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POKYN 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka ministra vnitra  

ze dne 13. března 2006, 

kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí  

a dokumentace o vedení zásahů 

     K zabezpečení jednotného postupu při statistickém sledování požárů a mimořádných 

událostí se zásahy jednotek požární ochrany podle § 24 odst. 1 písm. p) zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, při zpracování dokumentace o spo-

lečných záchranných a likvidačních pracích a statistických přehledů podle § 16 vyhlášky  

č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 

ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., a v souladu s § 3 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., 

k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb., § 26 odst. 2 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, a § 18 písm. c)  

a d) zákona o prevenci závažných havárií 
1)

, 

 

I. s t a n o v í m  

 

Úvodní ustanovení 

Čl. 1 

(1) Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“): 

a) zabezpečuje statistické sledování požárů 
2)

 a dalších mimořádných událostí 
 3)

, 

b) eviduje písemná hlášení o vzniku závažných havárií a konečné zprávy o vzniku 

a následcích závažných havárií podle zákona o prevenci závažných havárií 
1)

; 

pro statistické sledování událostí se tyto havárie zatřiďují do kategorie události, která 

svými následky či charakterem převažuje. Výjimkou je požár, který se, i v případě 

že nepřevažuje jinou kategorii události, eviduje vždy jako požár, 

c) eviduje údaje o zásahové činnosti jednotek PO v operačním řízení, 

d) eviduje údaje o činnosti operačních a informačních středisek HZS kraje. 

 
Čl. 2 

(1) Zpracování příslušných údajů a zadávání údajů do PC programu statistického sledování 

událostí 
4)

 (dále jen „program SSU“) na úrovni HZS kraje provádí a za jejich správnost 

zodpovídá: 

a) „Dílčí zprávy o zásahu“ a „Zprávy o zásahu“ do SSU zadává velitel zásahu; v případě 

údajů dále nedošetřovaných požárů vždy vyplňuje položky „PODKLAD PRO ZPP+“ 

(viz příloha č. 1 tohoto pokynu). Není-li velitelem zásahu příslušník HZS ČR, pak 

za zadání sledovaných údajů do SSU odpovídá příslušník pro statistiku (zpravidla 

                                                 
1)

  § 18 písm. c) a d) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebez- 

      pečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních  

      úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších  

      předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). 
2)

  § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
3)

  § 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
4)

 Způsob vyplňování, definice, formáty zápisu a obsah číselníku jsou uvedeny také v Provozní a uživatelské 

příručce SSU. 
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z odboru operačního řízení) určený příslušným služebním funkcionářem na návrh ga-

ranta 
5)

 pro statistiku, 

b) údaje spojené se zjišťováním příčin vzniku požárů (zejména došetřované údaje) 

do programu SSU zadává určený příslušník pro zjišťování příčin vzniku požárů (dále 

jen „příslušník ZPP“), 

c) údaje spojené s činností operačního a informačního střediska (dále jen „OPIS“) 

zadávají příslušníci OPIS s vyžitím PC programů (např. „Spojař“, „Výjezd“ apod.), 

d) kontrolu správnosti údajů zadaných do programu SSU spojených se zásahem provádí 

určený příslušník pro statistiku; při zjištění nedostatků je oprávněn vyžadovat po 

zadavateli údajů opravu a doplnění údajů, 

e) kompletnost dat programu SSU kontroluje a nastavení úrovně přístupových oprávnění 

pro jednotlivé příslušníky území HZS kraje do programu ISV Administrátor zajišťuje 

garant pro statistiku nebo jeho zástupce; garant pro statistiku a jeho zástupce mají 

oprávnění při zjištění nedostatků v údajích ukládaných do SSU požadovat od jejich 

zpracovatelů opravu a doplnění. 

(2) Za činnost v oblasti statistického sledování událostí a analýzy zásahů u událostí na úrovni 

krajského ředitelství HZS kraje odpovídá garant pro statistiku, který přitom provádí 

zejména: 

a) kontrolu úplnosti údajů jednotlivých událostí, 

b) průběžné vedení údajů v databázích programu SSU, 

c) průběžné opravy a doplňování dat programu SSU, 

d) kontrolu dodržování termínů zadávání dat programu SSU a export dat, 

e) metodické usměrňování příslušníků HZS kraje odpovídajících za jednotlivé údaje, 

které automaticky přecházejí nebo jsou manuálně zadávány do databáze programu 

SSU, 

f) zpracovávání výstupů z databáze SSU podle zadaných požadavků, 

g) kontrolu plnění úkolů a činností uvedených v čl. 2 odst. 1 písmena a) až d), 

h) zpracovávání podkladů pro analýzy zásahů u událostí. 

 

Čl. 3 

(1) Za mimořádné události (dále jen „události“) se považují veškeré požáry, další události 

jako jsou dopravní nehody, živelní pohromy, havárie /např. úniky nebezpečných (např. 

chemických) látek, technické havárie, radiační havárie/ a ostatní mimořádné události 

a plané poplachy spojené se zásahy jednotek PO a složek integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“) včetně prověřovacích cvičení. 

(2) Do konkrétní kategorie události se událost zatřídí podle převažujícího charakteru události 

/výjimku tvoří požár - viz čl. 1 odst. 1 písm. b) a přílohu č. 1 tohoto pokynu/. 

 

Čl. 4 

Evidence událostí 

(1) HZS kraje vede: 

a) dokumentaci o vedení zásahů (viz čl. 6 a přílohu č. 1 tohoto pokynu), 

b) přehled dat zásahů jednotek PO a složek IZS u událostí pomocí vlastní výpočetní 

techniky v programu SSU v atributech (položkách) uvedených v příloze č. 2 tohoto 

pokynu (dále jen „údaje zavedené do programu SSU“). 

 

                                                 
5)

  Garantem pro statistiku se rozumí příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS kraje. 
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(2) Zpracování písemné nebo datové dokumentace o zásahu u události, zadání údajů 

do programu SSU, kontrola správnosti těchto údajů a odesílání dat programu SSU z HZS 

kraje na MV-generální ředitelství HZS ČR se provádí v následujících termínech: 

a) zpracování písemné nebo datové dokumentace o vedení zásahů u událostí pro jednotky PO 

aa) „Dílčí zpráva o zásahu“ - nejpozději do 3 dnů od ukončení příslušného zásahu, 

ab) „Zpráva o zásahu“ - nejpozději do 6 dnů od ukončení příslušného zásahu, 

b) zpracování písemné nebo datové dokumentace o vedení zásahů u událostí pro složky 

IZS (viz příloha č. 2 tohoto pokynu) - do 14 dnů od ukončení příslušného zásahu, 

c) zadání a kontrola správnosti údajů do programu SSU všech zásahů jednotek PO 

u událostí (včetně požárů bez účasti jednotek PO) - do 6, nejpozději však do 10 dnů 

od ukončení zásahu jednotky PO (u požárů bez účasti jednotek PO od doby ohlášení 

požáru), 

d) zadání a kontrola správnosti údajů do programu SSU  všech zásahů složek IZS u udá-

lostí - do 15, výjimečně do 20 dnů od ukončení zásahu, 

e) odesílání dat programu SSU z HZS kraje na MV-generální ředitelství HZS ČR 

čtvrtletně dle následujícího časového rozpisu 

ea) data za období leden až březen - do 15. dubna 

eb) data za období leden až červen - do 15. července 

ec) data za období leden až září - do 15. října 

ed) data za období leden až prosinec - do 16. ledna následujícího roku (roční export 

dat za období leden až prosinec musí obsahovat všechny události a zásahy 

tohoto období). 

(3) Data programu SSU se musí na krajském ředitelství HZS kraje pravidelně (minimálně 

vždy před čtvrtletním exportem) zálohovat. Za zálohování a odeslání dat odpovídá garant 

pro statistiku nebo jeho zástupce. Každou aktualizaci programu SSU je nutno provést 

na všech pracovištích nejpozději do jednoho měsíce od jejího uvolnění výrobcem 

programu. 

(4) Události zjištěné později se do evidence podle čl. 4 odst. 1 zařadí dodatečně. 

 

Čl. 5 

„Dílčí zpráva o zásahu“ a „Zpráva o zásahu“ 

(1) „Dílčí zpráva o zásahu“
 6)

 slouží jako podklad pro „Zprávu o zásahu“ 
7)

 a je dokladem 

o činnosti jednotky PO u zásahu a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek 

IZS u zásahu podle příslušného právního předpisu 
8)

. Může být zpracována na pře-

depsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového editoru za 

předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti „Dílčí zprávy o zásahu“. Náležitosti 

„Dílčí zprávy o zásahu“ a způsob vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu. 

(2) „Zpráva o zásahu“ slouží výhradně pro služební potřebu HZS ČR. Je dokladem o činnosti 

jednotek PO u zásahu a ve stanovených případech dokladem o činnosti složek IZS 

u zásahu podle příslušného právního předpisu
 8)

 a slouží také jako podklad pro informace 

                                                 
6)

  § 20 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

     Metodický list č. 12 kapitoly Ř  Bojového řádu jednotek požární ochrany (Pokyn generálního ředitele HZS ČR  

a náměstka ministra vnitra č. 40/2001, ve znění Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 38/2002). 
7)

  § 26 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 
8)

  § 16 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, 

ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
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zadávané do programu SSU. „Zprávu o zásahu“ zpracovává velitel zásahu, který je 

zodpovědný za její úplnost a obsah. Úplnost a správnost  „Zprávy o zásahu“ kontroluje 

zadavatel údajů do SSU podle čl. 2 odst.1 písm. a). Kopie (stejnopis) „Zprávy o zásahu“ 

u požáru je také součástí Spisu o požáru. „Zpráva o zásahu“ může být zpracována 

na předepsaném formuláři, pomocí počítačového programu nebo pomocí textového edito-

ru za předpokladu, že bude dodržen obsah a náležitosti „Zprávy o zásahu“. Náležitosti 

„Zprávy o zásahu“ a způsob vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu. 

(3) HZS krajů v případě mezikrajské pomoc zpracovávají „Dílčí zprávy o zásahu“ nebo 

„Zprávy o zásahu“ podle vzájemné dohody mezi OPIS HZS krajů tak, aby událost byla 

v databázi programu SSU evidována za celé území České republiky pouze jednou. Pokud 

se OPIS HZS krajů mezi sebou nedohodnou, zpracovává tuto dokumentaci místně pří-

slušný HZS kraje. 

 

Čl. 6 

Dokumentace o vedení zásahu 

(1) Dokumentaci o vedení zásahu tvoří: 

a) „Zpráva o zásahu“ - viz čl. 5 odst. 2, 

b) údaje zavedené do  programu SSU - viz příloha č. 2 tohoto pokynu,  

c) dokumentace podle zákona o prevenci závažných haváriích,  

d) jiná dokumentace (např. fotodokumentace případně videozáznam, protokol o měření, 

zpráva zpracovaná příslušným orgánem státní správy nebo samosprávy, nebo další 

dokumenty zpracované u HZS ČR). 

(2) Rozsah dokumentace o vedení zásahu dle charakteru jednotlivé události může zpřesnit 

ředitel HZS kraje. 

(3) Tvoří-li dokumentaci o vedení zásahu více písemných podkladů, je nezbytné ji opatřit 

deskami s názvem události podle čl. 3. 

(4) Pokud složitost události vyžaduje delší termín na zpracování dokumentace o vedení 

zásahu, o prodloužení termínu rozhodne příslušný služební funkcionář HZS kraje. 

(5) Jsou-li na HZS kraje došetřeny požáry později nebo byla-li provedena změna ve výši 

škod apod., HZS kraje tyto změny zaregistruje v programu SSU a příslušnou doku-

mentaci doplní. 

(6) MV-generální ředitelství HZS ČR si může vyžádat zpracování a zaslání dokumentace 

o vedení zásahu. 

(7) Nesplňuje-li některá část dokumentace o vedení zásahu požadavky stanovené tímto 

pokynem (např. neúplnost požadovaných údajů), může ji MV-generální ředitelství HZS 

ČR vrátit k doplnění nebo přepracování. 

(8) HZS kraje archivuje dle platných předpisů 
9)

: 

a) knihy požárů (vedené do roku 1991), 

b) dokumentaci o požárech (spisy o požárech, dříve také samostatná odborná 

vyjádření a další dokumentace), 

c) dokumentaci o vedení zásahu, 

d) souhrnná roční data programu SSU uložená na nosných mediích (např. CD). 

(9) MV-generální ředitelství HZS ČR archivuje trvale data programu SSU uložená na  

nosných mediích (např. CD). 

                                                 
9)

  Nařízení Ministerstva vnitra České republiky č. 65/2002, kterým se vydává skartační řád. 
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Čl. 7 

Analýzy 

(1) HZS kraje zpracovává periodické i aktuální přehledy zásahů u událostí v rozsahu 

výstupních tabulek programu SSU s příslušným grafickým doplněním a tyto přehledy 

analyzuje. O rozsahu analýzy rozhoduje ředitel HZS kraje. 

(2) MV-generální ředitelství HZS ČR si může analýzy zpracované podle předchozího 

odstavce vyžádat. 

(3) MV-generální ředitelství HZS ČR může po HZS kraje požadovat zpracování analýzy 

dle zadaných požadavků; 

 

 

II. u k l á d á m  

1. náměstkovi generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení 

vydávat vzory vyplnění „Dílčí zprávy o zásahu“ a „Zprávy o zásahu“, 

2. ředitelům HZS krajů 

a) při statistickém sledování událostí, zpracovávání příslušné dokumentace a její 

evidenci postupovat podle tohoto pokynu, 

b) k zabezpečení stanovených úkolů určit příslušníky a jejich zástupce v souladu 

s čl. 2 odst. 2 tohoto pokynu a hlásit průběžně písemně změny v určení garantů 

pro statistiku a jejich zástupců na MV-generální ředitelství HZS ČR, 

c) seznámit s tímto pokynem určené příslušníky a jejich zástupce a všechny velitele 

jednotek PO v okruhu své územní působnosti, 

d) seznámit s obsahem přílohy č. 1 tohoto pokynu vedoucí základních a ostatních 

složek IZS v okruhu své územní působnosti, 

e) zabezpečovat průběžně distribuci předtištěných „(Dílčích) Zpráv o zásahu“ 

jednotkám PO v okruhu své územní působnosti, 

f) k realizaci tohoto pokynu provést změny ve svých interních aktech řízení 

nejpozději do 31. března 2006, 

3. ředitelům vzdělávacích zařízení HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-

Místku  

upravit výuku podle tohoto pokynu, 

4. řediteli odboru operačního řízení MV-generálního ředitelství HZS ČR  

zabezpečit tisk a distribuci formulářů „(Dílčí) Zprávy o zásahu“, 

5. řediteli odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR 

zabezpečit, aby s přílohou č. 1 tohoto pokynu byly seznámeny základní složky IZS 

na centrální úrovni a ostatní složky IZS, s kterými má MV-generální ředitelství 

HZS ČR uzavřené dohody o spolupráci; 
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III. z r u š u j i  

Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 5/2002 a č.7/2003. 

 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání s tím, že se data v programu SSU počínaje 

dnem 1. ledna 2006 uvedou do souladu s tímto pokynem. 

 

 

Čj. PO-104/OPŘ-2006 

 

Generální ředitel HZS ČR 

a náměstek ministra vnitra 

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán  v. r. 

 

Obdrží: 

HZS krajů 

SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku 

MV-generální ředitelství HZS ČR 
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                      P ř í l o h a  č . 1  

k Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006 

 

Návod k vypracování a použití „Zprávy o zásahu“ a „Dílčí zprávy o zásahu“ 

 

1. Dokumentace o činnosti jednotky PO (dále jen „jednotka“) 

1.1. 

Pro potřeby evidence a dokumentace činnosti jednotky, sběru údajů o podstatě a poznatcích jejich činnosti 

se zpracovává a vede dokumentace o činnosti jednotky. 

1.2. 

Základním dokumentem o činnosti jednotky je „Dílčí zpráva o zásahu“. 

1.3. 

Za „Dílčí zprávu o zásahu“ se považuje formulář podle stanoveného vzoru vyplněný na titulní straně s výjimkou 

položek označených "+" a v části „Stručný popis činnosti jednotek u zásahu“ na straně druhé. Za „Dílčí zprávu  

o zásahu“ se považuje také jakýkoliv jiný formulář (např. vytvořený na počítači), který však musí mít shodné 

položky jako formulář stanoveného vzoru včetně způsobu vyplnění. 

Poznámky: 

a) Vyplnění položek nad rámec uvedený v tomto bodě je možné. 

b) Formulář „Dílčí zpráva o zásahu“ lze využít i pro získání informací o činnosti složky IZS při vyhlášeném  

třetím a zvláštním stupni poplachu IZS podle § 19 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů. Údaje poskytne (pokud s tím souhlasí) vedoucí složky IZS na místě 

zásahu - v tomto případě se vyplní tento formulář podle stanoveného vzoru. 

1.4. 

„Dílčí zprávu o zásahu“ zpracovává velitel jednotky, správnost a pravdivost údajů  garantuje svým podpisem. 

V případě zpracování tohoto dokumentu elektronickou formou musí být pro archivaci a průkaznost vždy vytištěn 

se všemi náležitostmi a opatřen podpisem. 

1.5. 

Při společném nasazení několika jednotek u zásahu odevzdají velitelé jednotek na místě zásahu kopii „Dílčí 

zprávy o zásahu“ veliteli zásahu a originál si ponechávají pro vlastní jednotku. 

1.6. 

„Dílčí zprávy o zásahu“ se u jednotky archivují podle čl. 6 odst.  8 pokynu. 

1.7. 

Účast jednotky při společném nasazení několika jednotek u zásahu potvrzuje velitel zásahu svým podpisem 

v příslušné položce na originálu i kopii „Dílčí zprávy o zásahu“. Takto podepsaná „Dílčí zpráva o zásahu“ je 

podkladem pro posouzení případných nároků jednotky.  

 

2. Zpráva o zásahu - dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích (pro složky IZS 

podle § 16 odst. 2 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, jen při třetím a zvláštním stupni poplachu IZS) 

2.1. 

Pro potřeby evidence a dokumentace celkové činnosti jednotek a složek IZS u zásahu, sběru poznatků o zásazích 

a pro potřebu statistického sledování zásahů jednotek a složek IZS se zpracovává a vede dokumentace o vedení 

zásahu jednotek a složek IZS. 

2.2. 

Dokumentem o zásahu jednotek a ostatních složek IZS je „Zpráva o zásahu“. V případě, že jednotka byla 

u zásahu sama nebo v případě, že velitel jednotky je zároveň velitelem zásahu, je „Zpráva o zásahu“ současně 

dokumentem o činnosti jednotky. 
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2.3. 

Podkladem pro zpracování „Zprávy o zásahu“ při společném nasazení několika jednotek a složek IZS u zásahu 

jsou „Dílčí zprávy o zásahu“ těchto jednotek a podklady složek IZS, nebo jejich „Zprávy o zásahu“. 

2.4. 

Za „Zprávu o zásahu“ se považuje formulář podle stanoveného vzoru vyplněný ve všech položkách velitelem 

zásahu. Za „Zprávu o zásahu“ se považuje také jakýkoliv jiný formulář (např. vytvořený na počítači), který však 

musí mít shodné položky jako stanovený vzor včetně způsobu vyplnění. 

2.5. 

HZS krajů poskytují metodickou pomoc (případně i formuláře) složkám IZS při zpracování „Dílčích zpráv 

o zásahu“ (nebo „Zpráv o zásahu“ pokud není velitelem zásahu velitel jednotky). 

2.6. 

Velitel jednotky, který je současně velitelem zásahu, zpracuje „Zprávu o zásahu“ tak, že rozšíří počet vyplně-

ných položek „Dílčí zprávy o zásahu“ své jednotky o položky určené pro velitele zásahu. Originál jako „Zprávu 

o zásahu“ odevzdá na územně příslušné OPIS HZS kraje (stanici HZS kraje): 

- velitel jednotky do 6 dnů po ukončení zásahu, 

- vedoucí složky IZS na místě zásahu do 14 dnů po ukončení zásahu, 

jako podklad pro potřeby vedení statistiky, hodnocení a evidence zásahů jednotek a složek IZS.  

Pokud velitel zásahu není současně velitelem jednotky, zpracovává „Zprávu o zásahu“ jen v jednom provedení 

a tuto zprávu odevzdá pro potřeby vedení statistiky, hodnocení a evidence zásahů jednotek, přičemž nevyplňuje 

„bílé“ položky (bez barevného podtisku) na titulní straně formuláře. 

U jednotek HZS podniků a dobrovolných jednotek PO zůstává uložena kopie „Zprávy o zásahu“ jako „Dílčí 

zpráva o zásahu“ (pro jednu konkrétní jednotku). 

2.7. 

Originál „Zprávy o zásahu“ a originály „Dílčích zpráv o zásahu“ jsou v případě požárů součástí prvního 

vyhotovení „Spisu o požáru“. Další vyhotovení „Spisu o požáru“ obsahují kopie popřípadě opisy „Zprávy 

o zásahu“ a „Dílčích zpráv o zásahu“. 

2.8. 

Originál „Zprávy o zásahu“ a kopie „Dílčích zpráv o zásahu“ nebo údaje v těchto dokumentech obsažené 

a zavedené do programu SSU, se po statistickém zpracování archivují u příslušného HZS kraje (pro požáry viz 

bod 2.6). Pokud je v případě uvedených zásahů stanoveno zaslání „Zprávy o zásahu“ na MV-generální ředitelství 

HZS ČR, zasílá se jen kopie. 

2.9. 

Za pravdivost a úplnost údajů a včasné zpracování „Zprávy o zásahu“ dle bodu 2.4 odpovídá velitel zásahu. 

2.10. 

Pokud jednotka neodevzdala kopii „Dílčí zprávy o zásahu“, nebo byl tento dokument neúplný (týká se rovněž 

chybějících nebo neúplných údajů složek IZS), vyplní velitel zásahu potřebné údaje o jednotce nebo složce IZS 

na základě vlastních znalostí z vedení zásahu. 

2.11. 

Veškeré údaje uvedené ve „Zprávě o zásahu“ zasahujících složek IZS slouží jen pro jejich vnitřní potřebu, 

případně pro potřebu jejich zřizovatele. Orgány veřejné zprávy jsou na základě své působnosti dané ve  

zvláštních zákonech oprávněny si vyžádat zprávu o zásahu za účelem správního řízení (přestupky, náhrady škod, 

náhrady výdajů apod.). HZS krajů jsou povinny žádosti vyhovět. 

 

3. Definice některých pojmů obsažených v dokumentaci 

3.1. 

Jednotka PO (jednotka) - síly a prostředky soustředěné a pracující pod jednotným velením velitele jednotky 

a náležející ke stejnému druhu jednotky (HZS kraje, hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných 

hasičů obce, sboru dobrovolných hasičů podniku) označené vlastním evidenčním číslem jednotky. 
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Za jednotku je považována každá stanice HZS kraje, tj.veškeré síly a prostředky jednoho druhu jednotky ze  

tejného místa dislokace soustředěné na místě zásahu nezávisle na době příjezdu na místo zásahu.  

 

3.2.  

Složky IZS -  viz § 4 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

3.3. 

Zásah - činnost jednotky a složky IZS u události včetně prověřovacího cvičení nezávisle na tom, zda je za ni 

požadována finanční náhrada nebo ne. 

Za zásah jednotky se považuje také předem dohodnutá pomoc jiným službám (např. policii při vyhledávání osob, 

předmětů, otvírání prostor apod.)  nebo požár či záchranné práce, které vyvstanou z účasti jednotky (která není 

za zásah považována) při zajištění sportovní či kulturního akce. 

Za zásah jednotky se nepovažuje: 

a)  veškerá činnost jednotky prováděná v souladu s § 97 zákona o požární ochraně, 

b) odborná příprava jednotky (kondiční jízda, taktické cvičení apod.), 

c)  asistence jednotek hasičského záchranného sboru podniku nebo sboru dobrovolných hasičů podniku 

při svařování nebo technologických postupech, u nichž je asistence předem dohodnuta. 

 
Poznámka: 

     Výše uvedené činnosti lze na úrovni jednotky evidovat také pomocí „Dílčí zprávy o zásahu“, nejsou  ovšem 

předmětem statistického sledování. 

3.4. 

Požárem se rozumí událost definovaná v § 1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci). 

 

(1) Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých 

kapalin či prachů s plynným oxidantem. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li 

k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně. 

(2) Za požár se pro účely tohoto pokynu nepovažuje: 

a) fyzikální výbuch, výbuch výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, 

b) hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření hoření mimo 

prostor vinutí, 

c) žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, 

d) vznícení, ke kterému dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto případů 

vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo 

předpokládanou část technologie, nebo pokud jsou specifikovány výhradně jako provozní nehody, 

za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru. 

Událost se zásahem jednotek PO se v těchto případech nezatřídí jako požár, ale použije se zatřídění událostí 

podle příslušného předpisu 
1)

. 

(3) Za dále nedošetřovaný požár se považuje požár přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolic 

a vraků vozidel, vznícení potravin při vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda na majetku 

a nedojde k jeho rozšíření, k usmrcení či zranění osob nebo jejich ohrožení. Zjištěné informace se zadají 

do programu SSU. Spis o požáru se v tomto případě nezpracovává, pouze se pořídí záznam obsahující 

informace o události včetně závěru, tj. správnosti naložit s událostí jako s požárem dále nedošetřovaným. 

3.5. 

Dopravní nehoda (DN) - zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize 

dopravních prostředků.  

Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody.  

                                                 
1)

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 48/2005, kterým se stanoví postup 

pro hlášení mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech 

a činnosti jednotek. 
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Pokud by v činnosti jednotky převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního 

prostředí, klasifikuje se tento zásah rovněž podle převažujícího charakteru.  

Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár.  

Za dopravní nehodu je třeba považovat i případ, kdy jednotky pouze dopravní prostředek vyprošťovaly 

z prostoru mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), nebo odstraňovaly pouze 

drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.). 

3.5.1. 

DN silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné DN). 

3.5.2. 

DN silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více než 5 vozidel 

nebo prostředku hromadné přepravy osob, jestliže v době DN přepravoval 7 a více osob. 

3.5.3. 

DN železniční vč. metra - na všech železničních tratích, včetně vleček. 

3.5.4. 

DN letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel. 

3.5.5. 

DN ostatní * - např. na polních a lesních cestách, textem doplnit. 

3.6. 

Živelní pohroma (ŽP) - zásah u události spojený s likvidací následků  škodlivě působících sil a jevů vyvolaných 

plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, 

vlivem sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. Do této kategorie se zatřiďují zejména 

události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně povodňové aktivity apod. Do  jednotlivých 

podskupin se zatřiďuje podle převažujícího charakteru. 

3.7. 

Únik nebezpečné chemické látky (ÚL) - zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných 

chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. 

Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, 

zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek 

do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií dle § 2 

zákona o prevenci závažných havárií.  

Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek – viz bod 3.7.5. 

Nebezpečná chemická látka nebo nebezpečný chemický přípravek - viz zákon č. 356/2003 Sb., o chemických 

látkách a chemických přípravcích a o změně některých  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

3.7.1. 

ÚL plynu/aerosolu - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo zkapalněného plynu.  

- podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.20: látky, jejichž absolutní tlak (tenze) par při 50 °C je větší než 294 kPa, 

nebo látky s kritickou teplotou menší než 50 °C, 

- v mezinárodních předpisech pro přepravu nebezpečného zboží: látky s tenzí par vyšší než 300 kPa nebo zcela 

plynné při 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa, viz např. ADR, bod 2200 (2). 

3.7.2. 

ÚL kapaliny  

- podle ČSN 8421-1, čl. NA 1.9: látka mající při teplotě 50 °C tenzi  (absolutní tlak) nasycených par nejvýše  

294 kPa a při 35 °C nejsou tuhé ani pastovité, s přihlédnutím k ČSN 65 0201 a vyhlášce o požární prevenci, 

- podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky mající při tlaku 101,3 kPa bod tání nebo 

počátek tání 20 °C  nebo nižší. Viskózní látky, u kterých b.t. není stanovitelný, se podrobují zkoušce podle 

ASTM D-4359-90 nebo zkoušce pro stanovení tekutosti (penetrační zkoušce), viz např. ADR, bod 2000 (6). 

Poznámka:  Za kapalinu se zde nepovažuje ropný produkt. 
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3.7.3. 

ÚL ropného produktu (olejová havárie) - zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně 

ropných produktů. 

Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní 

vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní nehoda. 

3.7.4. 

ÚL pevné látky – nebezpečná  t u h á  látka 

- podle ČSN ISO 8421, čl. NA 1.42: hmota s teplotou tání nebo odkapávání vyšší než 35 °C a hmoty, které 

nemají bod tání,  

- podle mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečného zboží: látky, které nejsou kapalinami, viz např. RID, 

bod 400 (2), 

   a  p r a c h  

- podle ČSN ISO 8421-1, čl. NA 1.42: rozmělněná tuhá látka s velikostí částic menší než 0,5 mm, viz též ČSN 

01 5140, čl. 1, 

3.7.5. 

ÚL ostatní * - jiné látky včetně potravinářských produktů, textem vysvětlit. 

3.8. 

Technická havárie (TH)  - zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů. 

3.8.1. 

TH technická havárie - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či značných následků 

na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu). 

3.8.2. 

TH technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo technologický 

provoz závodů (mimo dopravních nehod). Jedná se o pomoc technikou jednotek bez návaznosti jakéhokoliv 

technologického provozu resp. výroby,  např.: 

 vyproštění osob z výtahu, 

 nouzové otevření bytu, 

 odstranění překážek z komunikací i jiných prostor, 

 otevírání uzamčených prostorů, 

 likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., 

 odvětrání prostor, 

 záchranu osob a zvířat, 

 čerpání (kromě událostí 3.6.), uzavírání a navážení vody, 

 asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného), 

 provizorní nebo jiné opravy, 

 vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě), 

 měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než TH technická pomoc). 

3.8.3. 

TH technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém provozu závodů. 

Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu zejména podniku jako je např.: 

 náhrada havarovaného chlazení, 

 nouzová dodávka vzduchu, vody, 

 požární asistence s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodu 3.3. tohoto návodu, 
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 dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek požáru lesa, 

 ochlazování briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru. 

Dojde-li během asistence ke vznícení např. nečistot, plynu apod., nejedná se o požár, je-li vhodnější tuto látku 

ponechat vyhořet a nerozšíří-li se hoření mimo technologický prostor, v němž hoření vzniklo. 

 

3.8.4. 

TH ostatní pomoc * - nelze klasifikovat předchozími druhy TH. Jedná se např. o odvoz nebo převoz pacienta či 

lékaře, monitoring vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelních pohrom) apod. i na vyžádání 

jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). Doplnit textem. 

3.9. 

Radiační havárie a nehoda - zásah u události spojený s  nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo 

ionizujícího záření (definice viz § 2  zákona č. 18/1997 Sb. a  § 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.). 

3.10. 

Ostatní mimořádná událost* - zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou 

nemocí, zajištění podezřelých zásilek, a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími 

kategoriemi. Doplnit textem. 

3.11. 

Planý poplach - činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se 

nepotvrdila. 

3.12. 

Místní jednotka  

Jednotka je místní na území svého zřizovatele (v katastru obce, místní části, území podniku). U jednotky HZS 

kraje se místní příslušnost nehodnotí s výjimkou případů, kdy má HZS kraje uzavřenu dohodu s obcí nebo 

podnikem podle § 69a zákona o PO.  

U dálnic a rychlostních komunikací se místní příslušnost neuvádí. 

 

4. Základní informace o některých položkách a jejich vyplňování 

4.1. 

Vyplňování položek formulářů „Dílčí zpráva o zásahu“ a „Zpráva o zásahu“ se řídí požadavky uvedenými 

pod bodem 4.2 až 6.4 tohoto návodu a přílohy č. 2. 

Položky určené pro zpracování „Zprávy o zásahu“ jsou veškeré položky určené veliteli zásahu, přičemž položky 

s barevným podtiskem jsou určeny zároveň pro statistické sledování. 

4.2. 

Položky formuláře, u kterých není důvod k vyplnění, zůstávají nevyplněné a neproškrtávají se. 

4.3. 

DATUM 

Uvede se den, kdy událost vznikla nebo byla jednotce (složce IZS) oznámena. 

4.4. 

Položky „UDÁLOST“, „ČINNOST PŘED PŘÍJEZDEM JEDNOTEK PO+“, „ČINNOST - pořadí 

jednotky PO“, „MÍSTNÍ JEDNOTKA PO+", „ZAMOŘENO+“, „OCHRANA“, „PLANÝ POPLACH+“, 

„SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS+“, „VYHLÁŠENÝ STUPEŇ POPLACHU+“, „ŠTÁB VELITELE 

ZÁSAHU* Ustanoven/Neustanoven“ se v případě kladné odpovědi vyplňují zakřížkováním "x" v příslušném 

políčku, kromě uvedení počtu proudů a případů několikanásobného zásahu (výjezdu) či planého poplachu (viz 

5.1. až 5.3.). 

Poznámka: 

     Není možné, aby bylo křížkem označeno zároveň více druhů událostí, např. „Požár“ a „Planý poplach“  

a stejně tak i více druhů položky „Planý poplach*“, např. „Příznaky hoření“ a „EPS“. Tyto položky musí být 

vyplněny jednoznačně. 
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4.5. 

„Pořadí jednotky PO“ - tuto položku vyplňuje velitel jednotky po konzultaci s velitelem zásahu na základě 

času dojezdu jednotlivých jednotek na místo zásahu. 

4.6. 

„ČASOVÉ ÚDAJE“ - položka k zaznamenání časových údajů ve vztahu k celé jednotce podle definice uvedené 

pod bodem 3.1. O případném pohybu techniky jednotky během zásahu si velitel jednotky vede záznamy 

o položce „ČASOVÉ ÚDAJE O DALŠÍ POVOLANÉ TECHNICE JEDNOTKY PO“. V této části se např. 

zaznamenává příjezd a odjezd části sil a prostředků dané jednotky během celého zásahu, kdy část sil 

a prostředků u zásahu vždy zůstává.  

Poznámka - časové údaje se zaznamenávají podle zásad uvedených v uživatelské příručce programu SSU 

a mohou sloužit ke statistickému zpracování v programu SSU. 

4.7. 

Pokud je počet jednotek u zásahu vyšší než 5, použije se pro údaje o dalších jednotkách nový formulář. V něm se 

vyplní položky „ČINNOST - pořadí jednotky PO“ a „ČASOVÝ PRŮBĚH ČINNOSTI JEDNOTEK PO+“. 

4.8. 

Pokud formulář vyplňuje složka IZS,  nelze jej slučovat pro odlišné složky. 

4.9. 

Pokud rozsah popisu činností jednotek u zásahu přesahuje rozsah formuláře, přiloží se doplněk na samostatném 

listu. 

4.10. 

„ADRESA (obec, ulice, č.p., registrační značka - RZ či státní poznávací značka - SPZ)“ - uvedou se údaje 

v tomto pořadí: 

a) název obce, resp. katastrální území obce, na dálnicích nebo čtyřproudých a  ostatních silnicích jejich 

označení, 

b) místní část, 

c) ulice, u dálnic nebo čtyřproudých silnicích kilometrovník s vyznačením směru, 

d) číslo popisné event. číslo orientační, 

e) název podniku, firmy či organizace, 

f) u silničních dopravních prostředků RZ nebo SPZ a stát (stát se neuvádí, je-li z  ČR). 

Tento postup je nezbytný pro následné zavádění dat do počítače a zatřídění událostí k jednotlivým obcím či 

podnikům. 

4.11. 

„Evidenční číslo události“ - první 2 znaky slouží pro identifikaci kraje, další dva znaky pro označení roku 

a posledních 6 znaků pro označení pořadového čísla události v kraji, které je generováno počítačem resp. 

přiděleno garantem pro statistiku nebo jeho zástupcem. Evidenční číslo události je přidělováno výhradně 

událostem, splňujícím definici události. Pořadové číslo události v kraji sdělí HZS kraje veliteli zásahu, který 

„Zprávu o zásahu“ zpracoval a na vyžádání i velitelům jednotek, kteří zpracovali „Dílčí zprávy o zásahu“. 

Velitelé jednotek kopie „Dílčí zprávy o zásahu“ pořadovým číslem události v kraji doplní. 

4.12. 

„OBJEKT“ - uvede se název budovy či objektu podle účelu, ke kterému slouží (např. rodinný domek, škola, 

sklad slámy, osobní auto, les apod.) a kde se událost stala, případně se na něj rozšířila.  

Pro požár platí, je-li objekt víceúčelový, dělený na požární úseky, uvede se při požáru charakter té části, kde 

požár vznikl; pokud objekt není dělen na požární úseky, rozhoduje převládající charakter objektu např. požár 

keře na volném prostranství, požár pneumatik na velkoobjemové skládce atd. 

Jedná-li se např. o dopravní prostředek v garáži, je správné uvádět jako objekt garáž, shoří-li automobil na lesní 

cestě, uvede se automobil. Nelze-li rozhodnout podle výše uvedených pravidel, bude rozhodující převažující 

výše škody. 

Půjde-li o ropnou skvrnu na vozovce uvede se jako objekt komunikace. Při převozu pacientů požární technikou 

se uvede objekt, kam se pacient převáží. Při povodni záleží na charakteru zásahu. Při lesním požáru se uvede 

druh lesa nebo lesního pozemku. 

Při události, která postihuje více objektů, se uvedou ty, u nichž je největší rozsah škod.  
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4.13. 

„PROSTOR“ - uvede se druh využívaného prostoru v objektu (budovy), kde se událost stala (např. kuchyň, 

výtahová šachta, dílna apod.).  

4.14. 

„ČASOVÉ ÚDAJE“ (součást „Dílčí zprávy o zásahu“): 

1. dvoučíslí - označení měsíce (např. březen bude označen 03), 

2. dvoučíslí - označení dne v měsíci, 

3. dvoučíslí - hodina (není přípustný údaj 24.00 hodin, v případě času na rozhraní dvou dnů se udává čas 00.00 

hodin s pořadovým číslem následujícího dne), 

4. dvoučíslí - minuta (00-59). 

Není-li možné z různých důvodů údaj vyplnit, uvede se 000000 (např. nebyl-li zahájen zásah) a tato skutečnost 

se popíše ve „Stručném popisu  zásahu“. 

„Ohlášení“ -  

a)   pro „Dílčí zprávu o zásahu“ časový údaj, kdy byla událost oznámena na příslušnou ohlašovnu požárů, která  

       jednotku vyrozuměla (jde o časový údaj prvního převzetí tísňové zprávy). V případech, kdy je jednotce  

       vyhlašován poplach dálkově z územně příslušného OPIS, se považuje za čas ohlášení čas převzetí informace  

      OPIS (datová věta z TCTV 112, tísňové volání apod.). 

b)  pro „Zprávu o zásahu“ časový údaj, kdy byla přijata první informace o události (tísňové volání, osobní 

předání, EPS apod.). 

4.15.  

„ČINNOST - Pořadí jednotky PO“  

Jednotka nezasahovala - v době příjezdu byla událost buď likvidována nebo jednotka byla odvolána 

na základnu. 

 

Požární asistence 

 

Asistence při vyhledávání/ likvidaci nástražného (např. výbušného) systému 

Průzkum 

Použití hasicích přístrojů - zásah s použitím všech druhů hasicích přístrojů.  

 

Použití jednoduchých hasicích  prostředků  

 

Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 

 

Použití vody dodávané proudem B - počet proudů 

 

Použití vody z otočné proudnice - počet 

 

Použití vysokotlaké vody - počet proudů 

 

Použití pěny lehké - počet agregátů 

 

Použití  pěny střední - počet proudů 

 

Použití pěny těžké - počet proudů 

 

Použití smáčedla 

 

Použití prášku z mobilní techniky 

Použití inertních plynů z mobilní techniky 

Hašení  zvláštními  technickými prostředky a hasivy 

Čerpání a odčerpávání vody - čerpání nežádoucí vody ze zatopených prostorů. 

Dálková doprava vody hadicemi - doprava hasební vody hadicovým vedením na místo zásahu ze vzdálenosti 

více jak 200 m. 
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Dálková doprava vody kyvadlová - doprava vody  požární technikou nebo jinými cisternami na místo zásahu. 

Doplňování vody - zásobování požární techniky vodou z místních zdrojů požární vody (vnější odběrní místa) 

a z cisteren. 

Chlazení - odvádění tepla z ohrožených prostorů nebo zařízení. 

Odvětrání prostorů přirozené - odstranění zplodin hoření nebo toxických látek pomoci přirozené ventilace. 

Odvětrání prostorů nucené - odstranění zplodin hoření nebo toxických látek pomoci nucené ventilace 

(přetlaková a podtlaková ventilace či hydroventilace). 

Izolace, separace látek - oddělování, odlučování, izolace nebezpečné látky od jiné látky (různých látek od sebe). 

Neutralizace - mísení roztoku kyselé a zásadité látky až k bodu, kdy roztok reaguje neutrálně. 

Ředění - snižování koncentrace nebezpečné látky. 

Přečerpávání látky - čerpání látek z poškozených nádob, nádrží a cisteren. 

Ohraničení, zahrazení uniklé látky - zabránění dalšího šíření látky mimo vyhrazený prostor. 

Jímání, sběr uniklé látky (mimo Odstraňování úniku ropných látek - provozních náplní vozidel) - zachycování 

uniklé látky, její odstraňování, sběr a odvoz k likvidaci. 

Zjišťování druhu uniklé látky - zjišťování (detekce) druhu látky a její koncentrace (nebo jiného technicko 

bezpečnostního parametru) v roztoku nebo ovzduší. 

Měření koncentrace plynů - práce spojené s možným únikem nebezpečných látek, zplodin hoření apod. 

Zajištění místa nehody - zabránění vstupu nepovolaným osobám do místa zásahu, zajištění řízení a nebo 

odklonu dopravy. 

Odstraňování následků dopravní nehody - zabezpečení havarovaných vozidel, uvolnění komunikace 

od havarovaných vozidel, které bezprostředně ohrožují bezpečnost a plynulost provozu  na této komunikaci. 

 

Odstraňování překážek z komunikace a jiných prostorů - odstraňování překážek bezprostředně ohrožující 

bezpečnost  a plynulost provozu na komunikacích, zásahových cestách apod. 

Odstraňování úniku ropných látek - provozních náplní vozidel - zabránění dalšímu úniku látky ze zejména 

mobilních zařízení, zásobníků, cisteren a lahví pomocí technických a jiných prostředků.  

Ochrana okolí - ochrana okolí před negativními vlivy události. 

Osvětlení místa zásahu 

Práce na vodě - z plavidla, např.vyhledávání utonulého, likvidace nebezpečné látky z vodní hladiny. 

Práce ve vodě a pod vodou - práce pod vodní hladinou s potápěčským dýchacím přístrojem i bez něj, nebo práce 

ve speciálních ochranných oděvech. 

Obsluha nebezpečného zařízení - havarijní obsluha technologických zařízení. 

Provizorní oprava - dočasná oprava za účelem zprovoznění zařízení na nezbytně nutnou dobu. 

Rozebírání konstrukcí - odstranění konstrukcí staveb a zařízení. 

Uzavírání vody, plynu, elektřiny apod. - přerušení dodávky energií do místa zásahu a jeho okolí. 

Vnikání do uzavřeného prostoru - vnikání do uzavřeného prostoru nestandardním způsobem. 

Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky - práce (mimo záchrany osob) ve výšce prováděné s použitím lezecké 

techniky, včetně zásahu z vrtulníku. 

Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou - zásah z mobilní výškové požární techniky, přenosných a vysouvacích 

žebříků nebo plošin. 

Vyhledávání osob - vyhledávání osob za účelem jejich záchrany nebo jejich identifikace apod. (kromě 

vyhledávání, záchrany osob z vody). 

Vyhledávání, záchrana osob z vody - hledání utonulých osob a záchrana tonoucích. 

Vyprošťování osob z  hloubek - záchrana a vyprošťování osob za využití lezecké a jiné techniky. 

Vyprošťování osob z výšek - záchrana a vyprošťování osob za využití lezecké a jiné techniky. 
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Vyprošťování osob z havarovaných vozidel - vyproštění a záchrana osob zaklíněných ve vozidlech či 

v pracovních prostředcích za pomoci speciálních vyprošťovacích a jiných zařízení . 

Vyprošťování osob z výtahu - vyproštění osob z výtahu, který neumožňuje osobě jeho opuštění. 

Vyprošťování ze zhroucených staveb - vyproštění a záchrana zavalených osob ze zhroucených nebo 

poškozených objektů pomocí ženijně technických prostředků,  stavební mechanizace apod. 

Záchrana osob (jiná) - ostatní případy záchrany osob. 

Předlékařská pomoc - poskytnutí první pomoci zraněným osobám před ošetřením lékařem. 

Vyprošťování předmětů  

Odchyt zvířat včetně vyhledávání - vyhledávání a odchyt zvířat za účelem odstranění bezprostředního nebezpečí 

pro osoby či záchrany zraněných zvířat. 

Odchyt a likvidace obtížného hmyzu - odchyt obtížného hmyzu za účelem odstranění bezprostředního nebezpečí 

pro osoby. 

Evakuace osob objektová - zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo malého počtu obytných budov, 

administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů. 

Evakuace osob plošná - zahrnuje evakuaci obyvatelstva, části či celého urbanistického celku, případně většího 

územního prostoru. 

Evakuace  předmětů - přemístění předmětů mimo ohrožený prostor nebo na jiné místo. 

Evakuace zvířat - vyvedení zvířat z ohroženého prostoru.  

Zřízení a zajišťování provozu evakuačního střediska - činnost prováděná v průběhu plošné evakuace obyvatel, 

kdy jsou na teritoriu pro přechodnou dobu vytvořena pracoviště k organizování řízené evakuace. 

 

Označování nebezpečných oblastí - činnost související s prováděním uzávěr ohroženého území nebo prostoru. 

 

Speciální očista (dekontaminace a detoxikace) - činnost, při kterém se odstraňují nebo se snižují škodlivé 

účinky kontaminantu, prováděná na obyvatelích a technice opouštějících zamořené území. 

 

Speciální očista zasahujících sil a prostředků - činnost, při kterém se odstraňují nebo se snižují škodlivé účinky 

kontaminantu, prováděná na jednotkách a technice účastnících se zásahu v zamořeném území, nebo 

opouštějících zamořené území. 

 

Zprovoznění úkrytů - činnost k ochraně obyvatelstva, týkající se zajištění provozu stálých úkrytů a výstavby 

provizorních úkrytů. 

 

Doprava pitné vody, potravin a dalších předmětů nezbytných k přežití - činnost prováděná v souvislosti se 

zajišťováním nouzového přežití obyvatelstva, organizováním humanitární pomoci obyvatelstvu a podporou sil 

a prostředků zasahujících při krizové situaci. 

Výdej a rozdělování pitné vody, potravin - činnost navazující na dopravu pitné vody, potravin a dalších 

předmětů nezbytných k přežití obyvatelstva při krizové situaci. 

Týlové práce - zabezpečení činnosti zasahujících jednotek všemi druhy materiálu, proviantu, výstrojí, prostoru 

pro odpočinek, zdravotnických služeb, technického a ekonomického zabezpečení (včetně dopravy pitné vody 

a potravin pro jednotky zasahující při standardní události). 

Čekání na speciální služby - čekání na jiné speciální služby. 

Záloha na místě události - síly a prostředky, které jsou na místě události v pohotovosti pro případné nasazení. 

Pohotovost na vlastní stanici 

Záloha na stanici - síly a prostředky, které jsou na stanici v pohotovosti pro případné nasazení. 

Jiné * - textem uvést jiný druh činnosti. 

4.16. 

„ČASOVÝ PRŮBĚH ČINNOSTI JEDNOTEK PO+" (součást „Zprávy o zásahu“) - uvede se den v měsíci, 

hodina a minuta podle zásad uvedených pod bodem 4.14. 

„Ohlášení den/hod/min" - časový údaj, kdy byl jednotce vyhlášen poplach. 
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„NASAZENA Lezecká skupina/ Potápěčská skupina“ - v případě že ano, uvede se počáteční velké písmeno L 

či P, případně X pro obě skupiny. 

4.17. 

„ZÁCHRANA OSOB - ZRANĚNÍ“ - uvede se počet osob podle předepsaných kategorií.  

Zachráněnými osobami se rozumí osoby, které  v souvislosti s událostí opustily objekt s nezbytnou pomocí 

záchranáře.  

Evakuovanými osobami se rozumí osoby, které  v souvislosti s událostí opustily na základě informace 

o hrozícím nebezpečí na pokyn objekt. 

Usmrcenými osobami jsou ty, které byly usmrceny před zásahem nebo v době zásahu. 

Zraněnými osobami jsou ty, u nichž došlo k poškození zdraví před zásahem nebo v době zásahu. 

 

Poznámky: 

     Při událostech se uvedou všechny usmrcené a zraněné osoby, o nichž má velitel zásahu informace nebo byly 

zjištěny při zjišťování příčin vzniku požárů.  

     Při kombinaci požáru s jiným druhem události se uvedou všechny usmrcené osoby do události požár. 

4.18. 

„Celkový počet zúčastněných jednotek PO:" - počet všech jednotek, které se k události dostavily bez ohledu 

na to, zda zasahovaly či ne. 

4.19. 

„LOKALIZACE POŽÁRU+“ 

Datum, čas - časový údaj (den, měsíc, hodina, minuta), kdy je nasazenými proudy zastaveno šíření požáru 

a na místě je dostatek sil a prostředků k jeho likvidaci. 

Nebyl-li zásah prováděn, celý silně orámovaný blok (položky „Datum“, „Čas“, „Plocha lokalizace (m
2
)“, 

„Výkon proud. (l/min), „Fronta požáru (m)“) se nevyplňuje a šikmou čarou se přeškrtne. Důvod, proč nebyl 

zásah prováděn, se uvede ve „Stručném popisu zásahu“. 

V případě, že po provedení lokalizace požáru dojde z jakýchkoliv příčin opět k rozhoření a požár je nutno 

znovu lokalizovat, uvádí se čas poslední lokalizace. 

„Plocha lokalizace (m
2
)“- celková půdorysná plocha zasažená požárem v čase lokalizace. Minimální povolený 

údaj je 1 m
2
, nulový údaj nelze uvádět, byl-li prováděn zásah. Obdobně při objemovém hašení se uvede objem 

prostoru, ve kterém byl zásah prováděn. 

„Výkon proud. (l/min)“ - výkon nasazených proudů na uváděnou frontu (plochu) hašení v čase lokalizace. 

Do výkonu proudů se uvádí dodávka vody, pěny nebo mlhy proudy B, C, vysokotlakou vodou nebo agregátem. 

Nasazené proudy k ochraně sousedních objektů se neuvádějí. Při hašení pěnou se v této položce uvádí průtok 

roztoku pěnidla ve vodě, nikoliv množství vytvořené pěny. 

„Fronta požáru (m)“ - uvádí se délka fronty hašení v metrech, kde bylo působením hasební látky zastaveno 

šíření požáru. V případě, že tuto frontu nelze odpovědně stanovit (např. při požáru rodinného domku byl zásah 

prováděn okny a dveřmi ze všech stran), uvede se celý obvod požáru. V případě požáru výrobních hal 

a podobných objektů, kde byly nasazeny proudy ve směrech šíření a další proudy byly nasazeny vstupními 

otvory do již zasaženého prostoru, uvede se pouze délka fronty hašení požáru ve směrech jeho šíření v hale. 

V případě, že hašení probíhá zcela jasně po celé ploše požáru (tzn. zejména hašení nádrží s hořlavými 

kapalinami pěnou), uvádí se jen plocha požáru. 

Neprobíhá-li hašení ve frontě, údaj se nevyplňuje. 

4.20. 

„LIKVIDACE+“ - uvede se den, měsíc, hodina a minuta likvidace požáru. 

4.21. 

„VYHLÁŠENÝ STUPEŇ POPLACHU+“ - uvede se jeden ze stupňů požárního poplachu nebo poplachu IZS 

– první, druhý, třetí nebo zvláštní. Nebyl-li poplach vyhlášen, uvede se nula.  

4.22. 

„LÁTKY, KTERÉ PŘEVÁŽNĚ HOŘELY+“ - uvedou se slovně. 
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4.23. 

„LÁTKY, KTERÉ UNIKLY (druh, název, UN číslo)+“ - uvede se slovně (chemický, obchodní nebo jiný 

název) s případným doplněním UN čísla, čísla CAS apod. 

4.24. 

„CELKOVÁ SPOTŘEBA HASIV - SORBENTŮ+“ - v případě více druhů těchto látek uvést odděleně. Jedná-

li se o hašení pěnou, uvede se spotřebované množství pěnidla v litrech. 

4.25. 

„JEDNOTKY, KTERÉ SE NEMOHLY DOSTAVIT“ - uvede se číslo jednotky a důvod textem, proč se 

nedostavila, ač jí byl vyhlášen poplach.  

4.26.  

„VYUŽITÁ OSOBNÍ POMOC +“ - uvedou se identifikační údaje o fyzické osobě, která osobní pomoc 

poskytla a údaje o druhu vyžádané osobní pomoci. 

„VYUŽITÁ VĚCNÁ POMOC+“ - uvedou se identifikační údaje o vyžádaném a poskytnutém věcném 

prostředku a jeho využití při zásahu. Dále se uvedou údaje o fyzické osobě, fyzické osobě zastupující právnickou 

osobu a zastupované právnické osobě, která věcný prostředek poskytla.  

4.27. 

„PODKLAD PRO ZPP+“ - vyplňuje velitel zásahu podle svých možností nebo na pokyn službu konajícího 

„příslušníka pro ZPP“. U požáru vždy, kdy na místo není povolán „příslušník  pro ZPP“. 

„Majitel“ - uvede se slovně. 

„Uživatel“ - uvede se slovně. 

„Názor na příčinu“ - uvede se slovně. 

„Datum a čas povolání ZPP“ - časový údaj (den, měsíc, hodina, minuta), kdy byl „příslušník pro ZPP“ povolán 

k události. 

"ZPP povolán - kým" - uvede se, kdo a kdy povolal „příslušníka pro ZPP“ příslušného HZS kraje. Lze doplnit 

i o další údaje, kdy a kdo se k události dostavil. 

„Jméno ZPP“ - uvede se jméno a příjmení „příslušníka pro ZPP“, který se k  události dostavil. 

4.28. 

Plánek nasazení sil a prostředků je součástí „STRUČNÉHO POPISU ZÁSAHU“, může se přiložit také 

na samostatném listu. Plánek obsahuje: 

a) schematické znázornění objektu, 

b) označení zasažené části, popř. směru šíření požáru nebo úniku nebezpečných látek, 

c) rozmístění techniky, event. dopravního a útočného vedení a rozmístění proudnic, polohu agregátů apod., 

d) místo velitelského stanoviště, 

e) povětrnostní situaci. 

Při zpracování plánku nasazení sil a prostředků se užívají grafické značky v souladu se „Cvičebním řádem 

jednotek PO - technický výcvik“ a všeobecným mapovým klíčem. Požární technika se označuje pořadovým 

číslem jednotky. 

Plánek musí postihnout nasazení sil a prostředků v okamžiku lokalizace požáru nebo v době nasazení největšího 

množství sil a prostředků u ostatních zásahů. Jestliže by v průběhu zásahu došlo k částečnému přemístění 

techniky, jehož znázornění by bylo na úkor přehlednosti, je nutné zpracovat více plánků s uvedením 

odpovídajících časových údajů. 

Pokud je nasazení sil a prostředků jednotek jednoduché a zřejmé, nemusí se plánek zhotovit (s výjimkou 

případů, kdy došlo k usmrcení či zranění příslušníka, pracovníka nebo člena jednotky) nebo šlo o zdroj RA 

záření. 

V případě, že  jednotka SDH obce, SDH podniku nebo HZS podniku bude požadovat náhradu výdajů za  

uskutečněný zásah podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

pak v textovém popisu zásahu uvede také: 

a) počet motohodin jednotlivé použité požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, 

b) celkovou ujetou vzdálenost v rámci celého zásahu v km. 
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4.29. 

Spolupráce se složkami IZS+ 

Zaškrtnou se složky IZS, které byly na místě zásahu, případně se doplní textem jejich oficiální názvy. 

 

5. Zvláštní případ vyplňování "Dílčí zprávy o zásahu" a "Zprávy o zásahu" 

5.1. 

Uskuteční-li jednotka v důsledku mimořádné události více jak 4 zásahy (s výjimkou požáru) na různá místa 

události (např. v důsledku větrné smršti nebo záplav jednotka zasahuje na více místech) nebo 2 a více výjezdů 

ke stejnému planému poplachu, jedná se o tzv. několikanásobný zásah. V tomto případě se nemusí pro každý 

případ zásahu zpracovávat „Dílčí zpráva o zásahu“ popř. „Zpráva o zásahu“. Pro takové případy lze uvedené 

dokumenty vyplnit zjednodušeným způsobem. 

5.2. 

Zjednodušený způsob vyplnění pro jednotky spočívá v tom, že se provedený počet zásahů (výjezdů) vyplní 

do jednoho formuláře následovně: 

a) místo zakřížkování druhu události (kromě požáru)  se uvede počet zásahů (výjezdů), 

b) vyplní se „bílé“, barevně nepodtištěné položky na titulní straně formuláře, 

c) vyplní se pouze část „Časový průběh činnosti jednotek+“, kde se uvede jen v položkách „Vzdálenost km“ 

a „Počet osob“ - průměrný počet připadající na jeden zásah (výjezd). 

Poznámka: 

     Pro jiné složky IZS tento způsob vyplnění neplatí. 

5.3. 

Jako několikanásobný zásah (mimo požáru) či planý poplach (výjezd) se také vyplňuje „Zpráva o zásahu“ 

při opakovaných činnostech, které jednotky prováděly v rámci jednoho druhu zásahu (např. opakovaná 

technologická pomoc v určitém provozu závodu, opakované chlazení nádrží, opakované výjezdy k planým 

poplachům způsobeným EPS apod.). 

Tímto způsobem mohou hasičské záchranné sbory podniků a sbory dobrovolných hasičů podniků na základě 

dohody s příslušným HZS kraje předávat „Zprávy o zásahu“ za určité časové období. Jde o zásahy v hasebním 

obvodu těchto jednotek bez účasti  jednotek jiných. 

Poznámka: 

     Povinnost podávat neprodleně informace o svém výjezdu a zásahu není tímto opatřením dotčena. 

5.4. 

Při zásahu v zahraničí se: 

a) „Dílčí zpráva o zásahu“ vyplňuje dle výše uvedeného návodu, 

b) „Zpráva o zásahu“ vyplňuje podle možných poznatků při zásahu tak, aby splňovala kriteria k zadání dat 

do programu SSU, 

c)  událost označuje příslušným evidenčním číslem události, kde na prvních pozicích je kód státu (uveden 

v programu SSU), kde zásah  probíhal. 
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                                                                                P ř í l o h a  č . 2  

                                                                                                                                                                                                       k Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006 

 

Údaje došetřené a zavedené do  programu SSU 

(jednotlivé entity – položky) 

 

Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Systémové číslo události 

 

UDAL_PO.ID_UDAL

  

 
 

 

INTEGER  

(velké celé 

číslo)  

Spojuje 

jednotlivé 

databáze. 
P 

Vytváří 

program. 

Výhodné pro 

vyhledávání  

a spojení všech 
položek dané události. 

Primární klíč entity. V rámci ČR 

unikátní číslo události. 

Výhodné pro vyhledávání  
a spojení všech položek dané 

události. 

U.K_U 

 

 
 

Základní údaje - Id Události 

NUMBER (20) 

NOT NULL 

Jednoznačné číslo události K_U 

vzniká pomocí sekvence SQ_U 

jako náhodné číslo *1000 
+K_HZSK, kde K_HZSK je 

identifikace kraje. 

Číslo okresu –územního 

odboru -  příslušník pro 

ZPP (součást ECUD) 
 

UDAL_SSU.ID_ZPP SMALLINT 

(malé celé 

číslo)  

Součást ECUD. 

 

P 

Vytváří 

program. 

 Územní odbor, kterému událost  

z pohledu adresy události náleží. 

U.PRIJ_UO……… (Územní odbor) 

(U.PRIJ_OKRES…..okres z pohledu 

UIR-ADR) 
 

Základní údaje - ECUD 

SMALLINT 

 

Z hlediska statistiky okres, za 

který událost půjde do SSU. 

Evidenční číslo události 
(ECUD) ve tvaru 

RRRRxxxxx   

nebo ve tvaru       
-RRRRxxxxx  

u sousedské výpomoci 

 

UDAL_PO.EXT_ID INTEGER P Určený 
pracovník. 

 Externí číslo, pod kterým je 
událost vedena v systému SSU 

(KKRRuxxxxx),  

kde u může být určeno ÚO (pro 
Winbase), další – poř. č. kraje. 

 

U.E_U 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Základní údaje - ECUD 

NUMBER (10) Bylo pořadovým číslem platné 
události od začátku roku, 

použije se pro přenos dat ze 

starého systému. Vždy kladné. 
Generuje se při vzniku události 

zároveň se syst. číslem události, 

unikátní číslo v ČR. 
2 místa číslo kraje 

2 místa rok 
5 míst pořad. č. události  

Typ události 
 

UDAL_SSU.TYPU  
 

K02 

SMALLINT
  

Viz metodika 
P 

OPIS, VZ, 
ZPP 

Požár má vždy 
přednost před jiným 

TYPU. 

Typ události SSU. Odkaz do 
číselníku hlavních typů událostí. 

U_TYP.KC_U_TYP_SSU 
Typy udál. statistické. 

(U_TYP.KC_U_TYP  

a U_TYP.KC_U_PODTYP) 
Vazba 1:n  

 

Základní údaje - Typ udál. SSU 

NUMBER (10) 
NOT NULL 

Vyplňuje se podle podtypu –  
doplňuje příslušník ZPP, 

operační středisko (typ  

a podtyp - aut. stat. typ), velitel 
zásahu (typ a podtyp), garant 

pro statistiku. 

Datum vzniku ve tvaru 

DD.MM.RRRR  
 

UDAL_PO.VZNIK_ 

DATE 

DATE (datum) P OPIS, VZ, 

ZPP 

U TYPU 12 a 19 - 

zpozorování,  
u TYPU >=21 

slouží pro ohlášení. 

Odhadovaný datum a čas vzniku 

události. 

U.TS_VZNIK 

 
 

 

 
 

Základní údaje - Vznik 

TIMESTAMP Vyplňuje velitel zásahu, či 

příslušník ZPP. 

Čas vzniku ve tvaru 
HH:MM 

 

UDAL_PO.VZNIK_ 
TIME 

TIME (čas) P OPIS, VZ, 
ZPP 

U TYPU 12 a 19,  
u TYPU >=21 

slouží pro ohlášení. 

 
- ” - 

 
- ” - 

 

Základní údaje - Vznik 

TIMESTAMP  Kontrola vyplnění při uzavření 
příslušníkem ZPP. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Datum zpozorování 

 

UDAL_SSU.DZPZ  DATE N ZPP Pro TYPU 12 a 19. Datum a čas zpozorování události. U.TS_ZPOZ 

 

 
 

 

 
Základní údaje - Zpozorování 

TIMESTAMP ZOZ bude umožňovat zápis data 

vzniku, ohlášení, lokalizace  

a likvidace  
a statistika bude navíc 

umožňovat zápis atributu 

zpozorování. 
Doplňuje vyšetřovatel. 

Čas zpozorování 
 

UDAL_SSU.CZPZ  TIME N ZPP Pro TYPU 12 a 19.   
- ” - 

 
- ” - 

Základní údaje - Zpozorování 

 
TIMESTAMP  

Čas pouze u dále došetřovaných 
požárů. 

      
Primární klíč entity STAT. 

ADR.K_STAT 
 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER (10) 
U adresy je třeba zadat 
minimálně kód kraj, okres, stát 

(– aut. ČR). 

      
Primární klíč entity. Jednoznačné 
číslo oblasti - sdružení krajů. 

ADR.K_OBLAST 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER (10) 
Doplní se automaticky po 
zadání kraje. 

      

Identifikační číslo kraje. 

ADR.K_KRAJ 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER (10)  

Adresa - číslo okresu 

(např. 3203) 
 

UDAL_PO.ID_OKRESU 

 
K01 

SMALLINT

  

P OPIS, VZ, 

ZPP 

404(0) – Rakousko 

427(6) – Německo 
461(6) – Polsko 

470(3) – Slovensko 

406(4) - Maďarsko 

Identifikační číslo okresu. ADR.K_OKRES 

propojeno přes U.AKTUAL_ADR 

Vazba 1:n  

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(5)  

Adresa - číslo obce  

 

UDAL_PO.ID_OBCE INTEGER  P OPIS, VZ, 

ZPP 

 Identifikační číslo obce. ADR.K_OBEC 

propojeno přes U.AKTUAL_ADR 

Vazba 1:n   

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(6)  

      Kód pražského obvodu. ADR.K_POBVOD 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(3)  

      Kód pražského správního obvodu. ADR.K_SOBVOD 

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(3)  

      Kód nového pražského obvodu 

(viz definice UIR-ADR). 

ADR.K_NOBVOD 

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(3)  

Adresa  - číslo místní 
části 

UDAL_PO.ID_MO INTEGER  N OPIS, VZ, 
ZPP 

 Identifikační číslo městské části. ADR.K_MCAST 
propojeno přes U.AKTUAL_ADR 

Vazba 1:n  

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(6)  

 

  

   
Primární klíč entity. Kód sídelní 

jednotky. 

ADR.K_ZSJ 

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(10)  

 
  

   
Identifikační číslo samoty. 

ADR.K_SAMOTA 
 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(10)  

 
  

   
Identifikační číslo ulice  

v registru UIR-ADR. 

ADR.K_ULICE 
 

Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

 

  

   
Primární klíč entity. Jednoznačné 
vnitřní číslo silnice. 

ADR.K_SILNICE 

 

Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  

 

  

   

Číslo části ulice. 

ADR.K_SEG_UL1 

 
Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  

 

  

   

Číslo části ulice. 

ADR.K_SEG_UL2 

 
Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  

 
  

   
Číslo části silnice. 

ADR.K_SEG_SIL1 
 

Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  

 

  

   

Číslo části silnice. 

ADR.K_SEG_SIL2 

 

Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  

 

  

   
Identifikační číslo objektu  
z registru UIR-ADR. 

ADR.K_OBJEKT 

 

Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(9)  

 

  

   
Textový popis země, ve které  
k události došlo. 

ADR.STAT_T 

 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 

  

   Textový popis oblasti (viz 

klasifikace NUTS, 
oblast=sdružený kraj). 

ADR.OBLAST_T 

 
Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 

  

   

Název kraje - textově. 

ADR.KRAJ_T 

 
Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 
  

   
Název okresu - textově. 

ADR.OKRES_T 
 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 

  

   Název obce, pod kterým byla 

událost ohlášena, resp. textový 

název obce. 

ADR.OBEC_T 

 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 
  

   
Textový význam pražského 

obvodu. 

ADR.POBVOD_T 
 

Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(32)  

 
  

   
Název nového pražského obvodu 

textově. 

ADR.NOBVOD_T 
 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(32)  

 

  

   
Textový název správního 

pražského obvodu. 

ADR.SOBVOD_T 

 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(32)  

 

  

   

Textový název části obce. 

ADR.COBCE_T 

 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 

  

   

Městská část - textově. 

ADR.MCAST_T 

 
Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 
  

   
Textový název sídelní jednotky 

obce. 

ADR.ZSJ_T 
 

Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(48)  

 
  

   
Primární klíč entity. Kód sídelní 

jednotky. 

ADR.K_ZSJ 
 

Základní údaje - Adresy události  

NUMBER(10)  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Adresa – název ulice UDAL_PO.NAZ_ 

ULICE1 

CHAR(30) 

COLLATE 

CSSTRING 

N OPIS, VZ, 

ZPP 

 Název ulice, pod kterým byla 

událost ohlášena. 

ADR.ULICE_T 

propojeno přes U.AKTUAL_ADR 

Vazba 1:n  
 

Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(80)  

   

   
Název silnice, pod kterým byla 
událost ohlášena. 

ADR.SILNICE_T 

 

Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(80) 

 

   

   Kilometr silnice, na kterém  

k události došlo. Údaj je uváděn  

v kilometrech. 

ADR.SILNICE_KM 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(10) 

 

   

   Směr, ve kterém k události na 

komunikaci došlo. Např. směr 

"Brno". 

ADR.SILNICE_SMER 

 
Základní údaje - Adresy události  

VARCHAR2(30) 

 

   

   

Nepoužito. 

ADR.OBJEKT_T 

 
Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(48) 

 

     
   

Upřesnění adresy. Volná textová 

informace. 

ADR.UPRES_T 
 

Základní údaje - Adresy události 

LONG VARCHAR 
 

     

   Typ souřadného systému, ve 
kterém jsou uvedeny položky 

ADR_GIS_1  a ADR_GIS_2 

(standardně JTSK). 

ADR.GIS_TYP 

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(5) 

 

     

   Souřadnice místa specifikovaného 

adresou v systému JTSK-X, např. 
pro zdroje požární vody. 

ADR.ADR_GIS_1 

 
Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(10) 

 

     
   Souřadnice místa specifikovaného 

adresou v systému JTSK-Y, např. 

pro zdroje požární vody. 

ADR.ADR_GIS_2 
 

Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(10) 
 

     
   

Poloměr, s jakým bude místo 

zobrazováno v systému GIS. 

ADR.ADR_POLOM 
 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(5) 
 

     

   
Typ čísla popisného - 1 - popisné, 
2 - evidenční. 

ADR.ADR_CP_T 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(3) 

 

Adresa - číslo popisné UDAL_PO.C_P_ CHAR(20)

  

N OPIS, VZ, 

ZPP 

 Adresa události - číslo popisné. ADR.ADR_CP 

propojeno přes U.AKTUAL_ADR 

Vazba 1:n  
 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(4)  

     

   Adresa události - číslo, o kterém 

nelze přesně prohlásit zda je 

popisné nebo orientační. 

ADR.ADR_DOM 

 

Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(10) 

 

     

   
Adresa události - orientační číslo, 
číselná část. 

ADR.ADR_OC 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(3) 

 

     

   
Adresa události - orientační číslo, 

písmeno. 

ADR.ADR_OC_P 

 
Základní údaje - Adresy události 

CHAR(1) 

 

     

   
Číslo bytu, ve kterém je hlášena 

událost. 

ADR.CIS_BYTU 

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(5) 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

     

   
Patro, ve kterém je hlášena 
událost. 

ADR.ADR_PATRO 

 

Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(3) 

 

     

   
Textový název samoty (lokality) 

mimo systém UIR-ADR. 

ADR.SAMOTA_T 

 
Základní údaje - Adresy události 

VARCHAR2(48) 

 

     

   

Kód objektu v systému ISV. 

ADR.K_O_PTS 

 
Základní údaje - Adresy události 

NUMBER(10) 

 

Majitel 
 

UDAL_PO.MAJI  CHAR(40) P VZ, ZPP U více majitelů se 
uvede VÍCE  

a následně ten 

s rozhodující škodou; 

není-li znám, uvede se 

NEZNÁMÝ. 

Majitel objektu - vyplňuje velitel 
zásahu nebo ZPP. 

U_OBJEKT.MAJI 
Vazba 1:n  

 

 

 

 

 
Základní údaje - Majitel 

VARCHAR2(255) Kde hlavním objektem,  
o který se jedná je ten, kde 

událost vznikla, či ten, kde 

převládla. Objektů může být 

více. 

Více majitelů u jednoho objektu 

– do jedné textové položky, 
oddělené čárkou. 

Uživatel 

 

UDAL_PO.UZIV  CHAR(40) P VZ, ZPP U více uživatelů se 

uvede VÍCE  
a následně ten 

s rozhodující škodou; 

není-li znám,  uvede se 
NEZNÁMÝ. 

Uživatel objektu - vyplňuje velitel 

zásahu nebo ZPP. 

U_OBJEKT.UZIV 

Vazba 1:n 
 

 

 
 

 

Základní údaje - Uživatel 

VARCHAR2(255) Kde hlavním objektem, o který 

se jedná je ten, kde událost 
vznikla, či ten, kde převládla. 

Objektů může být více. 

Více uživatelů u jednoho 
objektu – do jedné textové 

položky, oddělené čárkou. 

IČ majitele 

 

UDAL_SSU.ICO_MJTL CHAR(8) N ZPP  IČ majitele objektu. U_OBJEKT.ICO_MJTL 

Vazba 1:n 

 

Základní údaje - IČ majitele 

VARCHAR2(128) Více do jedné položky – 

oddělené čárkou. 

IČ uživatele 

 

UDAL_SSU.ICO_UZIV CHAR(8) N ZPP  IČ uživatele objektu. U_OBJEKT.ICO_UZIV 

Vazba 1:n 

 
Základní údaje - IČ uživatele 

VARCHAR2(128) Více do jedné položky – 

oddělené čárkou. 

IČ osoby zodpovědné za 

stav PO 

UDAL_SSU.ICO_REAL CHAR(8) N ZPP V SSU uvedeno IČ 

správce. 

IČ správce objektu zodpovědného 

za stav PO. 

U_OBJEKT.ICO_REAL 

Vazba 1:n 
 

Základní údaje - IČ správce 

VARCHAR2(128) Více do jedné položky – 

oddělené čárkou. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Objekt 1 

 

UDAL_SSU.OBJK  

 

K03 

SMALLINT P OPIS, VZ, 

ZPP 

Druh objektu 

s rozhodujícím vlivem 

na místo vzniku  
události. 

Třída objektů dle číselníku K03. U_OBJEKT KC_UCEL_OBJ 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník C_UCEL_OBJ a 
z něho na 

C_UCEL_OBJ_SK (skupina 

objektů) 
Základní údaje - Účel (druh) 

objektu 

 
Objekt-iniciátorem události - 

U_OBJEKT.OBJ_INIC 

Základní údaje - Hlavní objekt 
 

Objekt s převažujícími škodami - 

U_OBJEKT.OBJ_PREV_SK 
Základní údaje - Převažující škody 

 

U_OBJEKT.I_U_OBJEKT 
 

Základní údaje - Poznámka 

NUMBER (5) 

 

 
 

 

 
 

 

 
NUMBER(1) 

 

 
 

 

 
NUMBER(1) 

 

 
 

VARCHAR2(1024) 

Třída objektů lze určit pro každý 

objekt zvlášť. Jeden z objektů 

musí být označen jako iniciátor 
události a právě jeden (může být 

tentýž jako iniciátor) jako objekt 

s převažujícími škodami. 
 

 

Příznak, jedná-li se o objekt, 
který je iniciátorem události,  

tato položka = 1. 

 
Příznak, jedná-li se o objekt 

s převažujícími škodami, tato 

položka = 1. 

Objekt 2 

 

UDAL_SSU.NGJ6 

 

K03 

SMALLINT N OPIS, VZ, 

ZPP 

Druh objektu  s dalším 

rozhodujícím vlivem 

na místo vzniku 
události, či kam se 

událost rozšířila. 

 

- ” - 

 

- ” - - ” - Třída objektů lze určit pro každý 

objekt zvlášť. Jeden z objektů 

musí být označen jako iniciátor 
události a právě jeden (může být 

tentýž jako iniciátor) jako objekt 

s převažujícími škodami. 

Prostor 
 

UDAL_SSU.PROS 
 

K04 

SMALLINT P - pro určité 
kódy K03 

OPIS, VZ, 
ZPP 

Druh prostoru budovy, 
kde událost vznikla. 

Specifikace prostoru události dle 
číselníku K04. 

U_OBJEKT. KC_PROSTOR 
Vazba 1:n 

Vazba na číselník C_PROSTOR  

a z něho na C_PROSTOR_SK (třídy 
prostoru události) 

 

Základní údaje - Prostor vzniku 

NUMBER(5)  

Třída objektu 

1-A, 2-B 
 

UDAL_SSU.NGJ5 SMALLINT P - pro události 

dle adresy 
definované pro 

třídy A, B 

ZPP, OPIS Vazba na zákon  

o prevenci závažných 
havárií. 

Třída objektů.  U_OBJEKT.TRIDA 

Vazba 1:n  
Vazba na číselník C_UCEL_OBJ 

 

Základní údaje - Třída objektu 

NUMBER(5) Třída objektů ve smyslu zákona 

č. 353/1999 Sb. (nabývá dle 
kategorií objektů hodnot  

- 0 ...není 

- 1 ...A 
- 2 ...B) 

Třída nebezpečí látky 

 

UDAL_SSU.TNLK  

 
K05 

SMALLINT N  VZ, ZPP Uvede se, je-li látka 

 u události přítomna. 

Třída nebezpečí látky dle 

číselníku K05. DŘÍVĚJŠÍ TNLK 
SE NESLEDUJE, STARÁ DATA 

SE PŘEVEDOU DO UNL. 

U_UNL.KC_UNL 

Vazba 1:n 
Vazba na číselník C_UNL 

 

Únik látek – Uniklé látky - Druh 
uniklé látky 

NUMBER(5)  

Třída nebezpečí látky – 
textově 

 

UDAL_SSU.TNLT  CHAR(30)COL
LATE 

CSISTRING 

N VZ, ZPP Chemický název látky, 
případně jiný. 

Třída nebezpečí látky - textový 
popis. 

DŘÍVĚJŠÍ TNLT V TEXTOVÉ 

PODOBĚ SE JIŽ NESLEDUJE. 

U_UNL.N_UNL 
Vazba 1:n 

 

Únik látek – Uniklé látky - Název 
uniklé látky 

VARCHAR2(80) 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Usmrceno dětí do 15 let 

 

UDAL_SSU.UDET SMALLINT 

DEFAULT 0 

N VZ, ZPP Za úmrtí je 

považováno úmrtí do 

24 hodin  od vzniku či 
ohlášení události. 

Usmrcená osoba  při 

požáru - i ta,  která 
zemřela do 30 dnů od 

vzniku požáru,  

nastala-li smrt podle 
lékařského posudku  

následkem zranění při  

požáru (lze-li tento 
údaj zjistit). 

Zranění civilní osoby  

u události. 

 
 

Věková kategorie. 

Druh zranění. 
Počet osob. 

ZRAN_OST 

Vazba 1:n, rozděleno parametrem:  

KC_VEK_KATEG (věková 
kategorie) a KC_DRUH_ZRAN 

(druh zranění)  a POC_ZRAN (počet 

zraněných) 
 

XML_ZRAN_OST pro dílčí zprávu 

o zásahu v XML formátu – parametr: 
KC_VEK_KATEG (věková 

kategorie) a KC_DRUH_ZRAN 

(druh zranění)  a W_POC_ZRAN 
(počet zraněných) 

 

Zranění – Záznamy o zranění, úmrtí 
a evakuaci ostatních účastníků 

události 

 

 

 
NUMBER(3) 

NUMBER(3) 

NUMBER(5) 
 

 

 
 

 

NUMBER(3) 
NUMBER(3) 

 

NUMBER(5) 

Věková kategorie –  do 15 let, 

druh zranění = usmrcení 

(smrtelné zranění). 

Usmrceno osob 15-60 let UDAL_SSU.UMAZ  SMALLINT 

DEFAULT 0 

N VZ, ZPP Dtto Zranění civilní osoby u události. - “ - - “ - Věková kategorie – od 15 do 60 

let, druh zranění = usmrcení 

(smrtelné zranění). 

Usmrceno osob nad 60 let UDAL_SSU.USTA  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Zranění civilní osoby u události. - “ - - “ - 

 

Věková kategorie –  nad 60 let, 

druh zranění = usmrcení 

(smrtelné zranění). 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Usmrceno hasičů HZS 

ČR 

UDAL_SSU.UPHV  SMALLINT 

DEFAULT 0 

N VZ Dtto Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či 

složky IZS. 

Složka IZS 

Druh zranění 

 
Jednotka PO 

 

Jméno příslušníka (z katalogu) 
 

 

Jméno a příjmení ručně 
 

Datum narození 

Datum a čas zranění 
 

U zásahu 

 
Velitel složky IZS 

Popis zranění 

Příčina zranění 

ZRAN_IZS  

Vazba 1:n, rozděleno parametrem 

KC_SL_IZS (druh složky IZS) 
KC_DRUH_ZRAN  (druh zranění)     

KH_JPO (kód jednotky) 

     H_JPO.N_JPO (název JPO) 
KH_OS (kód zraněného) 

     H_OS.JMENO 

     H_OS.PRIJMENI 
JM_ZRAN (jméno zraněného 

textově) 

DT_NAROZENI(dat.narození) 
TS_ZRANENI (datum a čas zranění) 

U_ZASAHU (indikace, zda u 

zásahu) 
VEL_SL_IZS (jméno velitele) 

POPIS_ZRAN (popis zranění) 

PRICINA_ZRAN (příčina) 
 

XML_ZRAN_IZS pro dílčí zprávu 

o zásahu v XML formátu 
Vazba 1:n, rozděleno parametrem 

KC_SL_IZS (druh složky IZS) 

NC_SL_IZS (název složky) 
KC_DRUH_ZRAN  (druh zranění)     

NC_DRUH_ZRAN (název druhu 
zranění) 

W_JM_ZRAN (jméno zraněného 

textově) 
W_DT_NAROZENI(dat.narození) 

W_TS_ZRANENI (datum a čas 

zranění) 
W_U_ZASAHU (indikace, zda u 

zásahu) 

W_VEL_SL_IZS (jméno velitele) 
W_POPIS_ZRAN (popis zranění) 

W_PRICINA_ZRAN (příčina) 

 
Zranění – Záznamy o zranění 

příslušníků HZS nebo jiných 

jednotek PO, či příslušníků složek 

IZS 

 

 

 
NUMBER(3)  

NUMBER(3) 

 
NUMBER(5) 

VARCHAR2(40) 

NUMBER(10) 
VARCHAR2(24) 

VARCHAR2(35) 

VARCHAR2(60) 
 

DATE 

DATE 
 

NUMBER(1)  

 
VARCHAR2(60) 

VARCHAR2(255) 

VARCHAR2(4000) 
 

 

 
 

 
NUMBER(3)  

VARCHAR2(40) 

NUMBER(3) 
 

VARCHAR2(80) 

 
VARCHAR2(60) 

 

DATE 
 

DATE 

 
NUMBER(1)  

 

VARCHAR2(60) 

 

VARCHAR2(255) 

 
VARCHAR2(4000) 

 

 
 

Druh zranění = usmrcení 

(smrtelné zranění), složka  = 

HZS. 

Usmrceno hasičů HZS 

podniku 

UDAL_SSU.UPHO  SMALLINT N VZ Dtto Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či složky 
IZS. 

- “ - - “ - Druh zranění = usmrcení 

(smrtelné zranění), složka IZS = 
HZSP. 

Usmrceno hasičů SDH UDAL_SSU.UDHA  SMALLINT N VZ Dtto Záznam o zranění příslušníka 
HZS,  jiné jednotky PO, či složky 

IZS. 

- “ - - “ - 
 

Druh zranění = usmrcení 
(smrtelné zranění), 

složka IZS = SDH. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Zraněno dětí  

do 15 let 

 

UDAL_SSU.ZDET  SMALLINT

  

N VZ, ZPP Za zranění je 

považováno i ošetření 

na místě, vyšetření 
lékařem, pozorování 

zdravotního stavu. 

Zranění  v souvislosti  
s požárem - jestliže 

toto poškození zdraví 

nemělo za následek 
smrt ihned nebo do 30 

dnů od vzniku požáru.  

 

Zranění civilní osoby  

u události. 

 
 

Věková kategorie 

Druh zranění 
Počet osob 

ZRAN_OST 

Vazba 1:n, rozděleno parametrem:  

KC_VEK_KATEG (věková 
kategorie) a KC_DRUH_ZRAN 

(druh zranění)  a POC_ZRAN (počet 

zraněných) 
 

XML_ZRAN_OST pro dílčí zprávu 

o zásahu v XML formátu – parametr: 
KC_VEK_KATEG (věková 

kategorie) a KC_DRUH_ZRAN 

(druh zranění)  a W_POC_ZRAN 
(počet zraněných) 

 

Zranění – Záznamy o zranění, úmrtí 
a evakuaci ostatních účastníků 

události 

 

 

 
NUMBER(3) 

NUMBER(3) 

NUMBER(5) 
 

 

 
 

 

NUMBER(3) 
NUMBER(3) 

 

NUMBER(55) 

Věková kategorie –  do 15  let, 

druh zranění  = zranění. 

Zraněno osob  

15-60 let 

UDAL_SSU.ZMAZ  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Zranění civilní osoby u události. - “ - - “ - Věková kategorie –  od 15 do 60  

let, druh zranění  = zranění. 

Zraněno osob  
nad 60 let 

UDAL_SSU.ZSTA  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Zranění civilní osoby u události. - “ - - “ - Věková kategorie –  nad 60  let, 
druh zranění  = zranění. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Zraněno hasičů HZS ČR u 

zásahu 

UDAL_SSU.ZPVZ SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či 

složky IZS. 

Složka IZS 

Druh zranění 

 
Jednotka PO 

 

Jméno příslušníka (z katalogu) 
 

 

Jméno a příjmení ručně 
 

Datum narození 

Datum a čas zranění 
 

U zásahu 

 
Velitel složky IZS 

Popis zranění 

Příčina zranění 

ZRAN_IZS  

Vazba 1:n, rozděleno parametrem 

KC_SL_IZS (druh složky IZS) 
KC_DRUH_ZRAN  (druh zranění)     

KH_JPO (kód jednotky) 

     H_JPO.N_JPO (název JPO) 
KH_OS (kód zraněného) 

     H_OS.JMENO 

     H_OS.PRIJMENI 
JM_ZRAN (jméno zraněného 

textově) 

DT_NAROZENI(dat.narození) 
TS_ZRANENI (datum a čas zranění) 

U_ZASAHU (indikace, zda u 

zásahu) 
VEL_SL_IZS (jméno velitele) 

POPIS_ZRAN (popis zranění) 

PRICINA_ZRAN (příčina) 
 

XML_ZRAN_IZS pro dílčí zprávu 

o zásahu v XML formátu 
Vazba 1:n, rozděleno parametrem 

KC_SL_IZS (druh složky IZS) 

NC_SL_IZS (název složky) 
KC_DRUH_ZRAN  (druh zranění)     

NC_DRUH_ZRAN (název druhu 
zranění) 

W_JM_ZRAN (jméno zraněného 

textově) 
W_DT_NAROZENI(dat.narození) 

W_TS_ZRANENI (datum a čas 

zranění) 
W_U_ZASAHU (indikace, zda u 

zásahu) 

W_VEL_SL_IZS (jméno velitele) 
W_POPIS_ZRAN (popis zranění) 

W_PRICINA_ZRAN (příčina) 

 
Zranění – Záznamy o zranění 

příslušníků HZS nebo jiných 

jednotek PO, či příslušníků složek 

IZS 

 

 

 
NUMBER(3)  

NUMBER(3) 

 
NUMBER(5) 

VARCHAR2(40) 

NUMBER(10) 
VARCHAR2(24) 

VARCHAR2(35) 

VARCHAR2(60) 
 

DATE 

DATE 
 

NUMBER(1)  

 
VARCHAR2(60) 

VARCHAR2(255) 

VARCHAR2(4000) 
 

 

 
 

 
NUMBER(3)  

VARCHAR2(40) 

NUMBER(3) 
 

VARCHAR2(80) 

 
VARCHAR2(60) 

 

DATE 
 

DATE 

 
NUMBER(1)  

 

VARCHAR2(60) 

 

VARCHAR2(255) 

 
VARCHAR2(4000) 

Dynamické vysčítání  záznamů 

o zranění všech příslušníků HZS 

u této události, kde příznak 
U_ZASAHU=1 . 

Složka IZS = HZS. 

 
Povinné vyplnění u třetího 

a zvláštního stupně poplachu - 

druh zranění a velitel IZS. 

Zraněno hasičů HZS ČR 

jinak 

UDAL_SSU.ZPVO  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto.  Jinak  - např. při 

návratu  na základnu. 

Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či složky 
IZS. 

- “ - - “ - 
Dynamické vysčítání  záznamů 

o zranění všech příslušníků HZS 
u této události, kde příznak 

U_ZASAHU=0 . 

Složka IZS = HZS. 

Povinné vyplnění u třetího 

a zvláštního stupně poplachu - 
druh zranění a velitel IZS. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Zraněno hasičů HZS 

podniku  

u zásahu 

UDAL_SSU.ZPOZ  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či složky 

IZS. 

- “ - - “ - Dynamické vysčítání  záznamů 

o zranění všech příslušníků HZS 

u této události, kde příznak 
U_ZASAHU=1. 

Složka IZS = HZSP. 

Povinné vyplnění u třetího 
a zvláštního stupně poplachu - 

druh zranění a velitel IZS. 

Zraněno hasičů HZS 

podniku jinak 

 

UDAL_SSU.ZPOO  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či složky 

IZS. 

- “ - - “ - Dynamické vysčítání  záznamů 

o zranění všech příslušníků HZS 

u této události, kde příznak 
U_ZASAHU=0. 

Složka IZS = HZSP. 

Povinné vyplnění u třetího 
a zvláštního stupně poplachu - 

druh zranění a velitel IZS. 

Zraněno hasičů SDH  
u zásahu 

UDAL_SSU.ZDZA  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Záznam o zranění příslušníka 
HZS,  jiné jednotky PO, či složky 

IZS. 

- “ - - “ - 
 

Dynamické vysčítání  záznamů 
o zranění všech příslušníků HZS 

u této události, kde příznak 

U_ZASAHU=1. 
Složka IZS = SDH. 

Povinné vyplnění u třetího 

a zvláštního stupně poplachu - 
druh zranění a velitel IZS. 

Zraněno hasičů SDH 

jinak 

UDAL_SSU.ZDOS  SMALLINT N VZ, ZPP Dtto Záznam o zranění příslušníka 

HZS,  jiné jednotky PO, či složky 

IZS. 

- “ - - “ - 

 

Dynamické vysčítání  záznamů 

o zranění všech příslušníků HZS 

u této události, kde příznak 

U_ZASAHU=0. 
Složka IZS = SDH. 

Povinné vyplnění u třetího 

a zvláštního stupně poplachu - 
druh zranění a velitel IZS. 

Stav zraněných po  
3 týdnech - hasiči HZS 

ČR -usmrceno 

UDAL_SSU.PHVU  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  
3 týdnech - hasiči HZS 

ČR - zraněno těžce 

UDAL_SSU.PHVT  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  

3 týdnech - hasiči HZS 

ČR - zraněno lehce 

UDAL_SSU.PHVL  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  

3 týdnech - hasiči HZS 

ČR - nezjištěno 

UDAL_SSU.PHVN  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  

3 týdnech - hasiči HZS 
podniku -usmrceno 

UDAL_SSU.PHOU  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po 3 

týdnech - hasiči HZS 
podniku -zraněno lehce 

UDAL_SSU.PHOT  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Stav zraněných po  

3 týdnech - hasiči HZS 

podniku - zraněno těžce 

UDAL_SSU.PHOL  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  

3 týdnech - hasiči HZS 
podniku - nezjištěno 

UDAL_SSU.PHON SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  

3 týdnech -  
hasiči SDH - usmrceno 

UDAL_SSU.DHUM SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  
3 týdnech -  

hasiči SDH - zraněno 

těžce 

UDAL_SSU.DHTE SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  

3 týdnech -  

hasiči SDH - zraněno 
lehce 

UDAL_SSU.DHLE  SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Stav zraněných po  
3 týdnech -  

hasiči SDH - nezjištěno 

UDAL_SSU.DHNE SMALLINT N VZ, OPIS  Nesleduje se.    

Činnost před příjezdem 
jednotky – samouhašení 

 

UDAL_SSU.SMHS  BIT (logická 
proměnná) 

DEFAULT 

FALSE 

N VZ  Činnost před příjezdem jednotek - 
samouhašení. 

indikace v U_ZOZ.SAMOUHAS 
 

Údaje o požáru - Činnost před 

příjezdem jednotek PO - 
Samouhašení 

NUMBER(1)  

Činnost před příjezdem 
jednotky - zásah občanů,   

zaměstnanců 

UDAL_SSU.OBCA  BIT DEFAULT 
FALSE 

N VZ  Činnost před příjezdem jednotek - 
zásah občanů, zaměstnanců. 

indikace v U_ZOZ.ZAS_OBCA 
 

Údaje o požáru - Činnost před 

příjezdem jednotek PO - Zásah 
občanů 

NUMBER(1)  

Činnost před příjezdem 
jednotky - zásah jiných  

  služeb 

UDAL_PO.SLUZ  BIT DEFAULT 
FALSE 

N VZ  Činnost před příjezdem jednotky - 
zásah jiných   služeb. 

indikace v U_ZOZ.ZAS_SLUZ 
 

Údaje o požáru - Činnost před 

příjezdem jednotek PO - Zásah 
jiných služeb 

NUMBER(1)  

Činnost před příjezdem 

jednotky - evakuace osob 

UDAL_PO.EVAKO BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ  Indikuje evakuaci osob - činnost 

před příjezdem jednotek. 

indikace v U_ZOZ.EVAK_OS 

 
Údaje o požáru - Činnost před 

příjezdem jednotek PO - Evakuace 

osob 

NUMBER(1)  

Činnost před příjezdem 

jednotky - uhašeno 

automat.  
has. systémem 

UDAL_SSU.AHAS BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ  Činnost před příjezdem jednotek - 

uhašeno automatickým hasicím 

systémem. 

indikace v U_ZOZ.UHAS_SHZ 

 

Údaje o požáru - Činnost před 
příjezdem jednotek PO - Uhašeno 

SHZ 

NUMBER(1)  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Evakuováno dětí do 15 let  UDAL_SSU.EDET  SMALLINT N VZ, ZPP  Evakuováno osob - děti do 15 let. ZRAN_OST 

Vazba 1:n, rozděleno parametrem:  

KC_VEK_KATEG (věková 
kategorie) a KC_DRUH_ZRAN 

(druh zranění)  a POC_ZRAN (počet 

zraněných) 
 

XML_ZRAN_OST pro dílčí zprávu 

o zásahu v XML formátu – parametr: 
KC_VEK_KATEG (věková 

kategorie) a KC_DRUH_ZRAN 

(druh zranění)  a W_POC_ZRAN 
(počet zraněných) 

 

Zranění – Záznamy o zranění, úmrtí 
a evakuaci ostatních účastníků 

události 

 

 

 
NUMBER(3) 

NUMBER(3) 

NUMBER(5) 
 

 

 
 

 

NUMBER(3) 
NUMBER(3) 

 

NUMBER(55) 

 

Evakuováno osob nad 15 

let 

UDAL_SSU.EDOS  SMALLINT N VZ, ZPP  Evakuováno osob - nad 15 let. - “ - - “ -  

Zachráněno dětí  
do 15 let 

UDAL_SSU.ZNED  SMALLINT N VZ, ZPP  Zachráněno osob - děti do 15 let. - “ - - “ -  

Zachráněno osob nad 15 
let 

UDAL_SSU.ZOST  SMALLINT N VZ, ZPP  Zachráněno osob - nad 15 let. - “ - - “ - 
 

 

Stupeň vyhlášeného 

poplachu 
(Poplach požární a IZS.) 

 

 

UDAL_PO.STUP  

 
K06 

SMALLINT 

DEFAULT 0 

P VZ, OPIS Poplach požární a IZS. Nejvyšší stupeň vyhlášeného 

poplachu dané události (složkami 
HZS i IZS). 

Nejvyšší vyhlášený stupeň poplachu: 

U.MAX_STP_POPL  (vazba na 
číselník C_STP_POPL) 

 

{Aktuální typ vyhlášeného stupně 
poplachu: 

U.AKTUAL_TYP (dle 

U_TYP.KC_STP_POPL)}, 
Základní údaje – maximální stupeň 

poplachu 

 

 
NUMBER(3) 

 

 
 

 

NUMBER(10) 

Poplach požární a IZS – 

nerozlišuje se, logické vazby na 
složky IZS jen na třetí  

a zvláštní stupeň poplachu. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Poskytnutí osobní pomoci UDAL_PO.OSPL  BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ, OPIS  Poskytnutí osobní pomoci. indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 
Záznam o poskytnutí osobní pomoci 

u události –

U_OS_POM.K_U_OS_POM 
U_OS_POM.JM_OS (jméno) 

U_OS_POM.PRIJM_OS (příjmení) 

U_OS_POM.TS_OS_ODKDY 
(datum a čas odkdy využita) 

U_OS_POM.TS_OS_DOKDY 

(datum a čas dokdy využita) 
U_OS_POM.I_U_OS_POM 

(poznámka) 

 
Záznam o poskytnutí osobní pomoci 

složky IZS pro dílčí ZOZ v XML 

formátu 
XML_OS_POM.K_XML_OS_PO

M 

XML_OS_POM.W_JM_OS (jméno) 
XML_OS_POM.W_PRIJM_OS 

(příjmení) 
XML_OS_POM.W_TS_OS_ODKD

Y (datum a čas odkdy využita) 

XML_OS_POM.W_TS_OS_DOKD
Y 

(datum a čas dokdy využita) 

XML_OS_POM.W_I_U_OS_POM 
(poznámka) 

 

Využitá pomoc - Využitá osobní 
pomoc 

NUMBER(5) 

 

 
 

 

 
 

 

NUMBER(10) 
VARCHAR2(24) 

VARCHAR2(35) 

 
DATE 

 

DATE 
 

VARCHAR2(1024) 

 
 

 

 
 

NUMBER(10) 

 
VARCHAR2(24) 

 
VARCHAR2(35) 

 

DATE 
 

 

DATE 
 

 

VARCHAR2(1024) 
 

 

Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

15 (poskytnuta osobní pomoc -  , 

kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  
1). 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Poskytnutí věcné pomoci UDAL_PO.OBZA  BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ, OPIS  Poskytnutí věcné pomoci. indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 
Záznam o poskytnutí věcné pomoci 

u události 

U_VEC_POM.K_U_VEC_POM 
U_VEC_POM.JM_VP (jméno 

osoby) 

U_VEC_POM.PRIJM_VP 
(příjmení) 

U_VEC_POM.PRAV_OS 

(právnická osoba, firma) 
U_VEC_POM.ICO_VP (IČ) 

U_VEC_POM.PROSTR_VP (název 

poskytnutého prostředku) 
U_VEC_POM.UCEL_VP (účel) 

U_VEC_POM.TS_VEC_ODKDY(d

at. a čas odkdy poskytnuto) 
U_VEC_POM.TS_VEC_DOKDY 

(dokdy poskytnuto) 

U_VEC_POM.POZN_VP 
(poznámka) 

 
Záznam o poskytnutí věcné pomoci 

složky IZS pro dílčí ZOZ v XML 

formátu 
XML_VEC_POM.K_XML_VEC_

POM 

XML_VEC_POM.W_JM_VP 
(jméno osoby) 

XML_VEC_POM.W_PRIJM_VP 

(příjmení) 
XML_VEC_POM.W_PRAV_OS 

_VP(právnická osoba) 

XML__VEC_POM.W_ICO_VP 
(IČ) 

XML__VEC_POM.W_PROSTR_ 

VP (název poskytnutého prostředku) 

XML_VEC_POM.W_UCEL_VP 

(účel) 

XML_VEC_POM.W_TS_VEC_OD
KDY(dat. a čas odkdy poskytnuto) 

XML__VEC_POM.W_TS_VEC_D

OKDY (dokdy) 
XML__VEC_POM.W_POZN_VP 

(poznámka) 

 
Využitá pomoc – Využitá věcná 

pomoc 

NUMBER(5) 

 

 
 

 

 
 

 

NUMBER(10) 
 

VARCHAR2(24) 

 
VARCHAR2(35) 

 

VARCHAR2(160) 
 

VARCHAR2(8) 

VARCHAR2(160) 
 

VARCHAR2(160) 

DATE 
 

DATE 

 
VARCHAR2(1024) 

 
 

 

 
 

NUMBER(10) 

 
VARCHAR2(24) 

 

VARCHAR2(35) 
 

VARCHAR2(160) 

 
VARCHAR2(8) 

 

VARCHAR2(160) 

 

VARCHAR2(160) 

 
DATE 

 

DATE 
 

VARCHAR2(1024) 

 
 

Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

16 (poskytnuta věcná pomoc -  , 

kde hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  
1). 

 

Povinnost specifikace 
poskytnutého prostředku  

a času odkdy byl zapůjčen. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Štáb velitele zásahu UDAL_PO.STAB  BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ  Zřízen štáb pro likvidaci události. indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření - 
Doplnění zprávy o zásahu – Svolání 

krizového štábu 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

19 (štáb je ustanoven - , kde 

hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

Druh planého poplachu 

  

UDAL_PO.PLAN  

 
K07 

SMALLINT 

DEFAULT 0 
 

P VZ, OPIS  Druh planého poplachu. Číselník 

K07. 

U.K_PLAN_P 

Vazba na číselník 
C_PL_POPL 

 

Základní údaje - Planý poplach 

SMALLINT  

Vícenásobnost 

 

UDAL_SSU.VICE SMALLINT N VZ, OPIS Nelze u požárů. Vícenásobnost zásahu.  indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření - 
Doplnění zprávy o zásahu – 

Vícenásobný zásah 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO – Základní 
údaje– Upřesnění a počty -  Počet 

zásahů 

NUMBER(5) Nelze u požárů. Indikace po 

splnění podmínky - u planého 

poplachu minimálně 4 zásahy,  
u TZ min. 4krát. 

Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

17 (nastal vícenás. zásah - , kde 
hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

Cvičení jednotek PO UDAL_PO.CVIC  BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ, OPIS  Prověřovací cvičení JPO 

(nesleduje se námětové cvičení). 

U.CVIC  

 

Základní údaje - Prověřovací 
cvičení 

NUMBER (1,0)  

Sousedská pomoc  UDAL_PO.VYPO  BIT DEFAULT 
FALSE 

N OPIS Pouze pomoc 
mezikrajská. 

Výpomoc jinému kraji - příznak 
mezikrajské výpomoci +  

mezistátní výpomoc. 

U.VYPO 
Základní údaje - Mezikrajská 

výpomoc 

 
U.SOUS_VYP  

Základní údaje - Mezistátní 

výpomoc 

NUMBER (1,0) 
 

 

 
NUMBER (1,0) 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

ZPP na místě události 

 

UDAL_PO.ZPP  BIT DEFAULT 

FALSE 

N  Platí  pro  všechny 

události. 

Jednoznačné číslo záznamu  

o povolání příslušníka ZPP  

k události. Existence záznamu 
nahrazuje logický příznak "ZPP". 

 

ZPP povolán - kým 
Krajský ZPP 

Datum a čas ohlášení 

Datum a čas příjezdu 
Jméno ZPP (z katalogu) 

 

 
Jméno ZPP (ručně) 

Poznámka ZPP 

 
 

 

 
 

Příznak – Povolán ZPP. 

U_ZPP.K_U_ZPP 

vazba 0: n 

 
 

 

 
U_ZPP.KDO_OZPP 

U_ZPP.KRAJ_ZPP 

U_ZPP.TS_OZPP 
U_ZPP.TZ_PZPP 

U_ZPP.KH_OS 

   H_OS.JMENO 
   H_OS.PRIJMENI 

U_ZPP.JMENO_ZPP 

U_ZPP.NAZOR_ZPP 
 

Doplnění ZOZ/ Došetření - 
Doplnění zprávy o zásahu – údaje o 
ZPP 

 

indikace v U_PRIZ, 
vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 

(popis druhu příznaku 
v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

Vazba 1:n 
 

Základní údaje - Povolán ZPP 

 

NUMBER(10) 

 

 
 

 

 
VARCHAR2(30) 

NUMBER(1) 

DATE 
DATE 

NUMBER(10) 

VARCHAR2(24) 
VARCHAR2(35) 

VARCHAR2(60) 

VARCHAR2(1024) 
 

 

 
 

 

NUMBER(5) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Číslo parametru KC_U_PRIZ je 
21 (byla svolána OHK -  , kde 

hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Evidenční číslo místní 

jednotky  PO 

UDAL_SSU.ECMJ  INTEGER N OPIS Nemusí být vyplněno, 

jestliže není 

ustanovena . 
Pro poslední 3 znaky 

platí pro jednotlivé 

druhy jednotek tato 
číselná rozmezí: 

- HZS ČR – 001-099, 

krajské odřady 090-
099, 

- SDH obcí 100-499 

-HZSP 600-699 
-SDHP 800-899 

-ostatní (vojenské..) 

700-799 
-zahraniční (900-990) 

910 Slovensko 

915 Polsko 
920 Německo 

925 Řecko 

930 Belgie 
935 Dánsko 

940 Švédsko 

945 USA 
950 Rakousko 

955 Maďarsko 
960 Francie 

965 Itálie 

Evidenční číslo místní jednotky. U_ZOZ. MISTNI_JPO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Údaje o požáru - Doplňující údaje 

k požáru – Místní jednotka PO 
 

NUMBER(10)  

Zásah místní jednotky PO UDAL_SSU.UDMJ  

 
K10 

SMALLINT

  

N VZ, OPIS  Zásah místní jednotky - číselník 

K10. 

U_ZOZ.KC_MJPO 

Vazba na číselník C_MJPO 
 

Údaje o požáru - Doplňující údaje 

k požáru – Způsob zásahu místní 
JPO 

SMALLINT  

Datum lokalizace 
 

UDAL_PO.DALO  DATE P  VZ, OPIS Pro TYPU=12. Datum a čas lokalizace požáru.  U.TS_LOKAL 
 

Základní údaje - Lokalizace 

DATE  

Čas lokalizace 
 

UDAL_PO.CALO  TIME P VZ, OPIS Dtto - ” - - ” - 
 

Základní údaje - Lokalizace 

- ” -  

Plocha požáru [m²] 

 

UDAL_SSU.PLLO SMALLINT-

GŘ, ZDE 
INTEGER 

P VZ Dtto Plocha požáru v m2. U_ZOZ.PLOCHA 

 
Údaje o požáru – Doplňující údaje 

k požáru – Plocha požáru (m2) 

NUMBER(10)  

Výkon proudů [l] 
 

UDAL_PO.VYKON SMALLINT 
DEFAULT 0

  

N VZ Výkon v čase 
lokalizace. 

Výkon proudů v l/min 
(v čase lokalizace). 

U_ZOZ.VYKON 
 

Údaje o požáru – Doplňující údaje 

k požáru – Výkon proudů(litry) 

NUMBER(10)  

Fronta hašení [m] 

 

UDAL_SSU.FRHA  SMALLINT N VZ  Fronta hašení v m. U_ZOZ.FRONTA 

 
Údaje o požáru – Doplňující údaje 

k požáru – Fronta hašení m) 

NUMBER(10) Měří se našíř, u uzavřené 

místnosti její obvod. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Dálková doprava vody 

hadicemi [m] 

 

UDAL_SSU.DDVH  SMALLINT N VZ Min.=200 m Dálková doprava vody hadicemi  

v m. 

U_ZOZ.HAD_DOPR 

 

Údaje o požáru – Doplňující údaje 
k požáru – Dálková doprava vody 

hadicemi (m) 

NUMBER(10) Od 200 metrů. 

Doprava vody kyvadlová 

[km] 

 

UDAL_SSU.DDVK  SMALLINT N VZ Min.=1 km Kyvadlová doprava vody 

hadicemi v km. 

U_ZOZ.KYV_DOPR 

 

Údaje o požáru – Doplňující údaje 
k požáru – Dálková doprava vody 

kyvadlová (km) 

NUMBER(10) Od 1 km. 

Látky, které převážně 
hořely 

 

UDAL_SSU.HLS1 
 

K11 

SMALLINT N VZ, ZPP  Hořlavá látka. Odkaz do číselníku 
skupin hořlavých látek. 

U_HOLA. KC_U_HOLA 
Vazba 1:n 

Název - vazba na číselník - 

C_HOLA a z něho na 
C_U_HOLA_SK (třídy hořlavých 

látek) 

Únik látek – Převážně hořící látky – 
Hořící látka 

NUMBER(5) 
 

 

 
VARCHAR2(40) 

 

Látky, které převážně 
hořely 

UDAL_SSU.HLS2 

K11 

SMALLINT N VZ, ZPP  - ” - - ” - - ” -  

Látky, které převážně 

hořely 

UDAL_SSU.HLS3 

K11 

SMALLINT N VZ, ZPP  - ” - - ” - - ” -  

Hasiva - voda [l] 

 

UDAL_SSU.VODA  INTEGER N VZ  Druh použitého hasiva nebo 

sorbentu. Odkaz do číselníku 
C_HASO. Použito v případě, kdy 

nelze určit přesný původ hasiva  

a sorbentu, tj. např. sklad, ze 
kterého byl přivezen. 

U_ HASO.KC_HASO 

Vazba 1:n  
Odkaz do čísel C_HASO, 

U_HASO.SPOTR_HASO je 

množství spotřebovaného hasiva 
jednotkou u zásahu, či u všech 

jednotek celkem (zadáno velitelem 

zásahu u jednotky č. 1). 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použitá hasiva a sorbenty – Druh 

hasiva (sorbentu) 

NUMBER(5) 

 
 

NUMBER(10) 

Dynamické vysčítání množství 

jjednotlivých druhů hasiv  
u jednotlivých jednotek (pokud 

velitel zásahu nezapsal spotřebu 

celkově za všechny jednotky 
k záznamu jednotky 1). 

Hasiva - pěnidlo[l] 

 

UDAL_SSU.PENI  SMALLINT N VZ  - ” - - ” - 

 

- ” -  

Hasiva - pěnidlo na pol. 

kapaliny [l] 

UDAL_SSU.PENP  SMALLINT N VZ  - ” - - ” - 

 

- ” -  

Hasiva - CO2 [kg] 
 

UDAL_SSU.CODV  SMALLINT N VZ  - ” - - ” - 
 

- ” -  

Hasiva - halon [l] 

 

UDAL_SSU.HALN  SMALLINT N VZ  - ” - - ” - - ” -  

Hasiva - inertní plyn [m³] UDAL_SSU.INRT  SMALLINT N VZ  - ” - - ” - - ” -  

Hasiva - prášek [kg] UDAL_SSU.PRSK  SMALLINT N VZ  - ” - - ” - - ” -  

Hasiva - ostatní suchá 
hasiva [kg] 

UDAL_SSU.OSSH  SMALLINT
  

N VZ  - ” - - ” - 
 

- ” -  

Datum likvidace 
 

 

UDAL_PO.DALI  DATE P VZ, OPIS  Datum  a čas likvidace události – 
POŽÁRU. 

U.TS_LIKVID 

Základní údaje – Likvidace 

DATE Nepovinné u jiných událostí 
nežli požárů. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Čas likvidace 

 

UDAL_PO.CALI  TIME P VZ, OPIS  - ” - - ” – 

 

- ” -  

Negativní vlivy 

 

UDAL_SSU.NGJ1 

 

K12  

SMALLINT N VZ  Negativní vliv na zásah - odkaz do 

číselníku C_U_NV_ZAS. 

 
 

 

 
Pořadí 

Poznámka 

 

U_NV_ZAS. KC_U_NV_ZAS 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník C_U_NV_ZAS  
a z něho na čís. tříd neg. vlivů na 

zásah C_U_NV_ZAS_SK 

U_NV_ZAS.S_U_NV_ZAS 
U_NV_ZAS.I_U_NV_ZAS 

 

Údaje o požáru – Negativní vlivy na 
zásah– Negativní vliv 

NUMBER(10) 

 

 
 

 

 
NUMBER(5) 

VARCHAR2(80) 

 

Negativní vlivy 

 

UDAL_SSU.NGJ2 

 
K12  

SMALLINT N VZ  - ” - - ” - 

 

- ” -  

Negativní vlivy 
 

UDAL_SSU.NGJ3 
 

K12  

SMALLINT N VZ  - ” - - ” - - ” -  

Negativní vlivy 
 

UDAL_SSU.NGJ4 
 

K12  

SMALLINT N VZ  - ” - - ” - - ” -  

Specifikace zásahu 

textově 

 

UDAL_SSU.SPTZ CHAR(80) 

COLLATE 

CSISTRING 

P VZ, OPIS Výstižný popis zásahu, 

případně doplnění 

ostatních textových 
položek. 

Specifikace zásahu textově. U_TYP.TYP_TEXT  

 

XML_ZOZ.W_POPIS_TYP pro 
dílčí ZOZ v XML formátu 

 

Základní údaje  - Popis typu 

VARCHAR2(255) 

 

VARCHAR2(160) 
 

 

Rozšiřující popis typu události. 

Třída události  

 

UDAL_PO.ID_TU  SMALLINT 

  

N ZPP, OPIS Pro  povodně, data 

ČD, SLAK, terorismus 
apod. 

NEPOUŽÍVÁ SE. Sloužilo jako 

rozšíření vlastností aktuálního 
typu události – binární příznak. 

Indikace všech současných příznaků 

včetně bývalých tříd událostí -   
v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

  

      Událost Českých drah Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

Doplnění ZOZ / Došetření – 
Doplnění zprávy o zásahu – Událost 

Českých drah 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

10 (Událost Českých drah - , kde 

hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Povodeň Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 
C_U_PRIZ 

(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 
 

Doplnění ZOZ / Došetření – 
Doplnění zprávy o zásahu - Povodeň 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

11 (Povodeň - , kde hodnota 
U_PRIZ .UP_P1 =  1). 



 

                                                                                                                                                                                        strana  40 

Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      SLAK Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

Doplnění ZOZ / Došetření – 
Doplnění zprávy o zásahu - SLAK 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

12 (SLAK – , kde hodnota 

U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Terorismus. Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

Doplnění ZOZ / Došetření – 
Doplnění zprávy o zásahu - 

Terorizmus 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

13 (Terorismus – , kde hodnota 

U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Svolání krizových štábů určených 

obcí, krajů. 

Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 

Doplnění ZOZ / Došetření – 
Doplnění zprávy o zásahu- Svolání 

krizového štábu 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

18 (Svolání krizového štábu 

obcí, krajů – , kde hodnota 
U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Kalamita. Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 
C_U_PRIZ 

(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 
 

Doplnění ZOZ / Došetření – 
Doplnění zprávy o zásahu - 
Kalamita 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

14 (kalamita – , kde hodnota 
U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

Uniklá látka 
 

 

UDAL_SSU.UNL1  
 

K05 

SMALLINT N VZ  Druh uniklé látky. U_UNL.KC_UNL 
Vazba 1:n 

 

Vazba na číselník C_UNL.KC_UNL 
 

Únik látek – Uniklé látky – Druh 

uniklé látky 

NUMBER(5) 
NUMBER(10) 

 

Povinné pro typ události 4. 

Uniklá látka 

 

UDAL_SSU.UNL2  

 

K05 

SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

Povinné pro typ události 4. 

Uniklá látka 

 

UDAL_SSU.UNL3 

 
K05  

SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 
 

 

- ” - 

Povinné pro typ události 4. 

Uniklá látka textově UDAL_SSU.UNLT CHAR(30)COL

LATE 
CSISTRING 

N VZ Chemický případně 

jiný název. 

Uniklé látky textově. Třída 

nebezpečí látky – K05. 

U_UNL.N_UNL 

Vazba 1:n 
 

Únik látek – Uniklé látky – Název 

uniklé látky 

VARCHAR2(60) 

 
 

Povinné. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

UN kód nebezpečné látky UDAL_SSU.UN_KOD SMALLINT

  

N VZ  UN kód uniklé látky , povinné pro 

UL (únik látek) a OH (olejové 

havárie). 

U_UNL.UN_KOD 

Vazba 1:n 

 
Únik látek – Uniklé látky – Kód 

uniklé látky 

NUMBER(10)  

Zamoření 

 

UDAL_SSU.ZAM1 

 

K13  

SMALLINT N VZ  Druh zamoření. U_ZAMOR.KC_ZAMORENI 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník C_ZAMORENI 
 

Únik látek – Zamoření místa zásahu 

– Způsob zamoření 

SMALLINT  

Zamoření 

 

UDAL_SSU.ZAM2  

 

K13 

SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Zamoření 

 

UDAL_SSU.ZAM3  

 
K13 

SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 
 

 

- ” - 

 

Zamoření 

 

UDAL_SSU.ZAM4  

 
K13 

SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 
 

 

 

- ” - 

 

Zamoření 

 

 

UDAL_SSU.ZAM5 

 

K13  

SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Sorbenty – prášek [kg] 

 

UDAL_SSU.PRAS  SMALLINT N VZ  Druh použitého hasiva nebo 

sorbentu. Odkaz do číselníku 

C_HASO. Použito v případě, kdy 

nelze určit přesný původ hasiva  

a sorbentu, tj. např. sklad, ze 
kterého byl přivezen. 

U_HASO. KC_HASO 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník 

C_HASO.KC_HASO 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použitá hasiva a sorbenty – Druh 

hasiva(sorbentu) 

NUMBER(5) Každý kraj vlastní číselník 

konkrétních druhů (značek)  

a měrných jednotek hasiv  

a sorbentů. 

Sorbenty – tkanina [m] 
 

UDAL_SSU.ABTK  SMALLINT
  

N VZ   
- ” - 

 
- ” - 

 

 
- ” - 

 

Sorbenty – přírodní 

sorbenty 
 

UDAL_SSU.PRMA  BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ   

- ” - 

 

- ” - 
 

 

 

- ” - 

 

Sorbenty - vapex [kg] UDAL_SSU.VAPE  SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 
 

 

 

- ” - 

 

Sorbenty -chezakarb [kg] UDAL_SSU.CHEZ  SMALLINT N VZ   

- ” - 

 

- ” - 

 
 

 

- ” - 

 

Sorbenty - saze [kg] UDAL_SSU.SAZE  SMALLINT
  

N VZ   
- ” - 

 
- ” - 

 

 

 
- ” - 

 

Sorbenty - jiný sorbent UDAL_SSU.JISO  BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ   

- ” - 

 

- ” - 
 

 

 

- ” - 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Přímá škoda - 

tis. Kč  

UDAL_PO.PRISKO NUMERIC 

(14,2) 

DEFAULT 0.0 

P ZPP Pro TYPU= 12  nebo 

19. 

 
Škoda přímá (před-

běžná) - je hmotná 

újma na majetku, 
vzniklá působením 

ohně, vysoké teploty 

požáru, kouře, vodou 
nebo jinými hasivy. 

Vyjadřuje 

se v peněžních jed-
notkách. 

Eviduje se bez ohledu 

na způsob jejího 
uhrazení, náklady 

spojené s likvidací 

požářiště se do 
přímých škod 

nezahrnují. 

Přímá škoda (v tis. Kč). U_SSU.PRISKO 

Kopie v: U_SVODKA.SV_PRISKO 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Základní údaje – Přímá škoda (tis. 

Kč) 

NUMBER(14,2) 

 

NUMBER(14,2) 

Pouze pro požáry. 

Uchráněné hodnoty - 

tis.Kč 

 

UDAL_PO.UCHRAN NUMERIC 

(14,2) 

DEFAULT 0.0 

N ZPP, VZ Uchráněné hodnoty  

hasebním zásahem  

jsou rozdílem mezi 
hodnotou objektu  

a majetku napadeného 

požárem  
a vzniklou přímou 

škodou. 

 
Poznámka - za objekt 

požáru jsou 

považovány: 
Stavební objekty, které 

jsou členěny na 

požární úseky; pro 
daný účel se za objekt 

považuje požární úsek 

nebo prostor, do 
kterého by se požár či 

jeho důsledky mohly 

rozšířit. 

Ostatní objekty se 

považují za objekt 

požáru jako celek 
s ohledem na okolní 

objekty, na které by se 

požár nebo jeho 
důsledky mohly 

rozšířit. 

Uchráněné hodnoty (v tis. Kč). U_SSU.UCHRAN 

Kopie v: 

U_SVODKA. SV_UCHRAN 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Základní údaje – Uchráněno (tis. 

Kč) 

NUMBER(14,2) 

 

NUMBER(14,2) 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Následná škoda -tis. Kč 

 

UDAL_SSU.NSKD  NUMERIC 

(14,2) 

N ZPP Škoda následná 

- jsou nepřímé 

finanční ztráty nebo 
náklady, které vznikly 

nebo je bylo nutno 

vynaložit v přímé 
souvislosti s požárem  

a likvidací jeho 

následků. Jedná se 
zejména o: 

-ztráty na produkci 

vzniklé výpadkem 
výroby, neuskuteč-

něním dohodnutých  

obchodních, 
dopravních činností 

nebo uzavřených 

smluv, 
-náklady na náhradní 

řešení, 

-náklady na vyklizení 
požářiště. 

Poznámka - v ČR se 

vyčíslují po dobu 
nejvýše jednoho 

měsíce po požáru. 

Následná škoda – nesleduje se.    

Odvětví 

 

UDAL_SSU.ODVT  

 

K14 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Odvětví - číselník K14. U_SSU.KC_OKEC 

Vazba na číselník 

C_OKEC a z něho na C_OKEC_SK 
(třídy odvětví – zatím se nepoužívá) 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Odvětví 

NUMBER(5) U požáru. 

Druh vlastnictví 
 

UDAL_SSU.DRVL 
 

K15  

SMALLINT
  

P ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

Druh vlastnictví  - číselník K15. U_OBJEKT.KC_DR_VLAST 
Vazba na číselník 

C _DR_VLAST 

 
Základní údaje – Druh vlastnictví 

SMALLINT Pouze u požáru. 

Charakter škod 

 

UDAL_SSU.CHSK 

 
K16  

SMALLINT P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Charakter škod - číselník K16. U_OBJEKT.KC_SKODA 

Vazba na číselník 
C_SKODA 

 

Základní údaje – Charakter škod 

SMALLINT  

Pojišťovna 

 

UDAL_SSU.POJI 

 
K17  

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Pojišťovna - číselník K17. U_OBJEKT.KC_POJIS 

Vazba na číselník 
C_POJIS 

 

Základní údaje – Pojišťovna 

NUMBER(5) Pouze jedna hlavní pro všechny 

objekty, specifikovaná  
u hlavního objektu – iniciátoru, 

či převažujících škod. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Látky s vlivem na vznik 

 

UDAL_SSU.LVZ1 

 

K11  

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Látky s vlivem na vznik - číselník 

K11. 

U_HOLA.KC_U_HOLA 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník 
C_U_HOLA 

 

U_HOLA.PRIZ_VLIV (příznak 
vlivu na vznik a vývoj) 

 

Únik látek – Převážně hořící látky – 
Vliv na vznik  

NUMBER(10) 

 

 
 

 

NUMBER(1) 

 

Látky s vlivem na vznik 
 

UDAL_SSU.LVZ2  
 

K11 

SMALLINT
  

P ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

Látky s vlivem na vznik - číselník 
K11. 

- ” - - ” -  

Příčina 
 

 

 

UDAL_SSU.PRIC 
 

K18  

SMALLINT
  

P ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

Příčina a činnost při vzniku - 
číselník K18. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Hlavní příčina u události. 

U_PRIC.KC_PRIC 
Vazba na číselník 

C_PRIC a z něho na C_PRIC_SK 

(třídy příčin a činností při vzniku) 
 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Verze příčin vzniku 
události 

 

U_PRIC.HLAVNI 
 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření – Hlavní příč. 

NUMBER(5) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
NUMBER(1) 

 

Iniciátor 
 

UDAL_SSU.INIC 
 

K19 

SMALLINT
  

P ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

Iniciátor - číselník K19. U_SSU.KC_INIC 
Vazba na číselník 

C_INIC a z něho na C_INIC_SK 

(třídy iniciátorů) 
 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Iniciátor  

NUMBER(5)  

Iniciace zařízením 

 

UDAL_SSU.INZK  

 
K20 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Iniciace zařízením - číselník K20. U_SSU.KC_INIC_ZAR 

Vazba na číselník 
C_INIC_ZAR a z něho na 

C_INIC_ZAR_SK (třídy iniciátorů 

zařízení) 
 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Iniciace zařízením (kód) 

NUMBER(5)  

Iniciace zařízením 

 

UDAL_SSU.INZT  CHAR(80) 

COLLATE 

CSISTRING 

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Iniciace zařízením textově. U_SSU.N_ INIC_ZAR 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Iniciace zařízením (text) 

VARCHAR2(512)  



 

                                                                                                                                                                                        strana  45 

Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Negativní jevy 

 

UDAL_SSU.NEG1  

 

K21 

SMALLINT

  

N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 
Negativní jevy na vznik  

a šíření požáru. 

 
 

 

 
Pořadí 

Poznámka 

 

U_NV_VAS. KC_U_NV_VAS 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník C_U_NV_VAS a 
z něho na čís. tříd neg. jevů na vznik 

a šíření C_U_NV_VAS_SK 

U_NV_VAS.S_U_NV_VAS 
U_NV_VAS.I_U_NV_VAS 

 

Údaje o požáru – Negativní jevy na 
vznik a šíření požáru – Negativní jev 

NUMBER(10) 

 

 
 

 

 
NUMBER(5) 

VARCHAR2(80) 

 
 

 

Negativní jevy 
 

 

UDAL_SSU.NEG2 
 

K21  

SMALLINT
  

N ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

- ” - - ” - - ” -  

Negativní jevy 
 

UDAL_SSU.NEG3 
 

K21  

SMALLINT
  

N ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

- ” - - ” - - ” -  

Negativní jevy 

 

UDAL_SSU.NEG4  SMALLINT

  

N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

- ” - - ” - - ” -  

EPS 
 

UDAL_SSU.EPOS  
 

K24 

SMALLINT
  

N ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19. 

EPS, SHZ - číselník K24.  U_SSU.KC_EPS_SHZ 
Vazba na číselník C_EPS_SHZ 

 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření -  EPS 

NUMBER(5) (Zařízení, které signalizuje.) 

Zařízení pro detekci 

plynů, par a jisker 

 

UDAL_SSU.DETEZ 

 

K25 

SMALLINT

  

N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Zařízení pro detekci a hašení 

jisker a zařízeni pro detekci 

hořlavých par a plynů - číselník 

K25. 

U_SSU.KC_DETEK 

Vazba na číselník C_DETEK 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Zařízení pro detekci 

plynů, par a jisker 

SMALLINT (Samočinně hasí.) 

SHZ - základní údaj 

 

UDAL_SSU.ZSHZ  

 
K24 

SMALLINT

  

N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

SHZ - základní údaj - číselník 

K24. 

U_SSU.KC_ SHZ  

Vazba na číselník C_EPS_SHZ 
 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - SHZ 

NUMBER(5)  

SHZ – ovládání 

 

UDAL_SSU.OSHZ  

 

K26 

SMALLINT N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

SHZ - ovládání - číselník K26. U_SSU.KC_OVL_SHZ 

Vazba na číselník C_OVL_SHZ 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Druh ovládání SHZ 

SMALLINT  

SHZ – náplň 

 

UDAL_SSU.LSHZ  

 

K27 

SMALLINT

  

N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

SHZ - látka v SHZ - číselník K27. U_SSU.KC_HALA 

Vazba na číselník C_HALA 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Hasicí látka používaná v 

SHZ 

SMALLINT  

Rozšíření  

v budově 

 

UDAL_SSU.RBUD  

 

K28 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Rozšíření v budově - číselník 

K28. 

U_SSU.KC_ROZ_UVNITR 

Vazba na číselník C_ROZ_UVNITR 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Rozšíření v budově při 

lokalizaci 

SMALLINT  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Rozšíření mimo budovu 

 

UDAL_SSU.RVEN 

 

K29  

SMALLINT P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 

a „nebudovy“. 

Rozšíření mimo budovu - číselník 

K29. 

U_SSU.KC_ROZ_MIMO 

Vazba na číselník C_ROZ_MIMO 

 

Doplnění ZOZ/ Došetření – 
Došetření - Rozšíření mimo budovu 

při lokalizaci 

SMALLINT  

Podlaží v němž došlo 

k požáru 
 

UDAL_SSU.PATR  SMALLINT P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Podlaží, ve kterém hořelo. U_OBJEKT.PATRO 

(ve vztahu k objektu vazba 1:1, ve 
vztahu k události  vazba 1:n) 

 

Základní údaje - Podlaží 

SMALLINT  

Počet podlaží budovy 

 

UDAL_SSU.PODL  SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Počet podlaží budovy. U_OBJEKT.POC_PODL 

(ve vztahu k objektu vazba 1:1, ve 

vztahu k události vazba 1:n) 
 

Základní údaje – Počet podlaží 

SMALLINT  

Výšková poloha 

požárního úseku 

 

UDAL_SSU.VPPU  

 

K30 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Výšková poloha požárního úseku 

- číselník K30. 

U_OBJEKT.KC_VYSKA 

Vazba 1:n  

Vazba na číselník C_VYSKA 
 

Základní údaje – Výšková poloha 

PÚ 

SMALLINT  

Funkce požárního úseku 

 

UDAL_SSU.FUPU  

 

K31 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Funkce požárního úseku - číselník 

K31. 

U_OBJEKT.KC_USEK 

Vazba 1:n  

Vazba na číselník C_USEK 
 

Základní údaje – Funkce PÚ 

SMALLINT  

Nedostatky požárního 

úseku 

 

UDAL_SSU.NPPU 

 

K32  

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Nedostatky požárního úseku - 

číselník K32. 

U_OBJEKT.KC_ NEDOST 

Vazba 1:n  

Vazba na číselník C_ NEDOST 
 

Základní údaje – Nedostatek 

v provedení PÚ 

SMALLINT  

Rozhodující způsob 

likvidace 
 

UDAL_SSU.ZLIK  

 
K33 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Rozhodující způsob likvidace - 

číselník K33. 

U_SSU.KC_ZP_LIKV 

Vazba na číselník C_ZP_LIKV 
 

Doplnění ZOZ/Došetření – 
Došetření – Způsob likvidace 

SMALLINT  

Způsob uzavření 

 

UDAL_SSU.UZAV 

 

K34  

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19. 

Způsobu uzavření události  

z pohledu ZPP, pouze u požáru.  

U.KC_UZAV_SSU 

 

Doplnění ZOZ/Došetření – 
Došetření – Způsob uzavření požáru 

SMALLINT (Winbase – došetření 1 a 2 ve 

Strážní knize). 

Stupeň poškození budovy 
 

UDAL_SSU.VNES 
 

K23 

SMALLINT
  

P ZPP Pro TYPU= 12   
nebo 19 a budovy. 

Stupeń poškození budovy – 
číselník K23. 

U_OBJEKT.KC_ST_POSKOZ 
Vazba 1:n  

Vazba na číselník C_ST_POSKOZ 

 
Základní údaje – Stup. poškození 

SMALLINT  

Druh nosných  

a požárně dělících 
konstrukcí 

 

UDAL_SSU.DRKO  

 
K22 

SMALLINT

  

P ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Druh nosných a požárně dělících 

konstrukcí - číselník K22. 

U_OBJEKT.KC_DR_KONSTR 

Vazba 1:n 
Vazba na číselník C_DR_KONSTR 

 

Základní údaje – Druh konstrukce 

SMALLINT Jeden objekt je hlavní. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Zařízení pro odvod kouře 

a zplodin 

 

UDAL_SSU.ZAOD 

 

K25  

SMALLINT

  

N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19 a budovy. 

Zařízení pro odvod kouře  

a plynů - číselník K35. 

U_SSU.KC_KOUR 

Vazba 1:n 

Vazba na číselník C_KOUR 
 

 

Doplnění ZOZ/Došetření – 
Došetření – Zařízení pro odvod 

kouře  

SMALLINT  

Zpracování znaleckého 

posudku 

 

UDAL_PO.ID_ULICE2 

 

INTEGER N ZPP Pro TYPU= 12   

nebo 19  

počet posudků. 

Zpracování znaleckého posudku. 

 

 
 

 

 
 

 

Popis znaleckého posudku. 
Evidenční číslo (znaleckého 

posudku příslušného subjektu). 

Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

 
Znalecký posudek u události 

 U_ZP.K_U_ZP 

 
U_ZP.I_U_ZP 

U_ZP.CISLO_ZP 

 

Doplnění ZOZ/Došetření – 
Došetření – Popis znaleckého 

posudku (Evidenční číslo) 

NUMBER(5) 

 

 
 

 

 
VARCHAR(4000) 

 

 
VARCHAR(255) 

VARCHAR(30) 

Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

20 (byl zpracován -   , kde 

hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 
Může být více posudků 

(kriminalistický, krajský…). 

Počet znaleckých posudků  
u události – počet záznamů 

 U_ZP.K_U_ZP. U jednotlivých 

záznamů příslušníků ZPP 
(pouze pro požáry) - policie, 

pojišťovna, TÚPO… 

Systémové číslo záznamu 

v tabulce jednotek 

 

U_JEDNOTKY.ID_ 

U_JEDN 

INTEGER  P Vytváří 

program. 

Pro všechny JPO  

a složky IZS. 

Primární klíč entity. Jednoznačné 

číslo záznamu  

o zásahu jednotky PO. 

U_JPO.K_U_JPO 

Vazba 1:n 

 
 

 

NUMBER(10) 

NOT NULL 

 

Evidenční číslo jednotky  

 

U_JEDNOTKY.EVCJ 

 

Jednotný číselník  
jednotek PO 

INTEGER  P VZ, OPIS IZS Jednotka PO, jejíž zásah záznam 

popisuje. Odkaz na aktuálně 

platné informace. 

U_JPO.K_JPO 

U_JPO.KH_JPO 

Vazba 1:n 
Vazba na JPO.E_JPO 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje - EVČJ 

NUMBER(10) 

NOT NULL 

 

Datum ohlášení 

 

U_JEDNOTKY.DAT_OH DATE P VZ, OPIS IZS Datum ohlášení události na 

jednotku. Způsob ohlášení viz 

KC_U_OHLAS. 

U_JPO.DT_OHL 

Vazba 1:n 

  
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje - Časy - Ohlášení 

DATE Kdy bylo ohlášeno na jednotku. 

Čas ohlášení 

 

U_JEDNOTKY.CAS_OH TIME P VZ, OPIS IZS Čas ohlášení.  

 

- ” - DATE  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Datum výjezdu 

 

U_JEDNOTKY.DAVY

  

DATE P VZ, OPIS Jen JPO. Datum a čas výjezdu jednotky. 

Čas je systému veden pro možnost 

evidence těch zásahů, kdy se k 
události nevysílá žádná technika. 

Pokud se technika zásahu účastní, 

nejsou časy průběžně 
modifikovány !!!  

K naplnění hodnot ze seznamu 

zasahující techniky bude existovat 
speciální procedura, která vždy 

smaže staré hodnoty a nové získá 

ze seznamu zasahující techniky. 

U_JPO.DT_VYJ 

Vazba 1:n 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje - Časy - Výjezd 

DATE  

Čas výjezdu 

 

 

U_JEDNOTKY.CAVY

  

TIME P VZ, OPIS Jen JPO.  

- ” - 

 

- ” - 

 

- ” - 

 

Datum na místě 

 

U_JEDNOTKY.DADO

  

DATE P VZ, OPIS IZS - ” - U_JPO.DT_PRJ 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje - Časy – Příjezd k zásahu 

- ” -  

Čas na místě 

 

U_JEDNOTKY.CADO

  

TIME P VZ, OPIS IZS  

- ” - 

 

- ” - 
 

 

- ” - 

 

Datum zahájení zásahu 

 

U_JEDNOTKY.DAZA

  

DATE N VZ, OPIS IZS Datum zahájení zásahu.  Čas je 

systému veden pro možnost 

evidence těch zásahů, kdy se  

k události nevysílá žádná 
technika. Viz též DT_VYJ !!!. 

U_JPO.DT_ZAS 

Vazba 1:n 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje -  Časy – Zahájení zásahu 

 

DATE  

Čas zahájení zásahu 

 

U_JEDNOTKY.CAZA TIME N VZ, OPIS IZS  

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Datum odjezdu 

 

U_JEDNOTKY.DAOD

  

DATE P VZ, OPIS IZS Datum a čas návratu na základnu. 

 Čas je systému veden pro 
možnost evidence těch zásahů, 

kdy se k události nevysílá žádná 

technika.Viz též DT_VYJ !!!. 

U_JPO.DT_NAV 

Vazba 1:n 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje - Časy – Odjezd na základnu 

 

DATE Nemusí být vyplněn. 

Čas odjezdu 
 

U_JEDNOTKY.CAOD
  

TIME P VZ, OPIS IZS  
- ” - 

 
- ” - 

 

 
- ” - 

 

Vzdálenost [km] 

 

U_JEDNOTKY.VZDL SMALLINT P VZ, OPIS JPO Vzdálenost od základny k události 

po silnici -  po nejkratší cestě, 

kterou ujede jednotka PO 
jedenkrát. 

U_JPO.VZDAL_KM 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje -  Upřesnění a počty – 
Vzdálenost (km) 

SMALLINT  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Počet osob v jednotce  

 

U_JEDNOTKY.OSOB

  

SMALLINT P VZ, OPIS IZS Počet osob v jednotce přítomných 

u zásahu. 

U_JPO.POC_OSOB 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje - Upřesnění a počty – Počet 
osob 

NUMBER(5)  

Činnost jednotky  
 

U_JEDNOTKY.CIN1 SMALLINT P VZ, OPIS JPO Činnost jednotky PO / vozidla  
u zásahu. 

U_CINN.KC_CINN 
Vazba 1:n 

Číselník C_CINN a z něho na 

C_CINN_SK (třídy činností) 
 

či XML_CINN.KC_CINN pro dílčí 

ZOZ v XML formátu 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 
údaje -  Činnost jednotky – Druh 

činnosti 

 
U_CINN.POCTY  

(Počet proudů vody dodávané 

proudem jednotkou u zásahu / počet 
agregátů při použití pěny) 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje -  Činnost jednotky – Počet 

 
U_CINN.I_U_CINN 

(Poznámka) 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Základní 

údaje -  Činnost jednotky – 
Poznámka 

NUMBER(5) 
 

 

 
 

NUMBER(5) 

 
 

 

 
 

 

 
NUMBER(5) 

 

 
 

 

 
 

 

 
VARCHAR2(80) 

 

Činnost jednotky 
 

U_JEDNOTKY.CIN2
  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  
- ” - 

 
- ” - 

 

 
- ” - 

 

Činnost jednotky  

 

U_JEDNOTKY.CIN3

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Činnost jednotky 

(Jen JPO)  

U_JEDNOTKY.CIN4

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 
 

 

- ” - 

 

Činnost jednotky  

 

U_JEDNOTKY.CIN5

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Činnost jednotky  

 

U_JEDNOTKY.CIN6

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Činnost jednotky  
 

U_JEDNOTKY.CIN7
  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  
- ” - 

 
- ” - 

 

 
- ” - 

 

Činnost jednotky  
 

U_JEDNOTKY.CIN8
  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  
- ” - 

 
- ” - 

 

 
- ” - 
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textem-Winbase 
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Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  
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Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Činnost jednotky  

 

U_JEDNOTKY.CIN9

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Činnost jednotky  

 

U_JEDNOTKY.CIN10

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 
 

 

- ” - 

 

Ochranné prostředky - 

dýchací přístroje – 
vzduchové 

 

U_JEDNOTKY.VZDP

  

BIT N VZ, OPIS JPO Použití prostředku CHTS  

u zásahu. 

U_CHS.KC_CHS , vazba 1:n, vazba 

na číselník C_CHS (vazba na 
jednotku U_CHS.KH_JPO), či 

XML_CHS.KC_CHS – dílčí ZOZ  

v XML formátu (vazba na jednotku) 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – Druh 

ochranného prostředku 

NUMBER(10) 

 
 

 

NUMBER(10) 

Každý kraj vlastní číslo C_CHS. 

Ochranné prostředky - 

dýchací přístroje – 
kyslíkové 

 

U_JEDNOTKY.KYSP

  

BIT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

- ” - 

 

Ochranné prostředky - 
ochranné obleky - 

protichemické přetlakové 

U_JEDNOTKY.DHOB
  

BIT N VZ, OPIS JPO  
- ” - 

 
- ” - 

 
- ” - 

 

Ochranné prostředky - 

ochranné obleky - 

protichemické rovnotlaké 
 

U_JEDNOTKY.DETE

  

BIT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

- ” - 

 

Ochranné prostředky - 
ochranné obleky - proti 

sálavému teplu 

 

U_JEDNOTKY.STOB
  

BIT  N VZ, OPIS JPO  
- ” - 

 
- ” - 

 

 
- ” - 

 

Ochranné prostředky - 

ochranné obleky - proti 

ohni 
 

U_JEDNOTKY.POOB

  

BIT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

 

 

- ” - 

 

Typ jednotky PO 
 

U_JEDNOTKY.T_JPO
  

SMALLINT P VZ, OPIS JPO  Kód typu jednotky dle číselníku 
C_JPO. 

U_JPO.KH_JPO dle  
H_JPO. KC_JPO 

Vazba 1:n 

 

NUMBER(5) Historie je v H_JPO. 

Druh techniky 

 

U_JEDNOTKY.DTE1 

 

K08 

INTEGER P VZ, OPIS JPO Jednoznačné číslo typu techniky 

dle celostátně platného číselníku 

označovaného jako K08. 

U_TPO_SSU.KC_TPO 

Vazba na čís. C_TPO a přes 

C_TPO_VAZ na C_TPO_SK (třídy 
druhů techniky), 

 

XML_TPO.K_XML_TPO pro dílčí 
ZOZ v XML formátu 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -Technika – 

Součty druhů techniky – Druh 

techniky 

NUMBER(10) 

 

 
 

NUMBER(10) 
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Název položky 

textem-Winbase 
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Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  
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Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE1

  

SMALLINT P VZ, OPIS JPO Počet kusů techniky. U_JPO.TECH_CELK 

 

XML_ZOZ.W_TECH_CELK pro 
dílčí ZOZ v XML formátu 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -Technika – 

Součty druhů techniky – Počet 

NUMBER(10) Vysčítání  - triggerem na úrovni 

databáze. 

Druh techniky 

 

U_JEDNOTKY.DTE2 

 

K08 

INTEGER N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

Viz Druh techniky 

 

- ” - 

 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE2

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

           Viz Počet techniky 

 

- ” - 

 

Druh techniky 

 

U_JEDNOTKY.DTE3 

 

K08 

INTEGER N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

           Viz Druh techniky 

 

- ” - 

 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE3

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 
           Viz Počet techniky 

 

- ” - 

 

Druh techniky 

 

 

U_JEDNOTKY.DTE4 

 

K08 

INTEGER N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

           Viz Druh techniky 

 

- ” - 

 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE4

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 
           Viz Počet techniky 

 

- ” - 

 

Druh techniky 

 

U_JEDNOTKY.DTE5 

 

K08 

INTEGER N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

          Viz Druh techniky 

 

- ” - 

 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE5

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 
           Viz Počet techniky 

 

- ” - 

 

Druh techniky 

 

U_JEDNOTKY.DTE6 

 

K08 

INTEGER N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

          Viz Druh techniky 

 

- ” - 

 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE6

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 
           Viz Počet techniky 

 

- ” - 

 

Druh techniky 

 

U_JEDNOTKY.DTE7 

 

K08 

INTEGER N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

          Viz Druh techniky 

 

- ” - 

 

Počet techniky 

 

U_JEDNOTKY.PTE7

  

SMALLINT N VZ, OPIS JPO  

- ” - 

 

- ” - 

           Viz Počet techniky 

 

- ” - 

 

Lezecká /Potápěčská 

skupina (L,P,X-obojí) 

 

U_JEDNOTKY.VKYP

  

CHAR(1) N VZ, OPIS JPO Nasazená lezecká/potápěčská 

skupina, obě. 

U_JPO.NASAZ_SKUP 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO  - Základní 

údaje – Upřesnění a počty -  

Nasazení spec. skupin 

BYTE Pouze hasičská skupina. Zatím  

rozlišeno programově, dokud 

nebude číselník. 

Jednotce se nepodařilo 

vyhlásit poplach 

 

U_JEDNOTKY.NE_ 

POPL 

BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ, OPIS JPO Jednotce se nepodařilo vyhlásit 

poplach. 

U_JPO.NEVY_POPL 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -  Základní 

údaje –  Problémy jednotky – 

Nepodařilo se vyhlásit poplach 

NUMBER(1) Nemusí být v U_ZOZ. 



 

                                                                                                                                                                                        strana  52 

Název položky 

textem-Winbase 
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Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Jednotka  nedojela 

 

 

U_JEDNOTKY. 

NEDOJELA 

BIT DEFAULT 

FALSE 

N VZ, OPIS JPO Jednotka k zásahu nedojela. U_JPO.NEDOJELA 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO - Základní 

údaje –  Problémy jednotky – 
Jednotka nedojela  

NUMBER(1)  

Číslo záznamu 
 

U_SPOL.ID_U_SPOL INTEGER P Vytváří 
program. 

IZS 
 

Primární klíč entity. Jednoznačné 
číslo záznamu  

o spolupráci jisté složky IZS  

u jisté události. 

U_SPOL.K_U_SPOL 
Vazba 1:n 

 

XML_SPOL.K_XML_SPOL pro 
dílčí ZOZ 

NUMBER(10) 
NOT NULL 

 

NUMBER(10) 
 

 

Číslo složky IZS 

 

U_SPOL.KC_SL_IZS SMALLINT P VZ, OPIS Složky IZS Číslo složky IZS, která 

spolupracovala u zásahu. 

U_SPOL.KC_SL_IZS 

Vazba 1:n 
Vazba na číselník C_SL_IZS 

 

XML_SPOL.KC_SL_IZS pro dílčí 
ZOZ 

 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 
IZS – Složka IZS 

NUMBER(5) 

NOT NULL 
 

 

NUMBER(5) 
 

 

Popis spolupráce 
 

U_SPOL.I_U_SPOL 
 

K35 

MEMO 
(dlouhý text) 

P VZ, OPIS U všech zásahů se 
složkou IZS. 

Volná textová informace  
k průběhu spolupráce jisté složky 

IZS u jisté události. 

U_SPOL.I_U_SPOL 
Vazba 1:n 

 

XML_SPOL.W_I_U_SPOL pro 
dílčí ZOZ 

 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 
IZS – Poznámka 

LONG VARCHAR 
 

 

LONG VARCHAR 
 

 

Druh složky textem 
 

U_SPOL.UPRES_SL CHAR (80) N VZ, OPIS U všech zásahů se 
složkou IZS. 

Upřesnění složky IZS, která 
spolupracovala. Použít lze buď 

pro dopřesňující údaje o složce, 

která je v číselníku IZS zahrnuta 
nebo pro zadání údajů v 

případech, kdy vede KC_SL_IZS 

na hodnotu "Ostatní složky IZS". 

U_SPOL.UPRES_SL 
Vazba 1:n 

 

XML_SPOL.W_UPRES_SL pro 
dílčí ZOZ 

 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 
IZS – Upřesnění 

VARCHAR2(80) 
 

 

VARCHAR2(160) 

 

Datum a čas oznámení 

 

U_SPOL.DVZ_SPOL DATETIME  P VZ, OPIS Jen při třetím 

a zvláštním stupni 
poplachu IZS. 

Datum a čas vyrozumění složky  

o události. 

U_SPOL.DVZ_SPOL 

Vazba 1:n 
 

XML_SPOL.W_DVZ_SPOL pro 

dílčí ZOZ 
 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 

IZS – Vyrozumění 

DATE 

 
 

DATE 

 

Datum a čas zahájení 

zásahu  
 

U_SPOL.ZAH_SPOL DATETIME  P VZ, OPIS Jen při třetím 

a zvláštním stupni 
poplachu IZS. 

Příjezd složky na místo zásahu 

nebo do štábu zásahu nebo na OS. 

U_SPOL.ZAH_SPOL 

Vazba 1:n 
 

XML_SPOL.W_ZAH_SPOL pro 

dílčí ZOZ 
 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 

IZS –Začátek zásahu 

DATE 

 
 

DATE 
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Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

Datum a čas ukončení  

 

U_SPOL.KON_SPOL DATETIME  P VZ, OPIS Jen při třetím 

a zvláštním stupni 

poplachu IZS. 

Odjezd složky z místa zásahu 

nebo ze štábu zásahu nebo  

z OS, ukončení spolupráce. 

U_SPOL.KON_SPOL 

Vazba 1:n 

 
XML_SPOL.W_KON_SPOL pro 

dílčí ZOZ 

 
Složky IZS – Spolupráce se složkami 

IZS – Konec zásahu 

DATE 

 

 
DATE 

 

Počet osob  

u zásahu  

 

U_SPOL.OSOB_IZS INTEGER P VZ, OPIS Jen při třetím 

a zvláštním stupni 

poplachu IZS. 

Počet osob příslušné složky, které 

se zásahu zúčastnily. 

U_SPOL.POC_OS_SL 

Vazba 1:n 

 
XML_SPOL.W_POC_OS_SL pro 

dílčí ZOZ 

 
Složky IZS – Spolupráce se složkami 

IZS – Poč. os. 

NUMBER(5) 

 

 
NUMBER(5) 

Kontrola, zda se vyskytuje při 

třetím a zvláštním stupni 

poplachu IZS – při uzavření 
velitelem zásahu, i při uzavření 

ZPP. 

     Jen při třetím 
a zvláštním stupni 

poplachu IZS. 

Datum a čas výjezdu první 
jednotky dané složky na místo 

události. 

U_SPOL. VYJ_SL_IZS 
Vazba 1:n 

 

XML_SPOL. W_VYJ_SL_IZS pro 
dílčí ZOZ 

 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 
IZS –Výjezd složky 

DATE 
 

 

DATE 

 

     Jen při třetím 

a zvláštním stupni 
poplachu IZS. 

Datum a čas odjezdu poslední 

jednotky dané složky IZS. 

U_SPOL. ODJ_SL_IZS 

Vazba 1:n 
 

XML_SPOL. W_ODJ_SL_IZS pro 

dílčí ZOZ 
 

Složky IZS – Spolupráce se složkami 

IZS –Odjezd složky 

DATE 

 
 

DATE 

 

      Žádný zásah. U_ZOZ.NEZASAH 

 

Údaje o požáru - Činnost před 
příjezdem jednotek PO- Žádný zásah 

NUMBER(1)  

      Evidenční číslo přidělené Policií 

ČR. 
 

U_SSU.EVCJ_PCR 

Vazba 1:1 
 

 

Základní údaje – Číslo udál. PČR 

VARCHAR2(30)  

 

      Uniklé množství. U_UNL.UN_MNOZ 

Vazba 1:n 

 
Únik látek - Uniklé látky – Uniklé 

množství 

NUMBER(10,6)  

 

      Měrná jednotka (uniklé látky). U_UNL.KC_MER_JEDN 
Vazba 1:n 

 

Únik látek - Uniklé látky – Měr. 
Jedn. 

NUMBER(3)  
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Datum a čas vyhlášení poplachu. U_JPO. DT_VHP 

Vazba 1:n 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO  - Základní 

údaje -  Časy – Vyhlášení poplachu 

DATE  

      Datum a čas příjezdu  na 
základnu. 

U_JPO. DT_NAV 
Vazba 1:n 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –  
Základní údaje -  Časy – Příjezd na 

základnu 

DATE Není součástí SSU. 

      Velitel jednotky (ručně). U_JPO.VEL_JPO  

Vazba 1:n 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO  - Základní 

údaje -  Upřesnění a počty – Velitel 

jednotky (ručně) 

VARCHAR2(60) Není součástí SSU. 

      Velitel jednotky (dle katalogu). U_JPO.VEL_HOS 

Vazba 1:n 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO  - Základní 

údaje -  Upřesnění a počty – Velitel 
jednotky (dle katalogu) 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

      Pořadové číslo jednotky. U_JPO.POR_CIS_JPO 

Vazba 1:n 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO  - Základní 

údaje -  Upřesnění a počty – 

Pořadové číslo 

NUMBER(5) Není součástí SSU. 

      Důvod nepřítomnosti u zásahu. U_JPO.NEDOJELA_D 

Vazba 1:n 

XML_ZOZ.W_DUVOD_NEPRIT 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO  - Základní 
údaje -  Problémy jednotky – 

Důvod nepřítomnosti u zásahu 

VARCHAR2(50) 

 
VARCHAR2(255) 

Není součástí SSU. 

      Popis k upřesnění události 

velitelem JPO. 

U_JPO.POPIS_ZAS 

Vazba 1:n 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO  - Popis 

zásahu 

VARCHAR2(4000) 

 

Není součástí SSU. 

      Počet zásahů. U_JPO.POC_ZASAH 
Vazba 1:n 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO  - Základní 

údaje -  Upřesnění a počty – Počet 

zásahů 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Výjezd jen vyšetřovatele. U_JPO.JEN_ZPP 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -  Základní 

údaje -  Upřesnění a počty – Výjezd 
jen vyšetřovatele 

NUMBER(1)  

      Příznak pomocné a hlavní 

techniky. 

Vazby: 

z TPO_JIZDA.K_TPO_PKV 
na TPO_PKV.K_TPO 

na TPO.KC_TPO 

na C_TPO_VAZ.KC_TPO_SK, kde 
pomocná technika: 

C_TPO_VAZ.KC_TPO_SK = 101  

kde hlavní technika: 
C_TPO_VAZ.KC_TPO_SK = 100 

 

 

 
 

 

NUMBER(5) 

Není součástí SSU. 

      Technika -  název.  H_TPO.N_TPO   
(vazba z TPO_JIZDA.K_TPO_PKV 

na TPO_PKV.KH_TPO 

na H_TPO.KH_TPO, vazba na 
aktuální jednotku 

H_TPO.AKT_JPO) 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -  Technika  -  

Zasahující hlavní technika (Použitá 
pomocná technika) – Technika 

VARCHAR2(30) Viz příznak pomocná/hlavní 
technika. 

      SPZ H_TPO.SPZ   

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -  Technika  -  

Zasahující hlavní technika– SPZ 

VARCHAR2(10)  

      Volací znak. H_TPO.VOL_ZNAK   

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -  Technika  -  

Zasahující hlavní technika  – Vol. zn. 

VARCHAR2(10)  

      Příkaz – datum a čas vystavení 

příkazu k výjezdu. 

TPO_PKV.TS_PRIKAZ 

(vazba přes 

TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -  Technika  -  
Zasahující hlavní technika (Použitá 

pomocná technika) – Příkaz 

DATE Viz příznak pomocná/hlavní 

technika. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Příkaz k výjezdu techniky. 

Číslo události 

Platnost (počet dní) 
Vystavení – datum a čas 

Uzavření/Stornování 

Stav příkazu 
Vystavil 

Schválil 

Cíl cesty 
Účel cesty 

 

 

TPO_JIZDA.K_U 

TPO_PKV.PLATNOST 
TPO_PKV.TS_PRIKAZ 

TPO_PKV.TS_UZAV 

TPO_PKV.KC_PKV_STAV 
TPO_PKV.VYSTAVIL 

TPO_PKV.SCHVALIL 

TPO_PKV.CIL_CESTY 
TPO_PKV.POPIS_UCEL 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail TPO -  Časové 

údaje k záznamu o výjezdu techniky- 

Příkaz k výjezdu techniky 

 

NUMBER(20) 

NUMBER(5) 
DATE 

DATE 

NUMBER(3) 
NUMBER(10) 

NUMBER(10) 

VARCHAR2(30) 
VARCHAR2(40) 

 

 
 

 

      Povolána - datum a čas povolání 

jednotky k zásahu. 

Výjezd - datum a čas výjezdu 
jednotky k zásahu. 

Na místě - datum a čas příjezdu 

jednotky k zásahu. 
Odjezd - datum a čas odjezdu 

jednotky od zásahu. 

Na základně - datum a čas 
příjezdu jednotky na základnu. 

Pohotovost - zařazení techniky do 

pohotovosti. 

TPO_JIZDA.TS_POVOL 

 

TPO_JIZDA.TS_VYJEZD 

 

TPO_JIZDA.TS_NA_MISTE 

 
TPO_JIZDA.TS_ODJEZD 

 

TPO_JIZDA.TS_ZAKLAD 

 

TPO_JIZDA.TS_V_ZASAHU 

 

Vazba 1:n 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -  Technika  -  

Zasahující hlavní technika (Použitá 

pomocná technika)  
                     či 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO -  Časové 
údaje k záznamu o výjezdu techniky  

DATE 

 

DATE 
 

DATE 

 
DATE 

 

DATE 
 

DATE 

Není součástí SSU. 

      Obsazení techniky. 

Osoba 

 

 

Osoba (ručně) 

Role v rámci jízdy - název 

 
TPO_PKV_DET.KH_OS 

(vazba přes 

TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) 

TPO_PKV_DET.JM_DET 

C_OS_PKV.NC_OS_PKV 

(vazba přes 
TPO_JIZDA.K_TPO_PKV  

a  TPO_PKV_DET.KC_OS_PKV) 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO -  Obsazení 

techniky PO 

 
NUMBER(10) 

 

 

VARCHAR2(60) 

VARCHAR2(20) 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Doplňující údaje k záznamu  

o výjezdu techniky. 

Druh jízdy (není editovatelné) 
 

 

Dílčí část cesty 
Ujeto (km) 

Počet motohodin 

Konečný stav tachometru 

 

 

C_TPO_JIZDA.NC_TPO_JIZDA 
(vazba přes 

TPO_JIZDA.KC_TPO_JIZDA) 

TPO_JIZDA.DIL_CESTY 
TPO_JIZDA.UJETO_KM 

TPO_JIZDA.MOTOHODIN 

TPO_JIZDA.KONEC_TACH 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO -  Doplňující 
údaje k záznamu o výjezdu techniky 

 

 

 

VARCHAR2(20) 
 

 

VARCHAR2(50) 
NUMBER(5) 

NUMBER(10,6) 

NUMBER(10) 

 

      Použitá pomocná technika. 

Technika 

 

 
 

 

 
 

Příkaz 

H_TPO.N_TPO   
(vazba z TPO_JIZDA.K_TPO_PKV 

na TPO_PKV.KH_TPO 

na H_TPO.KH_TPO, vazba na 
aktuální jednotku 

H_TPO.AKT_JPO) 

 
TPO_PKV.TS_PRIKAZ 

(vazba přes 

TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -  Technika  -  
Použitá pomocná technika  

VARCHAR2(30) 
 

 

 
 

 

 
 

DATE 

Viz - Příznak pomocná/hlavní 
technika. 

      Příkaz k práci agregátu. 

Číslo události 
Platnost (počet dní) 

Vystavení 

Uzavření/Stornování 
Stav příkazu 

Vystavil 

Schválil 
Místo nasazení 

Účel nasazení 
 

 

TPO_JIZDA.K_U 
TPO_PKV.PLATNOST 

TPO_PKV.TS_PRIKAZ 

TPO_PKV.TS_UZAV 
TPO_PKV.KC_PKV_STAV 

TPO_PKV.VYSTAVIL 

TPO_PKV.SCHVALIL 
TPO_PKV.CIL_CESTY 

TPO_PKV.POPIS_UCEL 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO -  Příkaz 

k práci agregátu 

 

NUMBER(20) 
NUMBER(5) 

DATE 

DATE 
NUMBER(3) 

NUMBER(10) 

NUMBER(10) 
VARCHAR2(30) 

VARCHAR2(40) 
 

Viz - Příznak pomocná/hlavní 

technika. 

      Časové údaje k záznamu  

o práci agregátu. 

Zařazení do pohotovosti 

 

 
TPO_JIZDA.TS_V_ZASAHU 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail TPO -  Časové 

údaje k záznamu o práci agregátu – 

Zařazení do pohotovosti 

 

 
DATE 

Viz - Příznak pomocná/hlavní 

technika. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Doplňující údaje k záznamu  

o práci agregátu. 

Druh práce (needitovatelné) 
 

 

Počet motohodin (needitovatelné) 

 

 

C_TPO_JIZDA.NC_TPO_JIZDA 
(vazba přes 

TPO_JIZDA.KC_TPO_JIZDA) 

TPO_JIZDA.MOTOHODIN 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO -  Doplňující 
údaje k záznamu o práci agregátu 

 

 

VARCHAR2(20) 
 

 

NUMBER(10,6) 

Viz - Příznak pomocná/hlavní 

technika. 

      Poznámka. TPO_JIZDA.I_TPO_JIZDA 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO - Poznámka 

VARCHAR2(1024)  

      Údaje o osobách zadaných 

v příkazu k práci agregátu. 

Osoba 

 
 

Osoba (ručně) 

Role v rámci jízdy - název 

 
 

TPO_PKV_DET.KH_OS 

(vazba přes 
TPO_JIZDA.K_TPO_PKV) 

TPO_PKV_DET.JM_DET 

C_OS_PKV.NC_OS_PKV 
(vazba přes 

TPO_JIZDA.K_TPO_PKV a  

TPO_PKV_DET.KC_OS_PKV) 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail TPO -  Údaje o 
osobách zadaných v příkazu k práci 

agregátu 

 
 

NUMBER(10) 

 
 

VARCHAR2(60) 

VARCHAR2(20) 
 

 

      Součty druhů techniky. 

Druh techniky 

Počet 

 
Viz Počet techniky a Druh techniky 

  

      Typ události U_TYP.KC_U_TYP 
Vazba 1:n, jeden typ je aktuální 

 

Základní údaje – Typ udál. 

NUMBER(5) Není součástí SSU. 

      Podtyp události U_TYP.KC_U_PODTYP 

Vazba 1:n, jeden je aktuální 
 

Základní údaje – Podtyp udál. 

NUMBER(5) Není součástí SSU. 

      Okres SSU (okres působení 

vyšetřovatele události). 

U.OKRES_SSU 

 

Základní údaje – Okres SSU 

  

      Číslo události TCTV U.K_U_TCTV 
 

Základní údaje – Číslo udál. TCTV 

NUMBER(20) Není součástí SSU. 

      Číslo události OPIS U.K_U_OPIS 
 

Základní údaje – Číslo udál. OPIS 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Jednotky cizího státu . 

 

 
 

Počet hasičů 

Poznámka 
 

 

 
 

U_JPO_CIZI.K_U_JPO_CIZI 

(prim. klíč záznamu jednotky cizího 

státu) 
 

U_JPO_CIZI.POC_HAS 

U_JPO_CIZI.I_U_JPO_CIZI 

 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky ze zahraničí  

NUMBER(10) 

 

 
 

NUMBER(5) 

VARCHAR2(1024) 

 

      Pohyb osob v toxickém prostředí. U_TOX.K_U_TOX  

Vazba 1:n 
 

(prim. klíč záznamu o pohybu osob 

v toxickém prostředí) 
Únik látek – Pohyb osob v toxickém 

prostředí  

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

      Kód osoby, která se pohybovala  
v toxickém prostředí. 

U_TOX.KH_OS 
Vazba 1:n 

 

Únik látek – Pohyb osob v toxickém 
prostředí- Osoba 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

      Toxická látka, ve které se osoba 
pohybovala. 

U_TOX.TOX_LATKA 
Vazba 1:n 

 

Únik látek – Pohyb osob v toxickém 
prostředí – Toická látka 

VARCHAR2(50) Není součástí SSU. 

      Datum a čas, kdy k expozici 

osoby došlo. 

U_TOX.ZAC_EXPOZICE 

Vazba 1:n 
 

Únik látek – Pohyb osob v toxickém 

prostředí – Začátek působení 

DATE Není součástí SSU. 

      Doba v sekundách, po kterou byla 

osoba v toxickém prostředí. 

U_TOX.DEL_EXPOZICE 

Vazba 1:n 
 

Únik látek – Pohyb osob v toxickém 

prostředí – Doba působení (min) 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

      Svolání havarijní komise – 

ZATÍM SE NESLEDUJE. 

Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 
C_U_PRIZ 

(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 
Vazba 1:n 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

18 (byla svolána OHK -  , kde 
hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Indikuje, zda bude událost 

viditelná pro příslušníka ZPP  
v programu SSU, vše, co je 

událost z hlediska statistiky.  

Indikace v U.SSU 

Vazba 1:1 
 

Základní údaje – Zahrnout událost 

do SSU (přepínač je viditelný pouze 
u typu udál. SSU – Požár) 

NUMBER(1) Hodnota 1….pro zpracování 

v SSU, 0….ne. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Dostavil se řídící důstojník. Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

Vazba 1:n 
 

Základní údaje – Dostavil se řídící 

důstojník 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

23 (Povolán řídící důstojník, kde 

hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Taktické cvičení. Indikace v U_PRIZ, 

vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 
(popis druhu příznaku 

v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

Vazba 1:n 
 

Základní údaje – Taktické cvičení 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 

24 (Povolán řídící důstojník, kde 

hodnota U_PRIZ .UP_P1 =  1). 

      Zřízen štáb. Indikace v U_PRIZ, 
vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 

(popis druhu příznaku 
v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

Vazba 1:n 

 
Základní údaje – Zřízen štáb 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 
19 (Ustanovení štábu velitele 

zásahu, kde hodnota U_PRIZ 

_UP_P1 =  1). 

      Požár dále nedošetřovaný. Indikace v U_PRIZ, 
vazba na číselník příznaků 

C_U_PRIZ 

(popis druhu příznaku 
v C_U_PRIZ.PARAM_INFO) 

Vazba 1:n 

 
Základní údaje – Požár dále 

nedošetřovaný (přepínač je viditelný 

pouze u typu udál. SSU – Požár) 

NUMBER(5) Číslo parametru KC_U_PRIZ je 
22 (Požár dále nedošetřovaný, 

kde hodnota U_PRIZ _UP_P1 =  

1). 

      Konkrétní hasivo nebo sorbent, 

který byl použit u jisté události. 

U_HASO.K_HASO 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – 

Hasivo nebo sorbent( sklad ) 

NUMBER(10) Pokud není možné určit přesně 

původ hasiva nebo sorbentu lze 

k zadání použít pouze informaci 
o druhu sorbentu, tj. atribut 

KC_HASO. 

 

Není součástí SSU. 

      Konkrétní použitý prostředek 
CHTS (sklad). 

U_CHS.K_CHS 
Vazba 1:n 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – 
Ochranný prostředek (sklad) 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Doba použití prostředku CHTS  

u zásahu. 

U_CHS.DOBA_POUZ 

Vazba 1:n 

 
XML_CHS.W_DOBA_POUZ  (pro 

dílčí ZOZ) 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – Doba 

pouz. 

NUMBER(10) 

 

DATE 

Není součástí SSU. 

      Výcvik. U_CHS.CHS_VYCVIK 
Vazba 1:n 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 
jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – 
Výcvik 

NUMBER(1) Příznak indikující, že použití 
prostředku proběhlo v rámci 

praktického výcviku jednotek 

PO. 
 

Není součástí SSU. 

      Datum a čas použití prostředku 

CHTS u zásahu. 

U_CHS.TS_CHS 

Vazba 1:n 
 

XML_CHS.W_TS_CHS  (pro dílčí 

ZOZ) 

 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – 

Začátek použití. 

DATE 

 
DATE 

Není součástí SSU. 

      Osoba z katalogu (CHTS). U_CHS.KH_OS 

Vazba 1:n 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – 

Osoba (z katalogu) 

NUMBER(10) 

 

 

Není součástí SSU. 

      Osoba ručně (CHTS). U_CHS.JM_CHS 

Vazba 1:n 

 

XML_CHS.W_JM_CHS (pro dílčí 

ZOZ) 

 
Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO -Ochranné 

prostředky/Hasiva a sorbenty – 
Použité ochranné prostředky – 

Osoba (ručně) 

VARCHAR2(60) 

 

VARCHAR2(60) 

Není součástí SSU. 
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Název položky 

textem-Winbase 

Tabulka.název 

Winbase-SSU Druh 
Vlastnosti 

Zdroj Poznámka 
Název položky  

textem - Oracle 
0Tabulka.název - Oracle 

Popis pole v aplikaci SSU 
Druh Poznámka P=povinná vždy 

N=povinná pro 

určitý jev či stav Číselník 

      Popis zásahu (ZOZ). U_ZOZ.POPIS_ZASAH 

Vazba 1:1 

 
XML_ZOZ.W_POPIS_ZAS (Popis 

zásahu velitelem JPO/IZS – pro dílčí 

ZOZ) 
 

Jednotky/Technika – Zasahující 

jednotky - Detail JPO –Popis zásahu 

VARCHAR2(4000) 

 

VARCHAR2(4000) 

Není součástí SSU. 

      Označení, zda je složka regulérní 

složkou IZS. 

U_SPOL.IZS 

Vazba 1:n 

 
Složky IZS – Spolupráce se složkami 

IZS – Je IZS 

NUMBER(1) Není součástí SSU. 

      Použití detekčního přístroje  
u jistého zásahu. 

U_DETEK.K_U_DETEK 
Vazba 1:n 

 

Únik látek – Použití detekčních 
přístrojů  

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

      Přístroj, kterým byla přítomnost 

nebezpečné látky měřena. 

U_DETEK.K_CHS 

Vazba 1:n 
 

Únik látek – Použití detekčních 

přístrojů - Přístroj 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

      Informace o výsledcích měření. U_DETEK.I_U_DETEK 

Vazba 1:n 

 

Únik látek – Použití detekčních 

přístrojů – Výsledek  měření 

VARCHAR2(1024) Není součástí SSU. 

      Datum a čas měření. U_DETEK.TS_DETEK 
Vazba 1:n 

 

Únik látek – Použití detekčních 
přístrojů – Datum a čas měření 

DATE Není součástí SSU. 

      Kód osoby používající detekční 

přístroj. 

U_DETEK.AU_DETEK 

Vazba 1:n 
 

Únik látek – Použití detekčních 
přístrojů – Měření prováděl 

NUMBER(10) Není součástí SSU. 

 

 


