontaktní osoba:   Telefon:       

p.č. Druh techniky typ objem RZ / není 

materiál nádrže / možnost 

desinfekce na pitnou vodu pitná / užitková 

doprava na místo 

vlastními silami 

připravenost k převozu do 

xxx minut 

1 cisterna přívěsná  CP3 3m3 není kov / ne užitková do 30km ano 4hodiny 

2 cisterna přívěsná  C180V 1m3 není laminát / ano užitková do 30km ano na dotaz u kon.osoby 
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Poznámka: 

       

 

p.č.1 - výstupní hrdlo DIN "B" s uzavíratelným ventilem 
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… 

       

 

… 

       

         V poznámce uveďte, zda je cisterna uzpůsobena k maloodběru vody občany do nádob (uzavíratelné hrdlo) a zda disponuje plnicím hrdlem (B,C) nebo je 

nutno ji plnit servisním poklopem. 

 


