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Anotace 

KOPÁČKOVÁ, Olga.: Analýza možností nasazení jednotek Sborů dobrovolných hasičů při 

řešení mimořádných událostí většího rozsahu na ÚO Plzeň. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, 2013. 83 s. 

 

Tato diplomová práce se zabývá současným stavem vybavenosti JSDH dislokovaných 

na ÚO Plzeň. V úvodu práce je nastíněna současná legislativa a charakteristika hodnoceného 

území, a to jak z pohledu státní správy, tak i z pohledu plošného pokrytí. V další části je 

podrobněji vyhodnocena statistika MU a nasazení JSDH při jejich zdolávání, jsou zde 

uvedeny rizikové faktory, zhodnocena je i vybavenost vytypovaných JSDH z pohledu 

vybavenosti OOP a PT, včetně zhodnocení početních stavů a akceschopnosti. Následuje návrh 

na dovybavení vybraných JSDH včetně nástinu toho, jak uvedené dovybavení finančně zatíží 

danou jednotku. V závěru je pak uveden návrh na zlepšení využití JSDH při řešení 

vytypovaných MU většího rozsahu. Práce je doplněna přílohami, které doplňují textovou část. 

Klíčová slova: 

Územní odbor Plzeň, statistika mimořádných událostí, riziko, vybavenost. 

 

KOPÁČKOVÁ, Olga.: Analysis of Possibilities of Deploying Volunteer Fire Brigades in 

Coping with Large – Scale Extraordinary Events in the Framework of the Pilsen Territorial 

Department. Diploma‘s work, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 83 p. 

 

 The topic of this diploma’s work focuses primarily on the current state of the 

voluntary fire fighters facilities located in the Pilsen Territorial Department. The introduction 

outlines the current legislation and the characteristics of the territory in terms of 

administration and also in terms of coverage with volunteer fire brigade. The next section 

further evaluates statistics of extraordinary events and deployment of voluntary fire-fighters in 

response to it. The section also specifies the risk factors and selects the facilities in terms of 

voluntary fire-fighters equipment from the view of their personal protective equipment and 

fire fighting equipment, including an assessment of the personnel and ability of action. 

Follows the proposal for upgrading selected voluntary fire fighters units with the outline of 

how the retrofit cost puts a strain on the unit. The conclusion is then given to improve usage 

of selected voluntary fire fighters units whilst solving the extraordinary events. The work is 

complemented by a number of attachments. 

 

Key words: 

The Pilsen Territorial Department, statistics of extraodinary events, risk, facilities.
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Seznam použitých zkratek 

 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

DA Dopravní automobil 

DN Dopravní nehoda 

DT Dýchací technika 

GŘ Generální ředitelství 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IDP Izolační dýchací přístroj 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Kat. Kategorie 

Krit. Kritérium 

KŘ Krajské ředitelství 

KÚ Katastrální území 

MU Mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra 

NL Nebezpečná látka 

NL Nebezpečné látky 

OOP Osobní ochranné prostředky 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PK Plzeňský kraj 

PO Požární ochrana 

POP Pravidelná odborná příprava 

PP Poplachový plán 

PPP Požární poplachový plán 

PRPO Provizorní protipovodňová opatření 

PS Požární stanice 

PT Požární technika 

SaP Síly a prostředky 

ÚO  Územní odbor 

VD Vodní dílo 

 VZ Velitel zásahu 
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Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu vybavenosti a 

analýzou možností nasazení JSDH u událostí většího rozsahu v PK v lokalitě ÚO Plzeň. 

Nedílnou součástí je návrh na efektivní dovybavení vybraných jednotek v této oblasti.  

 V úvodní části práce je věnována pozornost základnímu legislativnímu rámci v oblasti 

JPO, kde je především nástin kategorií JPO, zmíněna je organizace systému plošného pokrytí 

JPO. Následuje zaměření na požadavky vybavenosti, akceschopnosti a početní stavy u JSDH 

včetně daných předurčeností.  

 Dále následuje kapitola s informacemi o řešeném území – a to jak z pohledu státní 

správy, tak z pohledu plošného pokrytí JSDH. Tato část je doplněna obrázky pro situační 

dokreslení rozmístění JSDH v jednotlivých územích ORP.  

 Důležitou část práce tvoří mimo jiné statistika MU, ve které jsou vyhodnoceny počty 

událostí pro každý okres na řešeném území. Tyto statistiky jsou zpracovány do přehledných 

tabulek a následně pak graficky porovnány a vyhodnoceny. Na tuto část navazuje statistika 

MU většího rozsahu, která dokresluje vytíženost JSDH při řešení zásahů většího rozsahu.  

 Následující část práce je věnována popisu a specifikaci rizikových faktorů na 

předmětném území. Rizikové faktory jsou pak graficky zpracovány jako vyjímatelná příloha. 

Dále následuje zhodnocení současného stavu vybavenosti JSDH z pohledu stanovených 

kriterií. Tato kritéria byla: zařazenost JSDH do PPP PK, rizikové faktory v blízkosti dané 

JSDH, statistika MU většího rozsahu, lokace a předurčenost JSDH, současný stav vybavenosti 

a statistika MU. 

 Pro zpracování výše uvedeného bylo nutné vyhodnotit větší množství vstupních dat, 

kontaktovat dané JSDH a samozřejmě spolupracovat s kompetentními příslušníky HZS PK.  

 Tyto čtyři rozsáhlé kapitoly (statistika MU, statistika MU většího rozsahu, specifikace 

rizik a vybavenost vybraných JSDH) pak byly hlavním podkladem pro provedení návrhu na 

dovybavení PT a technických prostředků u vybraných JSDH rozmístěných na ÚO Plzeň.  

 V závěru práce jsou uvedeny současné možnosti financování nákupu techniky a 

technického vybavení pro vybrané JSDH a jsou zde zpracovány další možné náklady s tímto 

spojené (např. nutnost specializačních kurzů, odborné přípravy apod.). Nechybí ani návrhy 

pro zvýšení možného nasazení a využití JSDH při vytypovaných MU většího rozsahu.  

 Práce je doplněna přílohami, které tvoří nejrůznější tabulky, popisy a 

fotodokumentace. Součástí je také vyjímatelná příloha, která graficky znázorňuje nejen 

pokrytí daného území JSDH, ale doplňuje také přehled o rozmístění vybraných rizikových 

faktorů.  
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Rešerše 

 
V této části práce jsou uvedeny nejdůležitější prameny, ze kterých bylo vycházeno při 

psaní diplomové práce. Seznam další použité literatury je uveden v závěru práce, a to v 

kapitole Seznam použité literatury. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka 

zákonů, Česká republika.  

Zákon stanovuje základní povinnosti státních orgánů, právnických i fyzických osob, které se 

vztahují k PO. Vymezuje kategorie, povinnosti a postupy JPO všech kategorií. V příloze je 

také přehled plošného pokrytí JPO na území ČR. 

 

Vyhláška ze dne 1. června 2005, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. In: 226/2005. 2005, 83. 

Tato vyhláška stanovuje organizaci plošného pokrytí a činnost JPO. Dále pak stanovuje 

způsob zřízení JPO, jejich vybavení, početní stavy a podmínky akceschopnosti. Stanovuje 

zásady velení a činnosti hasičů při zásahu a stanovuje mimo jiné i požadavky na odbornou 

způsobilost a její ověřování. 

  

Věstník právních předpisů Plzeňského kraje. In: Praha 3: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2011, kterým se vydává Nařízení Plzeňského kraje č. 1/2011 ze dne 11. 5. 2011, kterým 

se vydává Požární poplachový plán Plzeňského kraje 

Požární poplachový plán Plzeňského kraje upravuje výčet JPO v kraji, zásady jejich 

součinnosti, upravuje povolávání JPO v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a 

k záchranným pracím, způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu, 

poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje. Součástí je příloha, která stanoví 

rozdělení JPO do jednotlivých stupňů požárního poplachu. 

 

MUSIL, Pavel. HZS Plzeňského kraje. Náhled na zřízení a fungování JSDH kategorie III 

a V na území města Plzně a jejich finanční náklady. Plzeň, 2011. 

Tato práce podává podrobný přehled nejen o zřízení a fungování JSDH kategorie III a V, ale 

zaobírá se také finančními náklady, které jsou nezbytné pro udržení akceschopnosti jednotky 

dané kategorie. 
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1. Jednotky požární ochrany 

První sbory dobrovolných, ale i profesionálních, hasičů byly na našem území zřízeny 

v 70. letech 19. stol. V současné době tvoří základní systém plošného pokrytí krajů jednotky 

hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své činnosti významnou měrou 

doplňovány a podporovány právě jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí.  

 

1.1  Rozdělení JPO 

JPO se dělí na několik kategorií, kdy na každou z nich jsou kladeny rozdílné 

požadavky. Podrobně je dělení JPO uvedeno v [1]. V této práci budou uvedeny pouze 

základní údaje. 

  

Dělení JPO je následující: 

-  jednotky HZS kraje, které jsou součástí HZS krajů a jsou zřizovány státem.  

-   JSDH obce, které zřizuje obec, resp. město, a činnost v nich vykonávají členové JSDH 

obce na základě dobrovolnosti, příp. v pracovním poměru k obci nebo HZS kraje. 

-  jednotky HZS podniku, zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými 

osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.  

-  JSDH podniku, zřizované právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými 

osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

Činnost zde vykonávají zaměstnanci na základě dobrovolnosti [1].         

 

Pro účely plošného pokrytí území ČR JPO se podle operační hodnoty dělí jednotky do 

šesti kategorií, a to JPO I až JPO VI. 

 Rozdělení JPO znázorňuje Tabulka 1. Jednotky, jež jsou psané kurzívou, označují JPO 

s územní působností, zbylé jsou jednotky s působností místní. Ty pak mimo toto území 

zasahují ve III. a ve zvláštním stupni poplachu (viz v textu dále).  

 Údaje pro vytvoření Tabulky 1 jsou čerpány z [1], [2]. 
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Tabulka 1 Rozdělení JPO 

Kategorie 

JPO 

 

Výjezd 

družstev 

Územní 

působnost 

Doba 

výjezdu 

(min) 

Poznámka 
(Druh 

JPO) 

JPO I 

(HZS kraje) 

1-3 družstva 

(1+3); (1+5); 

kombinace 

zpravidla do 20 

minut jízdy z místa 

dislokace 

2 

u početně málo obsazených 

stanic zpravidla 

v součinnosti s místní JSDH 

obce 

JPO II / 1 

(SDH obce) 

1 družstvo o 

zmenšeném 

početním stavu 

(1+3) 

zpravidla do 10 

minut jízdy z místa 

dislokace 

5 
zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000 

JPO II/ 2 

(SDH obce) 

2 družstva o 

zmenšeném 

početním stavu 

(1+3) 

zpravidla do 10 

minut jízdy z místa 

dislokace 

5 
zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000 

JPO III / 1 

(SDH obce) 

družstvo o 

zmenšeném 

početním stavu 

(1+3) 

zpravidla do 10 

minut jízdy z místa 

dislokace 

10 
zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000 

JPO III/ 2 

(SDH obce) 

2 družstva o 

zmenšeném 

početním stavu 

(1+3) 

zpravidla do 10 

minut jízdy z místa 

dislokace 

10  
zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000 

JPO IV 

(HZS 

podniku) 

 
 

není 
2 

zřizuje právnická či fyzická 

podnikající osoba; 

poskytuje speciální techniku 

na výzvu operačního 

střediska HZS ČR zpravidla 

na základě písemné dohody 

JPO V 

(SDH obce) 

družstvo o 

zmenšeném 

početním stavu 

(1+3)  

není 10  - 

JPO VI 

(SDH 

podniku) 

 

není 10  

zřizovaná právnickou nebo 

fyzickou podnikající 

osobou, poskytuje speciální 

techniku na výzvu 

operačního střediska HZS 

ČR zpravidla na základě 

písemné dohody. 

Nezařazené 

Jedná se o JPO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená JSDH obce má 

základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené JPO se 

zpravidla zařazují do 2. a vyššího stupně poplachu v PP. 
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Jak plyne z [1], je zřízení JSDH obce a její zabezpečení z hlediska organizačního, 

materiálního i finančního v samostatné působnosti obce. Ta v samostatné působnosti na úseku 

PO zřizuje svoji JSDH obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných 

pohromách (vichřice, povodně) a jiných MU a plní další úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva 

(evakuace, varování, nouzové přežití) ve svém hasebním obvodu. Obec v samostatné 

působnosti mimo jiné poskytuje odbornou přípravu členů jednotky, zajišťuje a hradí pro členy 

JPO obce preventivní zdravotní prohlídky. 

 

1.2 Organizace systému JPO  

 Ke každému KÚ obce je podle stupně jeho nebezpečí předurčeno odpovídající 

zajištění JPO. Pod spojením „odpovídající zajištění JPO“ si lze představit dobu dojezdu JPO 

(ta je dána operační hodnotou JPO dle jejich druhu) a dále množství SaP jednotky (např. 

vybavení technickými prostředky, počet hasičů), která se do určeného časového limitu dostaví 

na místo zásahu. 

 Na základě ohodnocení míry rizika vzniku MU v KÚ obce (v závislosti na počtu 

obyvatel žijících v tomto KÚ, charakteru KÚ a počtu zásahů JPO za rok v daném KÚ) je 

stanoven stupeň nebezpečí území dané obce. Samozřejmě např. vyšší počet obyvatel, 

historická zástavba v obci, rekreační či průmyslové zóny nebo dopravní tepny a uzly zvyšují 

pravděpodobnost vzniku požárů či jiných MU. S ohledem na odlišnost těchto rizik je důležité 

také odlišně zabezpečit dané území. 

 Stanovení doby dojezdu JPO a minimálního množství SaP vychází ze statistické 

analýzy zásahové činnosti JPO, jejich operační hodnoty, standardů obvyklých i v jiných 

evropských státech a ze společensky přijatelné míry rizika z hlediska nutnosti zásahu JPO, 

zatímco stanovení maximální doby dojezdu JPO vychází zejména z pravděpodobnosti 

záchrany lidského života a průměrné plochy požáru v závislosti na době dojezdu JPO. 

Vychází také z ekonomické únosnosti negativních následků způsobených požárem, resp. jinou 

MU [3].  

 Vnitřní organizace a vybavení JPO včetně dislokace jednotlivých druhů a kategorií  

JPO musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno 

požadovaným množstvím SaP při splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu a 

to podle základní tabulky plošného pokrytí [2]. 

 



6 

 

1.3 Plošné pokrytí 

 Jak plyne z [2], plošným pokrytím se rozumí rozmístění JPO na území kraje a hl. m. 

Prahy. JPO se rozmisťují na základě nařízení orgánu kraje vydaného podle [1]. V Příloze A 

této práce (Tabulka A.1), je znázorněn přehled plošného pokrytí území ČR JPO.   

 Plošné pokrytí území kraje JPO (dále jen "plošné pokrytí") vychází z [1] (konkrétně 

§ 65 odst. 6 a přílohy č. 1); dále je upraveno v předpise [2] (§ 1 a příloha č. 1), a také v § 5 

nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární ochraně ve znění nařízení vlády 

č. 498/2002 Sb. 

 Praktickým naplněním plošného pokrytí je, že dislokace a velikost jednotlivých druhů 

JPO je volena tak, aby KÚ obcí v závislosti na stupni nebezpečí byly zabezpečeny 

požadovaným minimálním množstvím SaP JPO. Podle své operační hodnoty jsou JPO 

přiřazovány k jednotlivým KÚ obcí. Z právního hlediska je důležité, že předurčenost JPO pro 

daný katastr obce je stanovena nařízením kraje, které má charakter právního předpisu [3]. 

 

1.3.1 Kritéria stupně nebezpečí území obce 

 Jak již bylo uvedeno výše, pro účely stanovení stupně nebezpečí území obce se obcí 

rozumí KÚ v obci. Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty celkového 

kritéria Kc. Pro bližší představu jsou v Tabulce 2 uvedeny stupně nebezpečí území obce dle 

celkového kritéria Kc.  

 

Tabulka 2 Celkové kritérium Kc  [2] 

Stupeň nebezpečí 

území obce 
Hodnota Kc 

I A 25 a více 

I B 21 až 24 

II A 16 až 20 

II B 11 až 15 

III A 6 až 10 

III B 3 až 5 

IV do 2 

 

Hodnota kritéria  Kc  je dána součtem hodnot několika kritérií: 

 

 Kc = Ko + Kui + Kz      [2] 

 

Ko … kritérium počtu obyvatel 

Kui … kritérium charakteru území 

Kz … kritérium zásahů 
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1.4 Vybavení jednotek PT 

 Minimální vybavení JSDH obcí vybranou PT a vybranými věcnými prostředky PO je 

uvedeno v Příloze B (Tabulka B.1). Údaje uvedené v této příloze byly převzaty z [2]. 

 Požární techniku a věcné prostředky PO lze do vybavení JPO zařadit, pokud vyhovují 

stanoveným technickým podmínkám (pokud jsou tyto podmínky stanoveny v platných 

právních předpisech). Nejsou-li technické podmínky právním předpisem stanoveny, platí 

technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo. Věcné prostředky PO a PT, které byly 

zařazeny do vybavení jednotek, mohou používat jen hasiči, kteří splňují podmínky uvedené 

ve zdroji [2]. 

 Věcné prostředky PO a PT mohou jednotky použít, jen pokud jsou prováděny kontroly 

technického stavu (před zařazením PT a věcných prostředků PO k jednotce, před a po každém 

použití a v pravidelných intervalech nebo podle podmínek, jenž určil výrobce. Intervaly 

pravidelné kontroly, pokud výrobce nestanovil lhůtu kratší, jsou uvedeny v [2]. O provádění 

pravidelných kontrol se vedou záznamy. Ty se uchovávají po dobu 5 let. 

 

1.5 Vybavení jednotek OOP 

 Povinnost poskytování OOP ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce v platném znění, zejména tedy § 101, odst. 1, ve kterém se uvádí, že zaměstnavatel je 

povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

 Minimální rozsah vybavenosti hasiče OOP je pak uveden ve Sbírce interních aktů 

řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 8. 6. 2009, 

částka 25, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH 

podniků.  

 Stav OOP u JSDH obcí (konkrétně u JPO II) byl již hodnocen ve zdroji [20]. V tomto 

zdroji je podrobněji řešena jak legislativa poskytování OOP, tak jejich minimální vybavení, 

životnost, údržba, evidence apod.  

  

1.6 Předurčenost JPO 

 Předurčenost JPO je podrobně řešena a vysvětlena v [4], kde jsou uvedeny následující 

typy předurčeností:  

a) předurčenost JPO k záchranným pracím při silničních DN (podle rozsahu vybavení a 

speciálních záchranných prací se rozlišují další typy předurčenosti JPO k záchranným 

pracím při silničních DN, které se označují písmeny A – F).  
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b) předurčenost k zásahu na nebezpečné látky (podle rozsahu vybavení a speciálních 

záchranných prací při haváriích nebezpečných látek se stanoví další typy předurčenosti 

JPO k zásahu na nebezpečné látky; ty se označují písmeny O, S, Z). 

 

 Na řešeném ÚO Plzeň jsou JSDH předurčeny na DN (označení „C“) a na NL 

(označení „Z“). Vysvětlení těchto označení je v textu níže a dále v [4]. 

C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo JSDH 

vybrané obce kat. JPO II (výjimečně JPO III) předurčená pro záchranné práce zpravidla na 

vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a 

silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje, takto 

předurčená JPO je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení (minimální hmotnostní 

třída M) 

Z - každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo  

   JSDH vybrané obce JPO II určená územně příslušným HZS kraje. 

 

 Na ÚO Plzeň v rámci plošného pokrytí mají níže vyjmenované JSDH předurčenost    

C – Z. Jedná se o JSDH Blovice, JSDH Dobřany, JSDH Holýšov, JSDH Nepomuk, JSDH 

Stod, JSDH Nýřany a JSDH Žihle. V rámci operačního řízení jsou na ÚO Plzeň využívány 

JSDH, které investovaly do svého vybavení na zdolávání DN. Jedná se o JSDH Kralovice a 

JSDH Město Touškov. 

 

1.7 Akceschopnost 

 Akceschopností jednotky se podle [2] rozumí organizační, technická a odborná 

připravenost SaP k provedení zásahu. O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace. 

Jednotka je akceschopná, jestliže: 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace JPO jsou v souladu s § 4 zdroje [2] a jednotka 

je schopna uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu podle § 11 odst. 2 zdroje [2], 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti dle § 35 odst. 5 zdroje [2] pro výkon 

funkce, jenž v JPO zastávají a v JPO je prováděna POP dle § 36 - 39 zdroje [2], 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu PT a věcné prostředky PO a jsou splněny 

podmínky pro použití PT a věcných prostředků PO podle § 8 odst. 2 až 5 zdroje [2]. 

 

 Kontrolou připravenosti a akceschopnosti JPO podle [1] vykonává státní požární 

dozor. HZS kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do výše 
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500.000,- Kč právnické osobě (resp. podnikající fyzické osobě), která porušila povinnost 

vyplývající z předpisů o PO např. tím, že nevybavila JPO potřebnou PT, věcnými prostředky 

PO a požárně bezpečnostními zařízeními, a nebo JPO využívá k činnostem, které by mohly 

ohrozit její akceschopnost [1]. Vybrané obecní úřady mimo jiné zabezpečují akceschopnost 

JSDH obce k zásahům mimo svůj územní obvod. 

 

 

1.8 Početní stavy JPO 

 Základní početní stav členů jednotek je uveden v příloze č. 4 zdroje [2]. Toto je pak 

uvedeno v Tabulce 3 a v Tabulce 4 této práce. JSDH obce, která není zařazena do plošného 

pokrytí, má základní početní stav členů jako jednotka JPO V. 

 

Tabulka 3 Obecný přehled základních početních stavů u JSDH obce [2] 

Vnitřní organizace JPO 
Kategorie JPO 

JPO I JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 

Celkem základní početní stav členů
1)

 12 24 12 24 9 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd 4 8 4 8 4 
 

1) Základní početní stav členů JSDH obce se zvyšuje o potřebný počet členů stanovený právním předpisem, je-li 

tato jednotka současně zařízením civilní ochrany. 

 

Tabulka 4 Přehled početních stavů u JSDH obce podle příslušných funkcí [2] 

Funkce 
Kategorie JPO 

JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 

Velitel 

 

 

1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 

Strojník 3 6 4 6 2 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 

 

1.9 Obec v samostatné působnosti na úseku PO 

 Obec v samostatné působnosti na úseku PO má podle [1] jisté povinnosti, např.: 

a) zřizuje JSDH obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných    

    pohromách a jiných MU a ve svém ÚO plní další úkoly dle zvláštního právního 

    předpisu (tím je Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů), 

b) udržuje akceschopnost JSDH obce, 

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH obce, 

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH obce a PO, 
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2. Informace o řešeném území 

Jelikož na počátku roku 2003 vstoupila na území ČR v platnost další z etap reformy 

veřejné správy, zanikly okresní úřady a místo nich byly výkonem státní správy pověřeny tzv. 

obce s rozšířenou působností. 

A právě z pohledu státní správy se ÚO Plzeň skládá z okresů Plzeň – sever (tedy ORP 

Kralovice, ORP Nýřany), Plzeň – město (ORP Plzeň, která je od roku 1990 statutárním 

městem) a Plzeň – jih (ORP Blovice, ORP Nepomuk, ORP Přeštice, ORP Stod) [5]. Přibližný 

rozsah řešeného území včetně rozdělení do územních okresů a znázornění příslušných ORP je 

patrný z Přílohy C (Obrázek C.1 a Obrázek C.2). Podklady pro zpracování těchto obrázků 

byly převzaty ze zdroje [6] a [7]. 

 

2.1 Charakteristika ÚO Plzeň z pohledu plošného pokrytí a PP PK 

Plzeňský kraj má pro své území vypracovaný PPP, který stanovuje zejména zásady 

součinnosti JPO při operačním řízení k hašení požárů a k dalším záchranným a likvidačním 

pracím na území kraje a při poskytování pomoci mezi kraji a mezinárodní pomoci. Stav 

zařazení jednotek k pokrytí jednotlivých obcí, resp. jejich částí. do stupňů poplachu je uložen 

u Krajského operačního a informačního střediska. Ke změnám dochází v průběhu roků dle 

aktuálních stavů akceschopnosti JPO, změn v kategoriích JPO atd. 

 JPO působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem se u JSDH 

obce rozumí území jejich zřizovatele, tedy tzv. místně příslušná jednotka. Hasebním obvodem 

JSDH vybrané obce je území, pro které je JPO předurčena plošným pokrytím, nebo 

předurčeností pro záchranné práce [8]. 

Podle zdroje [8], resp. podle aktuální operativní dokumentace, která je u HZS PK a ze 

které bylo při psaní této práce vycházeno, jsou na ÚO Plzeň dislokovány 3 jednotky kat. JPO 

II. Všechny jsou situovány na území Plzně – severu. Na hodnoceném území se nachází 

celkem 43 JPO III (z toho 16 JPO III na Plzni-jihu, dalších 19 je na okrese Plzeň - sever a na 

území okresu Plzeň – město je dislokováno celkem 8 JPO III). Největší zastoupení mají zcela 

samozřejmě JPO V, kterých je na předmětném území 263. Celkem je tedy na ÚO Plzeň 

dislokováno 309 JSDH obce. Dále pak jsou na ÚO Plzeň zřízeny JSDH podniku, tedy 

jednotky kat. JPO VI - jedná se o JSDH podniku Lasselsberger a.s., JSDH podniku FT Lekov 

a.s. Blovice (oboje Plzeň – jih) a JSDH podniku Pivovary Prazdroj a.s. (Plzeň – město). 

Jsou však také obce, kde nejsou JSDH zřizovány a na základě smluvních vztahů 

zajišťují PO v obci jiné JPO. Mezi tyto obce na ÚO Plzeň patří Tis u Blatna, Nezdice 
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(zajišťuje JPO Švihov a Přeštice), Otěšice (zajišťuje JPO Vřeskovice), Hněvnice (zajišťuje 

JPO Stříbro), Kbelany (zajišťuje JPO Rochlov) a Úlice (zajišťuje JPO Pňovany).  

Na základě situace buďto v obci, nebo na základě situace přímo v samotné  JSDH 

došlo k tomu, že některé jednotky přehodnotily situaci a požádaly o přechod z kat. JPO II do 

kat. JPO III. Tato změna proběhla v druhé polovině r. 2012 a jednalo se o tyto JSDH obce: 

Blovice, Dobřany, Spálené Poříčí a Stod.  

Samozřejmě, že na ÚO Plzeň působí také profesionální jednotky (PS: Plzeň – 

Košutka, Plzeň – Střed, Plzeň - Slovany, Přeštice, Nepomuk, Plasy a Nýřany), nicméně ty 

nejsou hlavním předmětem diplomové práce a proto jim nadále nebude věnována přílišná 

pozornost. Práce je zaměřena na JSDH, proto je pro detailní přehled v Příloze D uveden výpis 

všech JSDH vč. příslušné PS a ORP, jejichž zřizovatelem je obec a které jsou zároveň 

dislokovány v ÚO Plzeň. 

V níže uvedených podkapitolách jsou uvedené Obrázky 1-7, ze kterých je patrné 

rozmístění jednotlivých JSDH včetně jejich kategorie. Podklady pro vyhotovení Obrázků 1-7 

byly poskytnuty Krajským úřadem Plzeňského kraje, oddělením Geografických informačních 

systémů, a to ve formátu .SHP, samotné zpracování obrázků bylo provedeno v programu 

ArcGIS 10.1. 
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2.1.1 ORP Nýřany – dislokace JSDH  

 ORP Nýřany má ve své působnosti celkem 54 obcí a 110 KÚ. Základních sídelních 

jednotek má 134 [9]. V působnosti ORP se nachází 2 JPO II, 10 JPO III a 39 JPO V. Celkem 

tedy 51 JSDH obce, přičemž JPO II Nýřany má v rámci plošného pokrytí předurčenost C-Z. 

 V rámci operačního řízení je možné pro zdolávání DN využít JPO III Město Touškov. 

Dislokace JSDH na území ORP Nýřany je patrná z Obrázku 1. 

 

 

 

 

Obrázek 1 Dislokace JSDH, území ORP Nýřany 
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2.1.2 ORP Kralovice – dislokace JSDH 

ORP Kralovice má ve své působnosti celkem 44 obcí a 112 KÚ. Základních sídelních 

jednotek má 126 [10].   

 V působnosti této ORP se nachází 1 JPO II, 9 JPO III a 33 JPO V. Celkem tedy 43 

JSDH obce, přičemž JPO III Žihle má předurčenost C - Z. V rámci operačního řízení lze JPO 

II Kralovice využít na zdolávání DN. Dislokace JSDH na území ORP Kralovice je patrná 

z Obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Dislokace JSDH, území ORP Kralovice 
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2.1.3 ORP Blovice – dislokace JSDH 

ORP Blovice má ve své působnosti celkem 19 obcí a 46 KÚ. Základních sídelních 

jednotek má 64 [11].  

Na území ORP Blovice se nachází 4 JPO III a 33 JPO V. Celkem tedy 37 JSDH, které 

zřizuje obec, přičemž JPO III Blovice má předurčenost C - Z. Dále je zde dislokována JSDH 

podniku AF Lekov, a.s. (JPO VI). Dislokace JSDH na území ORP Blovice je patrná 

z Obrázku 3. 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Dislokace JSDH, území ORP Blovice 
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2.1.4 ORP Nepomuk – dislokace JSDH 

 ORP Nepomuk má celkem 26 obcí a 63 KÚ ve své působnosti. Základních sídelních 

jednotek má 67 [12]. 

Na území ORP Nepomuk se nachází 4 JPO III a 58 JPO V. Celkem tedy 62 JSDH 

obce, přičemž JPO III Nepomuk má předurčenost C - Z. Dislokace JSDH na území ORP 

Nepomuk je patrná z Obrázku 4. 

 

 

 

 

Obrázek 4 Dislokace JSDH, území ORP Nepomuk 
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2.1.5 ORP Přeštice – dislokace JSDH 

ORP Přeštice má ve své působnosti celkem 30 obcí a 50 KÚ. Základních sídelních 

jednotek má 72 [13]. 

Na území této ORP se nachází 3 JPO III a 44 JPO V. Celkem tedy 47 JSDH obcí. 

V obci Chlumčany je navíc dislokována JPO VI - jednotka podniku Lasselsberger, a.s. Žádná 

dobrovolná jednotka na území tohoto ORP nemá předurčenost. Dislokace JSDH v této oblasti 

je patrná z Obrázku 5. 

 

  

 

 

 

Obrázek 5 Dislokace JSDH, území ORP Přeštice 
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2.1.6 ORP Stod – dislokace JSDH 

ORP Stod má celkem 24 obcí a 38 KÚ ve své působnosti. Základních sídelních 

jednotek má 45 [14]. 

Na území ORP Stod je dislokováno 5 JPO III a 29 JPO V. Celkem tedy 34 JSDH 

obce, přičemž JPO III Stod, JPO III Dobřany a JPO III Holýšov mají  předurčenost C - Z. 

Dislokace JSDH na území ORP Stod je patrná z Obrázku 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Dislokace JSDH, území ORP Stod 
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2.1.7 ORP Plzeň – dislokace JSDH 

ORP Plzeň má celkem 15 obcí a 43 KÚ ve své působnosti. Základních sídelních 

jednotek má 131 [15]. 

Na území ORP Plzeň je situováno 8 JPO III a 27 JPO V. Celkem tedy 35 JSDH obce. 

Nicméně, jak bylo uvedeno výše, nachází se v této ORP i JPO VI, a to JSDH podniku 

Pivovary Prazdroj, a.s. Dislokace JSDH na území ORP Plzeň je patrná z Obrázku 7. 

 

 

 

 

Obrázek 7 Dislokace JSDH, území ORP Plzeň 
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3. Statistika MU na ÚO Plzeň za období 2006 - 2011 

 

 Podle zákona č. 239/2000 Sb., je MU definována jako škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.  

 Následující Tabulka 5 udává celkový počet různých MU na celém ÚO Plzeň a to za 

období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2011 (rok 2012 nebyl do statistik zahrnut z důvodu, že 

pořizování těchto údajů probíhalo v průběhu roku 2012). V Tabulce 5 jsou započteny všechny 

MU, ke kterým vyjížděly jak profesionální, tak i dobrovolné jednotky. 

 Důležité je podotknout, že od roku 2010 došlo ke změně evidence živelných pohrom. 

Do roku 2009 (včetně) tvořily živelné pohromy samostatnou skupinu MU, zatímco od roku 

2010 živelné pohromy spadají do „podskupiny“ technická pomoc a tato „podskupina“ patří do 

hlavní skupiny technické havárie. Do označení technická havárie je zahrnuta technická 

havárie, technická pomoc, technologická pomoc a ostatní pomoc. Nicméně v níže uváděných 

statistikách jsou živelné pohromy stále respektovány jako samostatná skupina MU. 

Zpracování těchto statistik, tedy Tabulek 5 – 20, bylo umožněno jen díky velmi podrobným 

informacím z KŘ HZS PK.  

 

Tabulka 5 Souhrnný přehled MU na celém ÚO Plzeň v období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2011 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár s účastí JPO 716 825 720 599 579 681 4120

dopravní nehoda 649 796 828 764 701 675 4413

živelná pohroma (povodeň, záplava, déšť) 116 12 0 72 0 150 350

živelná pohroma (snih) 2 15 1 0 253 11 282

živelná pohroma (větrná smršť) 5 264 102 1 0 27 399

živelná pohroma (ostatní - sesuv, zemětřesení) 0 1 0 0 0 0 1

technická havárie 1398 1106 1107 1307 1534 1373 7825

únik ropných produktů 198 153 164 111 157 152 935

radiační havárie 0 0 0 0 0 0 0

ostatní MU (epidemie, nákazy, aj.) 50 7 1 0 1 1 60

součet událostí za daný rok 3134 3179 2923 2854 3225 3070

typ mimořádné události
rok součet MU 

(2006 - 2011)

 

  

3.1 Statistika MU na území okresu Plzeň - sever 

 Počet událostí na území Plzeň – sever (území ORP Kralovice a ORP Nýřany) udává 

Tabulka 6. Ta zahrnuje všechny MU, ke kterým vyjížděly buď jen profesionální jednotky, 

nebo jednotky profesionální spolu s dobrovolnými, nebo jen jednotky dobrovolné. 
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Tabulka 6 Statistika všech MU na území Plzeň – sever  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár s účastí JPO 213 205 207 165 142 148 1080

dopravní nehoda 240 275 275 261 240 229 1520

živelná pohroma (povodeň, záplava, déšť) 42 3 0 28 0 52 125

živelná pohroma (snih) 2 0 0 0 85 1 88

živelná pohroma (větrná smršť) 5 77 32 0 0 3 117

živelná pohroma (ostatní - sesuv, zemětřesení) 0 0 0 0 0 0 0

technická havárie 450 285 272 277 405 339 2028

únik ropných produktů 28 32 40 15 29 17 161

radiační havárie 0 0 0 0 0 0 0

ostatní MU (epidemie, nákazy, aj.) 26 6 1 0 0 0 33

součet událostí za daný rok 1006 883 827 746 901 789

součet MU 

(2006 - 2011)
typ mimořádné události

rok

 
  

 Z výše uvedené tabulky je patrné nárazové zvýšení hodnot u povodní a u větrných 

smrští. Např. v roce 2011, kdy byl nejvyšší počet povodní, byl tento nárůst zaznamenán 

zejména v okolí VD Hracholusky.  

 Dále je možné vysledovat vyšší číslo DN, jelikož je toto území poměrně dobře 

vybaveno dopravní infrastrukturou (dálnice D5, státní silnice, 2 mezinárodní železniční tratě). 

Stejně tak vyšší hodnota v kat. technických havárií svědčí např. o tom, že se zde nacházejí 

dobře rozvinuté průmyslové oblasti. 

 Následující Tabulka 7 udává počet zásahů, ke kterým vyjížděly JSDH (a to buď ve 

spolupráci s HZS a nebo JSDH samostatně) v daném roce při konkrétním typu MU. V Příloze 

E této práce jsou tyto číselné hodnoty vyjádřeny procentuelně. Jako ilustrativní příklad lze 

uvést, že v roce 2006 bylo na Plzni - severu celkem 213 požárů, z toho při 162 případech 

(tedy v 76%) zasahovaly dobrovolné jednotky kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V 

dislokované na Plzni - severu (ať již ve spolupráci s jednotkami HZS a nebo JSDH obcí 

samostatně bez HZS) a pouze u 51 požárů zasahovaly profesionální jednotky samostatně bez 

účasti JSDH. Z níže uvedených Tabulek 8 - 10 plyne, že jednotky kategorie JPO II byly 

v roce 2006 na území Plzeň - sever k požáru povolány celkem 66x, zatímco jednotky 

kategorie JPO III 105x a jednotky kategorie JPO V pouze 40x.  

 Součet příslušných hodnot z Tabulek 8 – 10 se nerovná počtu v Tabulce 7. Je tomu 

proto, že Tabulka 7 udává počet všech MU, ke kterým vyjížděly JSDH, zatímco Tabulky 8 – 

10 udávají počet výjezdů jednotek dané kategorie. Tedy na 1 MU může vyjet jak JPO II, tak 

také JPO III, nebo JPO V. 
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Tabulka 7 Počet MU, ke kterým vyjížděly JSDH dislokované na území Plzně - severu 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 162 142 133 120 99 99 755

dopravní nehoda 32 22 34 26 24 23 161

živelná pohroma 34 41 18 19 20 48 180

technická havárie 136 97 86 86 121 163 689

únik ropných produktů 4 7 8 0 9 5 33

součet 368 309 279 251 273 338

typ mimořádné události
rok součet 

výjezdů 

JSDHO 

 
  

 Jak již bylo uvedeno, dělí se JSDH do několika kategorií. Proto jsou v práci uvedeny 

hodnoty, kolikrát v daném roce byla JSDH příslušné kategorie povolána k danému typu MU. 

 

Tabulka 8 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO II 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 66 32 32 33 28 17 208

dopravní nehoda 17 9 5 2 5 6 44

živelná pohroma 5 8 1 3 6 15 38

technická havárie 26 5 15 13 19 35 113

únik ropných produktů 3 2 3 0 2 2 12

součet 117 56 56 51 60 75

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok

 
 

Tabulka 9 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO III 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 105 106 99 83 71 70 534

dopravní nehoda 13 13 28 23 18 16 111

živelná pohroma 24 31 17 11 13 24 120

technická havárie 96 65 57 55 82 3 358

únik ropných produktů 1 4 5 0 7 97 114

součet 239 219 206 172 191 210

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok

 
 

Tabulka 10 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO V 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 40 41 46 37 24 32 220

dopravní nehoda 2 0 2 1 1 2 8

živelná pohroma 10 4 0 7 2 22 45

technická havárie 21 20 15 21 24 52 153

únik ropných produktů 0 1 0 0 0 0 1

součet 73 66 63 66 51 108

typ mimořádné události
rok součet 

výjezdů 

JSDHO 

 
 

3.2 Statistika MU na území Plzeň – jih 

 Následující Tabulky 11 – 15 udávají různé informace o statistikách MU na území 

Plzně – jihu. Postup zpracování a čtení Tabulek 11 - 15 je zcela analogický jako v předchozí 

kapitole, tedy v kapitole 3.1. 
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Tabulka 11 Statistika všech MU na území Plzeň – jih 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár s účastí JPO 121 140 99 94 97 95 646

dopravní nehoda 180 191 196 175 163 160 1065

živelná pohroma (povodeň, záplava, déšť) 3 3 0 6 0 1 13

živelná pohroma (snih) 0 0 1 0 49 1 51

živelná pohroma (větrná smršť) 0 102 22 1 0 0 125

živelná pohroma (ostatní - sesuv, zemětřesení) 0 0 0 0 0 0 0

technická havárie 360 279 276 302 307 335 1859

únik ropných produktů 35 28 27 32 20 21 163

radiační havárie 0 0 0 0 0 0 0

ostatní MU (epidemie, nákazy, aj.) 19 1 0 0 1 0 21

součet událostí za daný rok 718 744 621 610 637 613

typ mimořádné události
rok součet MU 

(2006 - 2011)

 
 

Tabulka 12 Počet MU, ke kterým vyjížděly JSDH dislokované na území Plzně - jihu  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 90 97 76 69 74 69 475

dopravní nehoda 50 56 41 50 41 41 279

živelná pohroma 1 62 10 4 19 1 97

technická havárie 142 121 123 96 125 125 732

únik ropných produktů 16 11 7 9 4 7 54

součet 299 347 257 228 263 243

typ mimořádné události
rok součet 

výjezdů

 

 

Tabulka 13 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO II 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 0 0 0 0 0 0 0

dopravní nehoda 0 0 0 0 0 0 0

živelná pohroma 0 0 0 0 0 0 0

technická havárie 0 0 0 0 0 0 0

únik ropných produktů 0 0 0 0 0 0 0

součet 0 0 0 0 0 0

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok

 
 

Tabulka 14 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO III 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 94 97 74 63 67 58 453

dopravní nehoda 49 56 41 50 41 41 278

živelná pohroma 1 58 9 3 18 1 90

technická havárie 128 120 122 94 119 119 702

únik ropných produktů 15 12 8 9 4 7 55

součet 287 343 254 219 249 226

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok

 

 

Tabulka 15 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO V 
 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 22 15 23 20 18 25 123

dopravní nehoda 2 0 0 1 0 1 4

živelná pohroma 0 4 1 2 2 0 9

technická havárie 15 2 2 2 8 8 37

únik ropných produktů 2 0 0 0 0 0 2

součet 41 21 26 25 28 34

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok
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3.3 Statistika MU na území Plzeň – město 

 Následující Tabulky 16 - 20 podávají různé informace o statistikách MU na území 

Plzně – města. Postup zpracování a čtení Tabulek 16 - 20 je zcela analogický jako 

v předešlých kapitolách 3.1 a 3.2 této práce. 

 

Tabulka 16 Statistika všech MU na území Plzeň – město 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár s účastí JPO 382 480 414 340 340 438 2394

dopravní nehoda 229 330 357 328 298 286 1828

živelná pohroma (povodeň, záplava, déšť) 71 6 0 38 0 97 212

živelná pohroma (snih) 0 15 0 0 119 9 143

živelná pohroma (větrná smršť) 0 85 48 0 0 24 157

živelná pohroma (ostatní - sesuv, zemětřesení) 0 1 0 0 0 0 1

technická havárie 588 542 559 728 822 699 3938

únik ropných produktů 135 93 97 64 108 114 611

radiační havárie 0 0 0 0 0 0 0

ostatní MU (epidemie, nákazy, aj.) 5 0 0 0 0 1 6

součet událostí za daný rok 1410 1552 1475 1498 1687 1668

typ mimořádné události
rok součet MU 

(2006 - 2011)

 
 

Tabulka 17 Počet MU, ke kterým vyjížděly JSDH dislokované na území Plzně - města 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 39 67 54 55 58 73 346

dopravní nehoda 0 2 1 7 2 2 14

živelná pohroma 43 26 12 12 7 82 182

technická havárie 20 27 26 32 60 162 327

únik ropných produktů 2 1 0 1 1 3 8

součet 104 123 93 107 128 322

typ mimořádné události
rok součet 

výjezdů 

JSDHO 

 
 

Tabulka 18 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO II 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 0 0 0 0 0 0 0

dopravní nehoda 0 0 0 0 0 0 0

živelná pohroma 0 0 0 0 0 0 0

technická havárie 0 0 0 0 0 0 0

únik ropných produktů 0 0 0 0 0 0 0

součet 0 0 0 0 0 0

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok

 
 

Tabulka 19 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO III 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 33 50 41 36 39 50 249

dopravní nehoda 0 2 1 2 2 2 9

živelná pohroma 34 18 12 10 6 55 135

technická havárie 16 18 21 22 45 106 228

únik ropných produktů 2 1 0 0 0 3 6

součet 85 89 75 70 92 216

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok
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Tabulka 20 Statistika výjezdů JSDH, kategorie JPO V 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

požár 8 24 27 23 27 30 139

dopravní nehoda 0 0 0 5 0 0 5

živelná pohroma 17 8 0 3 3 31 62

technická havárie 4 9 5 11 19 63 111

únik ropných produktů 0 0 0 1 1 0 2

součet 29 41 32 43 50 124

součet 

výjezdů 

JSDHO 

typ mimořádné události
rok

 

 

3.4 Zhodnocení statistik MU 

Po zhodnocení údajů z výše uvedených statistik MU lze uvést, že nejvíce MU typu 

požár, DN, povodně a záplavy, sněhové kalamity, ostatní živelné MU a technické havárie 

(technická pomoc, technická havárie, technologická pomoc, ostatní pomoc), bylo za 

sledované období na území okresu Plzně - města, méně pak na Plzni - severu a nejméně na 

území okresu Plzeň - jih. Výjimku tvoří MU typu větrná smršť a únik ropných produktů. Při 

těchto MU nejvíce zasahovaly JPO (HZS či JSDH) z okresu Plzně - města, o něco méně často 

JPO z okresu Plzeň - jih a nejméně (ne však zanedbatelně) zasahovaly JPO z okresu Plzeň - 

sever. Při ostatních typech MU (epidemie, nákazy) měli nejvíce výjezdů hasiči z okresu Plzně 

- severu, dále pak z Plzně - jihu a nejméně pak z okresu Plzeň - město. 

Výjezd JSDH k požárům na jednotlivých okresech je patrný nejen z výše uvedených 

tabulek, ale přehledně jej také vyjadřuje Obrázek 8. Z něho je zřejmé, že výjezdy JSDH obcí 

na Plzni – severu v uplynulých letech mírně klesaly, zatímco na ostatních okresech se počet 

výjezdů JSDH nějak rapidně neměnil. 

 

 

      Obrázek 8 Grafické znázornění výjezdů JSDH na ÚO Plzeň k požárům 

za období od r. 2006 – 2011 
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 Výjezdy dobrovolných jednotek k DN na ÚO Plzeň za sledované období graficky 

představuje Obrázek 9, z něhož je evidentní převaha výjezdů JSDH dislokovaných na okrese 

Plzeň – jih, nejméně pak na území okresu Plzeň – město. 

 

 
 

Obrázek 9 Grafické znázornění výjezdů JSDH na ÚO Plzeň  

k DN za období od r. 2006 – 2011 

 

 

 Výjezdy JSDH k živelným pohromám (povodně, větrné smrště, sníh) znázorňuje 

Obrázek 10. 

 

 

                     Obrázek 10 Grafické znázornění výjezdů JSDH na ÚO Plzeň  

k živelným pohromám  
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 Z výše uvedeného Obrázku 10 je v r. 2007, 2011 a na některých územích i v r. 2006, 

patrný skokový nárůst množství výjezdů. Toto je zapříčiněno v převážné většině povodněmi.  

 Celková statistika výjezdů JSDH dislokovaných na ÚO Plzeň v jednotlivých letech je 

uvedena na Obrázku 11. 

 

 
 

Obrázek 11 Grafické znázornění výjezdů JSDH na ÚO Plzeň  

ke všem sledovaným MU za období od r. 2006 – 2011 

 

 Celková statistika výjezdů JSDH dislokovaných na ÚO Plzeň k jednotlivým typům 

MU za celé sledované období, je na Obrázku 12. Ten v podstatě shrnuje údaje uvedené 

v předchozích tabulkách (Tabulka 7, Tabulka 12, Tabulka 17).  

Přestože na území okresu Plzeň - jih v převážné většině nastane nejméně MU ze všech 

3 hodnocených okresů, tak zde JSDH vyjížděly ze všech 3 okresů nejčastěji k MU typu DN, 

dále pak k MU typu technické havárie. Na živelné pohromy ve sledovaném období nejčastěji 

vyjížděly JSDH z okresu Plzeň – město, na požáry nejvíce vyjížděly JSDH, které jsou 

dislokované na Plzni – severu. 

 Na základě této statistiky, rizikových faktorů a dalších kritérií, bude pak v této práci 

proveden návrh na dovybavení vytypovaných JSDH a zhodnocení možností jejich využití. Již 

nyní je ale patrné, že jednotky dislokované na území Plzně – severu by měly být dostatečně 

vybavené na zdolávání požárů (a na technické havárie), zatímco JSDH na území okresu Plzeň 

– jih na zdolávání DN (a na technické havárie). Jednotky, které jsou dislokovány na území 

okresu Plzeň – město, by měly mít dostatečné vybavení pro zdolávání živelných pohrom. 
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Obrázek 12 Grafické vyjádření nasazení JSDH dislokovaných na ÚO Plzeň při různých 

typech MU za sledované období 2006 – 2011 
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4. Mimořádné události většího rozsahu na ÚO Plzeň  

 Pro místo zásahu, nebo pro území zasažené MU, se v rámci PPP vyhlašují 4 stupně 

požárního poplachu. Stupeň poplachu se stanoví z potřeby nasazení SaP JPO, případně 

dalších potřebných složek IZS. Dané stupně poplachu se hodnotí rozsahem MU, úrovní řízení 

zásahu a koordinací složek IZS podle právního předpisu, kterým je [17].   

 Povolávání SaP musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu co nejreálněji 

přizpůsobeno dané MU. Předpokládaný počet nasazení počtu JPO je v jednotlivých stupních 

patrný z Tabulky 21. Dále se podle [17] používá označení „stupně poplachu“, a to v rámci 

IZS. Rozsah jednotlivých stupňů poplachu je patrný z Tabulky 21. 

Několika způsoby lze pohlížet na MU většího rozsahu. Jednak z pohledu stupňů 

poplachu IZS dle [17]  zde se za takové typy MU nechá považovat II. stupeň, kdy je 

ohroženo max. 100 osob a území do 10 000 m
2.  

Dále za MU většího rozsahu lze označit 

nasazení většího množství JPO na jednom místě (při jedné MU) a poslední pohled, který lze 

na tyto MU většího rozsahu mít, je současné nasazení většího počtu JPO na velkém území 

(např. při vzniku kalamitních stavů  povodně, větrné smrště). Všechny tyto 3 pohledy jsou 

v práci zohledněny. 
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Tabulka 21 Předpokládaný počet nasazených JPO při jednotlivých stupních poplachu [8] 

Stupeň 

poplachu 

v rámci 

PPP  

(PP IZS) 

Počet 

nasazených 

JPO dle 

požárního 

poplachu [8] 

Charakteristika stupňů poplachu v rámci IZS  

dle [17] 

I. max. 4 JPO 

a) MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho 

části (s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro 

zásah), jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní 

dopravy nebo plochy území do 500 m
2
 

b) záchranné a likvidační práce provádí základní složky IZS, 

které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat 

II. max. 10 JPO 

a) MU ohrožuje max. 100 osob, více jak jeden objekt se 

složitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky 

hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy území 

do 10 000 m
2
 

 b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 

složky IZS z kraje, kde MU probíhá 

c) je nutné nepřetržitě koordinovat složky VZ při společném 

zásahu 

III. max. 15 JPO 

a) MU ohrožuje od 100 do 1000 osob, část obce (areálu 

podniku), soupravy železniční přepravy, několik chovů 

hospodářských zvířat, plochy území do 1 km
2
, povodí řek, 

produktovody; jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo 

o havárii v letecké dopravě 

 b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 

složky IZS nebo se využívají SaP z jiných krajů 

c) je nutné složky IZS při společném zásahu v místě zásahu 

koordinovat VZ za pomoci štábu VZ a místo zásahu rozdělit na 

sektory a úseky 

IV. 

(zvláštní) 

více jak 15 

JPO 

a) MU ohrožuje více jak 1000 osob, celé obce nebo plochy 

území nad 1 km
2
 

b) záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní 

složky IZS vč. využití SaP z jiných krajů, popř. je nutno použít 

pomoc dle § 22 zákona o IZS nebo zahraniční pomoci 

c) je nutné složky IZS při společném zásahu v místě zásahu 

koordinovat VZ za pomoci štábu VZ a místo zásahu rozdělit na 

sektory a úseky 

d) společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické 

úrovni podle § 2 písm. c). 

 

4.1 Statistika MU většího rozsahu v ÚO Plzeň za období 2006 - 2011 

Ve výše uváděných statistikách byly hodnoceny MU nejrůznějšího rozsahu – tedy ať 

se jednalo o požár odpadkového koše nebo o rozsáhlý požár výrobní haly. V této práci je pod 

pojmem „MU většího rozsahu“ myšlena každá MU, při níž zasahuje 7 a více JPO. Hodnota 7 

byla zvolena proto, že jde v podstatě o polovinu mezi dvěma stupni.  
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Těchto MU většího rozsahu bylo na ÚO Plzeň za období 2006 – 2011 celkem 38. 

Z toho 8 událostí se stalo v okrese Plzeň – město, 15 MU většího rozsahu se odehrálo na Plzni 

– severu, stejný počet (15) pak na Plzni – jihu. Bližší přehled o MU většího rozsahu je 

uvedený v Tabulce 22. Přestože na území ORP Plzeň jsou poměrně značná rizika pro vznik 

MU většího rozsahu (vysoká hustota osídlení, rozsáhlé průmyslové zóny atd.), byl zde 

paradoxně nejnižší počet MU většího rozsahu.  

 

Tabulka 22 Vyhodnocení MU většího rozsahu na ÚO Plzeň 

Okres 

Celkový počet 

MU většího 

rozsahu 

Typ MU většího rozsahu 
Počet MU 

většího rozsahu 

Plzeň – sever 15 
požár 12 

povodeň 3 

Plzeň – jih 15 
požár 14 

vyproštění osob 1 

Plzeň – město 8 

požár 6 

odstraňování sněhu 1 

pátrání po pohřešované osobě  1 

 

Počet MU většího rozsahu na ÚO Plzeň v jednotlivých letech sledovaného období je 

patrný z Tabulky 23.  

Podrobnější přehled těchto MU většího rozsahu je uveden v Příloze F (Tabulky F.1 – 

F.6), stejně tak jako je v téže příloze v Tabulce F.7 uveden i výčet JSDH z ÚO Plzeň, které při 

těchto MU většího rozsahu zasahovaly. Podklady, dle kterých byla tato kapitola vč. Přílohy F 

zpracována, byly poskytnuty Krajským ředitelstvím HZS PK. 

 

Tabulka 23 Počet MU většího rozsahu na ÚO Plzeň  

Rok
Počet MU 

většího rozsahu

2006 7

2007 6

2008 12

2009 4

2010 1

2011 9  

 

 Z Tabulky F.7 Přílohy F, je patrné, že nejvíce výjezdů k MU většího rozsahu měla 

JSDH obce Nýřany (celkem zasahovala 15x u MU většího rozsahu za období 2006 - 2011), 

dále pak JSDH Tlučná a JSDH Vejprnice (oboje vyjely celkem 8x); jednotky Doubravka, 

Chotěšov, Líně a Zbůch vyjížděly 7x.  
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 Z téže tabulky lze určit, že z dobrovolných jednotek, které zasahovaly u MU většího 

rozsahu, jich je 26 lokalizováno na území ORP Nýřany, 17 JSDH patří na území ORP Plzeň. 

Z ORP Kralovice pak zasahovalo celkem 8 JSDH, z území ORP Stod 7 JSDH, z ORP Blovice 

a Nepomuk shodně 6 JSDH, nejméně jednotek (celkem 5), které při MU většího rozsahu 

zasahovaly, bylo dislokováno na území ORP Přeštice. Toto graficky vyjadřuje Obrázek 13. 

 

 

Obrázek 13 Grafické vyjádření výjezdů JSDH k MU většího  

rozsahu podle jejich dislokace na území daného ORP 

 

 Opět se zde tedy potvrzuje vytíženost JSDH obcí dislokovaných na Plzni – severu, 

konkrétně na území ORP Nýřany. 
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5. Specifikace rizikových faktorů na ÚO Plzeň 

 Význam slova riziko může být vysvětleno jako možnost nežádoucích dopadů, ale 

podle odborné literatury [16] je riziko považováno za funkci pravděpodobnosti vzniku havárie 

a jejich dopadů. Pro hodnocení rizika se podílí kvantitativní a kvalitativní aspekty. U 

kvantitativních aspektů hrají důležitou roli matematické modely a hodnoty frekvencí 

(četností) a pravděpodobností, zatímco u kvalitativních aspektů je bezesporu za klíčové 

považována úplnost, důslednost a správnost [16].   

 Pro přehled zdrojů MU, dále pro přehled pravděpodobných MU, včetně možnosti 

jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje a předpokládané záchranné a likvidační 

práce slouží analýza rizik [17]. Pro vypracování analýz se používá např. metoda expertních 

odhadů. Přehled kvantitativních ukazatelů této metody je uveden v Příloze G [18]. 

 Na základě souhrnné analýzy vzniku MU, jsou pak vytypována nejen rizika, která 

mohou iniciovat MU, ale i taková rizika, která jsou svoji charakteristikou významná [19].  

 Pro specifikaci rizikových faktorů na ÚO Plzeň bude tedy vycházeno z již 

zpracovaných analýz, které jsou dostupné na webových stránkách HZS [19]. Každá ORP, 

která patří do řešeného území, bude zpracována v samostatné podkapitole. Níže uvedené 

Tabulky 24 – 30 vycházejí z matice rizik [19] a představují vybrané ohrožující faktory, jež 

mohou ohrožovat jednotlivé osoby až několik set obyvatel. Tato specifikace rizikových 

faktorů koresponduje také se zdrojem [20] a v některých částech naopak zdroj [20] tuto 

kapitolu doplňuje. Podkladem pro vytvoření Tabulek 24 – 30 byl zdroj [19]. 

Podklady pro zpracování Přílohy H a Přílohy N (zde je grafické znázornění vybraných 

zdrojů rizik), byly poskytnuty Krajským úřadem PK, oddělením Geografických informačních 

systémů. 

 

5.1 ORP Nýřany – ohrožující faktory 

 Na území ORP Nýřany se nachází poměrně větší počet ohrožujících faktorů. Tabulka 

24 vychází z matice rizik pro území ORP Nýřany.  

 Pro lepší názornost je v Příloze N uveden Obrázek N.1, na kterém jsou graficky 

znázorněny vybrané rizikové faktory na území ORP Nýřany, včetně rozmístění JSDH obcí a 

dále včetně silničních úseků se zvýšenou nehodovostí a s vymezeným záplavovým územím 

pro případ stoleté povodně. 
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Tabulka 24 Rizikové faktory na území ORP Nýřany [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

I II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok 
   - sněhová kalamita 

- vichřice a nárazový vítr 

1x 

10let  

- potok Bělá 

- IV. VD 

Lochousický 

  rybník 

 - IV. VD Starý 

rybník 

- IV.VD rybník 

Hamr 

 

 

- potok Třemošná 

- Vejprnický potok 

- IV.VD Přehýšovský rybník 

- havárie - silniční a železniční 

přeprava nebezpečných látek 

- výbuch technické plyny-cca 

400 lahví, (Linde Gas a.s., 

prodejní 

centrum APK Energy s.r.o., 

areál ZUD, 

Zbůch) 

- porucha v dopravě zemního 

plynu (plynovod 

TRANSGAS) 

- řeka Mže, Berounka 

- vodní nádrž Hracholusky 

(II. VD) 

- epidemie, nákazy osob 

- epizootie, nákazy zvířat 

- havárie ropných látek -

25100t motorové nafty a 

43500t benzinu (ČEPRO, 

a.s. , Středisko 02 

Třemošná) 

1x 

25let  

 - porucha na 

ropovodu Družba 

(MERO ČR, a.s.) 

 - lesní požár (Nýřany) 

-narušení dodávek pitné 

vody (vodojem Homolka) 

1x 

50let  
  

- havárie – technické látky 

 0,3 t NH3, ethylenglykol 

(Zimní stadion Třemošná) 

 

1x 

100let 

    

  Ohrožující faktor 

  

 Jak již bylo uvedeno, na území ORP Nýřany jsou značná rizika – zejména riziko 

živelných pohrom (oblast pod VD Hracholusky) a DN (zejm. díky dálnici D5), ale také riziko 

havárií s NL. Proto má JPO II Nýřany předurčenost C - Z. Ostatně když projdeme všechny 

statistiky a také zdroj [20], zjistíme, že JPO Nýřany je jedna z nejvytíženějších JSDH nejen na 

ÚO Plzeň, ale i v rámci celého PK. 

Navíc při současném trendu, kdy se z finančních důvodů přesouvají průmyslové zóny 

z velkých měst do menších, popř. do dobře dostupných vesnic, je zde také vyšší riziko vzniku 

požáru z výrobních hal, které se zabývají nejrůznější průmyslovou výrobou. To samozřejmě 

zvyšuje nároky nejen na vybavenost jednotky, ale i na její akceschopnost, znalost prostředí 

atd. Nicméně toto není problém pouze na území ORP Nýřany.  

 Ráda bych věnovala pozornost VD Hracholusky. Toto VD lze podle novely vodního 

zákona č. 150/2010 Sb., zahrnout do II. kategorie. VD má rozlohu cca 490 ha a celkový 

objem nádrže je 56,65 milionů m
3 

[21]. V lednu 2013 bylo plánováno dokončit rekonstrukci 

bezpečnostního přelivu hráze Hracholuské nádrže. Díky tomu by VD mělo pojmout až o 2 

miliony m
3
 více vody než tomu bylo dosud. To znamená, že se tím zvýší ochranná funkce 
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nádrže a kulminační průtok se bude moci snížit až o 30%, což oddálí odtok z nádrže až o 15 

hodin [22]. 

V letošním roce (r. 2013) by mělo Povodí Vltavy zahájit i ukončit práce pro zvýšení 

kapacity Hněvického potoka v Blatnici a úpravu potoka v Předenicích. Plány počítají s 

úpravou v délce cca 708 metrů tak, aby tudy bezpečně protekla stoletá voda [23]. 

Jelikož se v této oblasti provádějí nemalé a značně nákladné rekonstrukce VD, je 

zřejmé, že riziko povodní je opravdu nezanedbatelné a mělo by se k tomuto přihlédnout i při 

dovybavování JSDH.  

 

5.2 ORP Kralovice – ohrožující faktory 

Stejným postupem jako ORP Nýřany je zpracována ORP Kralovice, resp. všechna další 

území ORP. Pro názornější představu o lokaci ohrožujících faktorů je v Příloze N uveden 

Obrázek N.2, na kterém jsou graficky znázorněny vybrané rizikové faktory na území ORP 

Kralovice. V práci jsou tato rizika popsána v Tabulce 25. 

 

Tabulka 25 Rizikové faktory na území ORP Kralovice [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

I II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok    - sněhová kalamita 

- vichřice, nárazový vítr 
1x 10 

let 

 - potok Bělá - Kralovický potok 

- Manětínský potok 

- porucha v potrubní 

dopravě zemního plynu 

(plynovod TRANSGAS) 

- havárie - silniční a 

železniční přeprava 

nebezpečných látek 

- řeka Berounka a Střela 

- zvláštní povodeň – II.VD 

Žlutice 

- epidemie, nákazy osob  

- epizootie, nákazy zvířat  

1x 25 

let 

 - porucha na 

ropovodu DRUŽBA 

(MERO ČR, a.s.) 

 - lesní požár  

1x 50 

let 

 - poškození vegetace 

(přírodní škůdci) 

- výbuch obilného 

prachu (silo Kaznějov, 
Zemědělské zásobování 

a.s. Plzeň) 

  

1 x 

100 let 

    

  Ohrožující faktor 

 



35 

 

 Na území ORP Kralovice jsou často se vyskytujícím zdrojem rizik živelné pohromy a 

DN. Jeden z ohrožujících faktorů (při zvláštním stupni poplachu) je VD II. kat. – Žlutice. VD 

Žlutice má celkový objem 15,61 milionů m
3
 a nachází se 4 km nad městem Žlutice [24]. 

Doporučuji, aby jednotky v této oblasti měly patřičné vybavení na zdolávání živelných 

událostí. Toto doporučení se ale týká jednotek z jiného území.  

 Touto hodnocenou oblastí vede např. státní silnice (I/27) a železniční trať, což 

představuje jisté riziko pro vznik DN a přerušení dopravní trasy. 

 

5.3 ORP Blovice – ohrožující faktory 

 Specifikace rizikových, resp. ohrožujících faktorů na území ORP Blovice je patrná 

z Tabulky 26. Stejně tak jako u předešlých ORP je také u ORP Blovice graficky zpracováno 

rozmístění ohrožujících faktorů. Toto je v Příloze N uvedeno v Obrázku N.3. 

 

Tabulka 26 Rizikové faktory na území ORP Blovice [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

I II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok    - sněhová kalamita 

- vichřice, nárazový vítr 

1x 10 

let 

 - IV.VD rybník Výsovák - havárie - silniční a 

železniční přeprava 

nebezpečných látek 

- řeka Úslava 

- III. VD rybník Hvížďalka 

- epidemie - nákazy osob 

- epizootie - nákazy zvířat 

1x 25 

let 

   - lesní požár 

- narušení dodávek pitné vody 

(vodojem Homolka) 

1x 50 

let 

 - poškození vegetace 

(přírodní škůdci) 

- havárie rozvodu ropných 

látek (Čepro, a.s.) 

- výbuch obilného prachu 

(skladované množství  

69 000 t) 

ZETEN Blovice,s.r.o.) 

  

1 x  

100 let 
    

  Ohrožující faktor 

 

 Jako i v jiných ORP je zde riziko živelných pohrom (zejména od vodních zdrojů), 

žádné rozsáhlé průmyslové zóny se zde nenacházejí, pouze zemědělská výroba. Na území 

ORP Blovice je ještě o něco méně rizikových faktorů než tomu bylo u předešlého území a 

nejedná se tak o příliš rizikovou oblast. 
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5.4 ORP Nepomuk - ohrožující faktory 

 Z Tabulky 27 a Přílohy N, Obrázku N.4, jsou patrné zdroje rizik na daném území. 

 

Tabulka 27 Rizikové faktory na území ORP Nepomuk [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

I II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok    - sněhová kalamita 

- vichřice, nárazový vítr 
1x 10 

let 

 - IV.VD Dvorecký rybník 

    

 

- havárie - silniční 

a železniční 

přeprava 

nebezpečných 

látek 

- řeka Úslava 

- rybník Strašil a rybník 

  Žinkovský (oboje III. VD) 

- epidemie, nákazy osob 

- epizootie, nákazy zvířat 

1x 25 

let 

    

1x 50 

let 

 - poškození vegetace, 

přírodní škůdci 

- havárie rozvodu ropných 

látek (ČEPRO a.s.) 

  

1 x  

100 let 

    

  Ohrožující faktor 

 

 Převládající zdroje rizik na území ORP Nepomuk jsou živelné pohromy.  

 

5.5 ORP Přeštice - ohrožující faktory 

 Z Tabulky 28 a z Přílohy N, Obrázku N.5 je patrné, že na území ORP Přeštice nejsou 

žádné výrazné zdroje rizik, pouze živelné pohromy či riziko vzniku DN. 

 

Tabulka 28 Rizikové faktory na území ORP Přeštice [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

I II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o

d
o

b
n

o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok    - sněhová kalamita, námraza 

- vichřice, nárazový vítr 
1x 10 

let 

  

 

 

 

- rybník Kačerna  

  (IV. VD) 

- řeka Úhlava 

- nádrž Nýrsko (I.VD)  

- epidemie, nákazy osob 

- epizootie, nákazy zvířat 

1x 25 

let 

  

 

 

- havárie - silniční a 

železniční přeprava 

nebezpečných látek 

 

1x 50 

let 

 - poškození vegetace, 

přírodní škůdci 

  

1 x  

100 let 

  

 

  

  Ohrožující faktor 
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5.6 ORP Stod - ohrožující faktory 

 Zcela analogicky jako předešlé Tabulky 24 – 26 je zpracována Tabulka 29, stejně tak 

jako je vyhotovena grafická část k tomuto území - Příloha N, Obrázek N.6. Na území ORP 

Stod je riziko živelných pohrom (povodeň, vichřice), dále riziko vzniku DN (zejména pak na 

silnici I/26). Ostatní rizikové faktory jsou patrné z Tabulky 29. 

 

   Tabulka 29 Rizikové faktory na území ORP Stod [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

I II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok    - sněhová kalamita, 

  námraza 

- vichřice, nárazový vítr 
1x 10 

let 

 - Kastelský rybník  

  (IV. VD) 

- Zálužský potok 

- havárie - silniční a železniční 

přeprava nebezpečných látek 

- řeka Radbuza 

- epidemie nákazy osob 

- epizootie, nákazy 

   zvířat 

1x 25 

let 

  

 

 

 

 

 

- požár kabelů a zplodiny 

hoření (výrobní závod EvoBus 

Bohemia, s.r.o., Holýšov)  

- požár 250 t plastů a zplodiny 

hoření (závod  U-Transform 

CZ, a.s., Stod) 

 

1x 50 

let 

 - poškození vegetace, 

  přírodní škůdci 

- výbuch skladu 

 výbušnin (60 t 

 trhavin, DETEX, 

 spol. s.r.o., Mantov) 

  

1 x  

100 let 

    

  Ohrožující faktor 

 
 

5.7 ORP Plzeň - ohrožující faktory 

 Pro lepší představu o lokaci ohrožujících faktorů je v Příloze N uveden Obrázek N.7, 

na kterém jsou graficky znázorněny vybrané rizikové faktory na tomto území. 

Jak plyne z Tabulky 30, na území ORP Plzeň je poměrně značné množství rizikových 

faktorů, což také potvrzuje to, že jednotky dislokované na území ORP Plzeň – město měly 

v převládající většině nejvíc výjezdů za sledované období. 

Nejen, že jsou zde poměrně výrazně zastoupeny vodní toky, ale také VD České údolí o 

celkovém objemu 5, 275 milionů m
3
 a zatopené ploše 151,5 ha [25]. V případě vzniku MU ve 

zvláštním stupni poplachu je zde riziko od VD Hracholusky, VD Nýrsko a VD Klabava. 
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Tabulka 30 Rizikové faktory na území ORP Plzeň [19] 

 Předpokládaný stupeň poplachu 

II. III. zvláštní 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

 M
U

 

1x rok  

 

 - sněhová kalamita 

- vichřice, nárazový vítr 

1x 10 

let 

- Olešenský potok 

- Tymákovský potok 

- Čížický potok 

- Losinský potok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- havárie - silniční a 

železniční přeprava podle 

nebezpečných látek 

- řeka Radbuza, Mže, 

Klabava, Úhlava, Úslava 

- nádrž Nýrsko (I. VD) 

- nádrž Hracholusky 

  (II. VD) 

- Klabava (III. VD) 

- Velký Bolevecký rybník, 

Plzeň 

- epidemie, nákazy osob 

- epizootie, nákazy zvířat 

- havárie ropných látek, 

25 100t monotrové nafty a 

43 500 t benzinu (Čepro, 

a.s., Třemošná) 

1x 25 

let 

 

 

 

 

-výbuch 40t technických 

plynů (Linde Gas a.s., 

distribuční centrum, 

Domažlická ul., Plzeň) 

- narušení dodávek pitné 

vody (vodojem Homolka) 

 

1x 50 

let 

- havárie – chem. látky 3t 

NH3 (Jatka Plzeň) 

- výbuch obilného prachu 

(Mlýn Vodička s.r.o., 

Mlýnská 17, Plzeň-Malesice) 

- havárie – chem. látky 5t 

NH3, (Noris Czech Republic, 

s.r.o., Plzeň – Křimice) 

- havárie – chem. látky 2,5t 

NH3  

(SCHNEIDER-  

 GROUP a.s., Plzeň) 

- havárie – chem. látky 3,5t 

NH3 (Bohemia SEKT, a.s., 

Starý Plzenec) 

 

- havárie - chemické látky 

NH3, 8,4 t Cl2 (Vodárna 

Plzeň a.s., Plzeň) 

- havárie - chemické látky  

5t propan-butan (Flaga 

s.r.o., sklad, Koterovská 

ul., Plzeň) 

- havárie - chemické látky 

53t NH3, (Plzeňský 

Prazdroj, a.s., Plzeň) 

- havárie - chemické látky 

336 t propan-butan 

(Flaga, s.r.o., Dýšina) 

- havárie - chemické látky 

25 t NH3 (Mrazírny, a.s., 

Dýšina) 

- havárie - chemické látky 

2t Cl2  (Plzeňská 

energetika a.s., Vodárna 

Radčice) 

- havárie – chemické látky 

12 t NH3 (ČEZ ARÉNA, 

Plzeň) 

 

1 x  

100 let 

  - dlouhodobá inverzní 

situace (smog) 

  Ohrožující faktor 

 

Díky hustému osídlení tohoto území, vysokému počtu průmyslových podniků a 

dopravní vytíženosti, je vyšší riziko vzniku požárů, DN, technických havárií, úniky NL), což 

je také v souladu s výše uvedenou statistikou.  
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6. Analýza vybavenosti JSDH požární technikou, akceschopnost  

Nejprve je důležité předeslat, že všechny JSDH mají mít příslušné minimální vybavení 

podle jejich kategorie tak, jak je to uvedeno v Příloze B této práce, resp. ve zdroji [2]. Dále by 

měly být jednotky adekvátně dovybaveny podle několika dalších aspektů, např. podle 

předurčenosti, podle rizikových faktorů v jejich hasebních obvodech atd. 

Důležitou roli při dovybavování jednotek má také dostupnost finančních prostředků, 

ať již ze zdrojů zřizovatele JSDH, nebo z vlastních zdrojů jednotky, popř. z různých dotačních 

programů. Ale může se také stát, že jednotka např. nesplní kritéria pro účast v dotačních 

programech, případně jejich zřizovatel nemá dostatečný rozpočet na to, aby mohl jednotku 

kvalitně dovybavit, v neposledním případě zřizovatel peníze v rozpočtu má, ale věnuje je na 

nejrůznější spolky a sdružení působící v obci (fotbalový klub, myslivci apod.), nikoli na 

kvalitní výbavu pro JSDH. Toto je skutečnost, na kterou jsem narazila při psaní bakalářské i 

diplomové práce. 

Nemá smysl vyhodnocovat všechny JSDH, které jsou dislokovány na území ÚO 

Plzeň. Pro výběr JSDH, na které se zaměřím z hlediska jejich vybavenosti a akceschopnosti, 

jsem si stanovila několik kritérií. Tato kritéria jsem označila velkým písmenem 

K s příslušným dolním indexem. Následně jsem pak do závorky ke každé vytypované JSDH 

uvedla, na základě kterého kritéria byla začleněna do zhodnocení vybavenosti, resp. na 

základě jakého kritéria byla JSDH navržena dovybavit technickými prostředky či OOP).  

 

Stanovená kritéria pro výběr jednotek: 

 JSDH je zahrnuta do PPP kraje (toto splňují všechny níže uvedené JSDH)   

 KR - Rizikové faktory v blízkosti dané jednotky – Kritérium zohledňující rizika  

        specifikována v kapitole 5, v Příloze H a graficky znázorněná jsou v Příloze N 

 KMU VR - Statistika MU většího rozsahu - Kritérium dle kapitoly 5, Přílohy F (Tabulka 

                F.7), zohledňuje JSDH, které měly více jak 5 výjezdů MU většího rozsahu 

                za sledované období) 

 KL - Lokace jednotky – Kritérium zohledňující umístění JSDH v blízkosti např.  

        lesních porostů, souvisí s kritériem KR 

 KP - Předurčenost jednotky – Kritérium zohledňující předurčenost JSDH k 

       záchranným pracím při silničních DN 
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 KVYB - Současný stav vybavenosti jednotky  

o Kritérium zohledňující vybavenost z pohledu strojní služby – např. 

       nedostatečné vybavení podle [2]. 

o Kritérium zohledňující vybavenost OOP – zahrnuje jednotky  

       s nedostačujícím vybavením OOP ani pro minimální počet výjezdových  

       hasičů (údaje získány přímo od velitelů JSDH) 

 KMU  - Statistika MU – Kritérium obecnějšího charakteru, které zohledňuje kapitolu 4 

           této práce, popř. zdroj [20]. 

 

Veškeré výsledky, které budu dále prezentovat, jsou brány z podkladů, které mi byly 

poskytnuty HZS PK, a to na podzim r. 2012. Pokud jsem narazila při psaní práce na rozpor 

podkladů a skutečnosti, zaznamenala jsem toto do textu práce, případně i do příloh.  

 

6.1 Vybavenost JSDH obcí dislokovaných na území okresu Plzeň - sever  

 Jak bylo vysledováno a uvedeno v textu výše, na území Plzně – severu by bylo 

přínosné hodnotit vybavenost v JSDH z pohledu, jak jsou vybavené na požáry, živelné 

pohromy (zejm. povodně kvůli VD Hracholusky) a DN.  

 Na tomto území se nacházejí 3 JSDH kategorie JPO II - Nýřany, Horní Bříza a 

Kralovice, jejichž vybavení z pohledu strojní služby je uvedeno v Příloze I.  

 

6.1.1 Zhodnocení vybavenosti JSDH dislokovaných v blízkosti VD a toků 

 V blízkosti VD Hracholusky se nacházejí JSDH: Nýřany, Pňovany, Bdeněves, Město 

Touškov, Kozolupy, Vochov. Dále v těsné blízkosti řeky Mže jsou dislokovány JPO Malesice 

a JPO Křimice (budou ale zhodnoceny v kapitole věnované území Plzně – města). Za 

zhodnocení jistě stojí JSDH Kozojedy, jelikož obec Kozojedy leží nedaleko dvou řek.  

 Na tyto JSDH se nyní zaměřím z hlediska jejich vybavenosti na živelné pohromy, 

(resp. je začlením na základě KR, KMU a KL). Krom toho, že tyto JPO by měly být vybaveny 

podle [2], tak vzhledem k jejich blízkosti VD Hracholusky a řeky Mže by bylo vhodné, aby 

měly adekvátní vybavení – čerpadla pro čerpání vody (kalové čerpadlo pro čerpání znečištěné 

vody ze zatopených prostorů, plovoucí čerpadlo), protipovodňové zábrany, na zdolávání 

popovodňových stavů pak také motorovou pilu a určité týlové zabezpečení.  

 6 z výše uvedených JSDH, které jsou v opravdové blízkosti VD, využívají alespoň 1 

kalové a zároveň alespoň 1 plovoucí čerpadlo. Motorovou pilou na případné rozřezávání 

popadaných či podemletých stromů disponuje taktéž 6 z výše zmíněných JSDH a ani jedna z 
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JPO III či JPO V nemá žádné protipovodňové zábrany. JPO II Nýřany disponuje ve svém 

vybavení lodním přívěsem, lodí a lodním motorem. 

 JPO III Kozojedy nemá příliš vhodné vybavení z hlediska strojní služby, pokud 

vezmeme v úvahu, že se jedná o JPO III a zároveň o JPO, která je dislokována nedalo řeky 

Střely a Berounky. JSDH disponuje CAS Škoda 706, nemá k dispozici ani kalové či plovoucí 

čerpadlo, popř. motorovou pilu, která by jistě vzhledem k lokalitě JSDH byla využita. 

 Za zmínku stojí JSDH Kaznějov. Tato JSDH je poměrně dobře vybavena na živelné 

pohromy. Sice nemá žádné protipovodňové přepážky, ale vlastní loď, lodní motor a to i 

přesto, že se v její těsné blízkosti nenachází žádná řeka. Navíc disponuje týlovým 

kontejnerem, o kterém se zmíním v textu níže, dále pak JSDH disponuje plovoucím 

čerpadlem a motorovou pilou (2 ks). 

 

6.1.2 Zhodnocení vytypovaných JSDH z pohledu vybavenosti na požár 

 Jak bylo uvedeno výše, povolává se množství SaP podle stupně poplachu. Většinou se 

u dobrovolných jednotek jedná o kategorie JPO II a JPO III. Z těchto jednotek zajisté stojí za 

zhodnocení JPO III Heřmanova Huť, a to z důvodu, že se v obci nachází sklárna, kde se 

v období od r. 2006 do r. 2007 stalo několik významných MU (4x se jednalo o únik skloviny), 

přičemž v r. 2009 se stala MU většího rozsahu, při které zasahovalo na 15 jednotek. Dalším 

důvodem pro hodnocení této JSDH je i krit. KL. Dále zhodnotím JSDH Pňovany, Tlučná, 

Město Touškov, Vejprnice, Zbůch a Líně. Tyto jednotky jsem vybrala jednak z důvodu, že 

podle Tabulky F.7 Přílohy F měly větší množství výjezdů k MU většího rozsahu (krit. KMU 

VR) a dále i z důvodu jejich dislokace (kritérium KL). Neopomenu ani JSDH Horní Bělá a 

Manětín (oboje podle krit. KL). 

 Okolí Pňovan je pokryto lesy a travními porosty s větší koncentrací turistů, chatařů 

atd. a zejména v létě je zde riziko požárů; jednotka Město Touškov má zase ve svém okolí 

rozvíjející se průmyslové zóny; JSDH Horní Bělá a Manětín byly vybrány z obdobného 

důvodu jako Pňovany; ve městě Kaznějov je silo a je zde riziko výbuchu obilného prachu. 

Dále je potřeba zhodnotit JSDH: Dobříč, Chříč, Kozojedy, Pernarec a Bezvěrov, jelikož se 

jedná o JPO III a vzhledem k dislokaci těchto JSDH je předpoklad jejich častějších výjezdů 

k požárům (kritérium KMU, KVYB a KL; navíc ze statistiky výše je patrné, že JSDH na Plzni – 

severu vyjíždí k požárům nejčastěji v porovnání s JSDH lokalizovanými na Plzni – jihu a 

v Plzni - městě). Samozřejmostí je vyhodnocení JPO II, tedy Horní Bříza (KMU), Nýřany 

(KMU VR, KMU) a Kralovice (KMU). 
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 Nejen, že by tyto zmíněné jednotky měly mít CAS v základním provedení a DA 

k tomu, ale měly by disponovat mimo jiné dostatečným množstvím DT včetně dostatečného 

počtu nositelů DT a proškolených osob.  

 Vhodné OOP by měly být samozřejmostí. Lze očekávat, že členové JSDH by měli na 

základě obměny, která proběhla v uplynulých letech, používat několikavrstvé zásahové 

obleky. Nicméně s ostatními OOP je situace poněkud méně uspokojivá. Např. JPO III Chříč 

vlastní staré přilby typu PZ, nebo v JPO III Dobříč nemají členové výjezdového družstva 

zásahovou obuv, používají obuv známou pod označením „pracovní obuv, vzor 60“ – častěji 

pod názvem „kanady“. Obuv pro hasiče podléhá normě ČSN EN 15090. Té však pracovní obuv 

typu „kanada“ nevyhovuje. V JSDH Pňovany nemají hasiči zásahové rukavice, ale používají 

tzv. svářečské rukavice s nejvyšší ochranou. Členové výjezdového družstva u JSDH Bezvěrov 

jsou vybaveny jen zásahovými kabáty, nikoli zásahovými kalhotami. 

 JSDH Heřmanova Huť je poměrně dobře vybavena na požáry (významného 

dovybavení se jednotka dočkala po požáru ve sklárně v prosinci 2009). 

 Z dostupných údajů jsem také zjistila, že např. JPO Dobříč a Pernarec nemají ve svém 

vybavení DA a nesplňují tedy limity uvedené v [2]. Pozornost si zajisté zaslouží JPO III 

Bezvěrov (kritérium KVYB), která má naprosto nedostačující vybavení. JSDH disponuje 

prostředky strojní služby, které jsou uvedené v Příloze K. Vybavenost DT je u této JSDH v 

počtu 3 ks dýchacího přístroje typu Saturn. Stejně tak jako nedostatek DT má i JPO Chříč 

(krit. KVYB).  Zrovna tak JSDH Bezvěrov a Chříč nemá DA podle [2].   

 Vybavenost vybraných JSDH z pohledu strojní služby je v Příloze J a v Příloze I. 

 

6.1.3 Zhodnocení vybavenosti JSDH pro zdolávání DN 

 Při DN je velmi důležité, aby se JPO jednak co nejrychleji dostala na místo události a 

také, aby členové v jednotce měli dostatečné proškolení a znalosti. To je nutné u 

předurčených jednotek, popř. u jednotek JPO III, které mají k rizikovým místům (místa 

s častými DN, dálnice, státní silnice) velmi dobrou dostupnost. Vzhledem ke krit. KL se 

zaměřím na JSDH ve Městě Touškov. Tato JSDH je velmi dobře vybavena na zdolávání DN, 

jelikož disponuje vyprošťovací sadou Zumbro, navíc vlastní i defibrilátor. 

 Na základě kritéria KP se zaměřím i na JSDH Žihle. Jednotka vlastní motorovou i 

ruční pohonnou jednotku, hydraulické nůžky a hydraulický rozpínák typu Narimex. 

 V blízkosti velkých silničních tahů jsou dislokovány JSDH Nýřany (KL, KP), 

Kralovice (KL), oboje s poměrně dobrou vybaveností na zdolávání DN. Obě JSDH disponují 

hydraulickými nůžkami, hydraulickým rozpínákem a motorovou pohonnou jednotkou. U 

JSDH Nýřany jde o typ Narimex, u JSDH Kralovice pak o typ Weber. 
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 Z Přílohy J a z údajů výše uvedených vyplývá, že vybavenost JSDH na DN je na 

území Plzně – severu poměrně dobře zabezpečena. 

 

6.2 Vybavenost JSDH obcí dislokovaných na území okresu Plzeň - jih  

 I v této kapitole zhodnotím vybavenost JSDH na stejné typy MU, jako tomu bylo na 

území Plzně – severu. Vycházet budu stále z výše uvedených statistik MU a z rizikových 

faktorů. 

 

6.2.1 Zhodnocení vybavenosti JSDH dislokovaných v blízkosti VD a toků 

 Na území Plzně – jihu bylo podle výše uvedených statistik méně povodní než např. na 

Plzni – severu. Na Plzni – severu je poměrně významné již zmiňované VD Hracholusky a 

řeka Mže, zatímco na Plzni – jihu je více rybníků a významné řeky Úhlava, Úslava, Radbuza. 

 Větrných smrští bylo o něco více na Plzni – jihu, což je z části ovlivněno 

geografickými podmínkami (např. hustší porosty lesů apod.).  

 Podle zdrojů rizik (krit. KR) byly vybrány pro zhodnocení vybavenosti následující 

jednotky: JSDH Spálené Poříčí, jelikož je dislokována v blízkosti rybníku Hvížďalka, 

Vlkovského rybníka a řeky Bradavy, dále pak JSDH Žákava, Blovice, v jejichž těsné blízkosti 

protéká řeka Úslava a dále pak Čižice, Štěnovice, Přeštice a Lužany. Tyto obce, resp. JSDH 

dislokované v těchto obcích, leží na řece Úhlavě. Důležité je neopomenout JSDH Žinkovy 

(KR) v blízkosti VD III. kategorie a v blízkosti řeky Úslavy. Na základě krit. KR a KL jsem do 

hodnocení zahrnula JSDH obce Chocenice, protože leží v blízkosti rybníka Výsovák. 

V neposlední řadě jsem hodnotila také JSDH Stod a JSDH Chotěšov - obě JSDH na základě 

krit. KR a KL, jelikož tímto územím protéká řeka Radbuza. 

 Vybrané JSDH by měly mít vhodné vybavení na živelné pohromy – tedy čerpadla pro 

čerpání vody, popř. člun, dále adekvátní protipovodňové zábrany, na zdolávání 

popovodňových stavů také motorovou pilu a týlové zabezpečení.  

 Po zhodnocení stavu vybavenosti vytypovaných JSDH lze konstatovat, že JPO III 

Blovice, Stod, Spálené Poříčí, Štěnovice, Chotěšov a Přeštice jsou na živelné pohromy, resp. 

povodně, relativně dobře vybaveny. Disponují kalovými i ponornými čerpadly, motorovými 

pilami. JSDH Přeštice mají ve své výbavě člun a JSDH Blovice mají člun s lodním motorem.  

 JSDH Dobřany byla do zhodnocení zahrnuta na základě krit. KL, protože městem 

protéká řeka Radbuza, Chlumčanský potok a v okolí je několik dalších rybníků a tato VD či 

vodní toky mohou být příčinou povodní. Nicméně JSDH Dobřany disponuje vlastním člunem, 
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kalovým i plovoucím čerpadlem a také motorovými pilami. Je možné konstatovat, že je tato 

jednotka dobře vybavena na MU přírodního charakteru. 

 

6.2.2 Zhodnocení vytypovaných JSDH z pohledu vybavenosti na požár 

 Jelikož na území Plzně – jihu nejsou žádné JSDH kategorie II, budu se zde zabývat 

vybaveností JSDH kategorie JPO III, jedná se o tyto JSDH: Blovice (kritérium KR - silo 

s 69 000t obilí), Dnešice (KVYB), Holýšov (KR), Chotěšov (KMU VR), Kasejovice (KL), Merklín 

(KL), Mladý Smolivec (KVYB), Nepomuk (KMU VR), Nové Mitrovice (KVYB), Přeštice (KL), 

Spálené Poříčí (KL), Stod (kritérium KR - v nedaleké obci Mantov je sklad 60 t trhavin a 

kritérium KMU VR), Střížovice (KVYB), Štěnovice (KL), Žinkovy (KVYB, KMU VR) a Dobřany 

(KL). 

 Hodnotit vybavenost JPO V na požáry nebudu, a to z důvodu, že na tomto území 

nejsou přílišná rizika, což potvrzuje i statistika MU, ze které je patrné, že požárů bylo na jihu 

méně než na severu.  

 Pokud se ovšem zaměříme na statistiku MU většího rozsahu, zjistíme, že rozsáhlých 

požárů, kde bylo 7 a více JPO, byl vyšší počet na Plzni – jihu. To lze vysvětlit tím, že se 

většinou jednalo o požáry lesních či travních porostů nebo polí, kterých je na tomto území 

poměrně větší zastoupení.  

 Velmi dobře je vybavena JSDH Blovice, Holýšov, Chotěšov, Kasejovice a také 

Dobřany, Štěnovice a Spálené Poříčí. JSDH Merklín je také relativně dobře vybavena (Liaz, 

plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila).  

 Zatímco JPO Žinkovy či Střížovice mají vybavení z hlediska strojní služby poměrně 

chudší v porovnání s jinými JPO stejné kategorie. JSDH Střížovice vlastní Škoda 706 RTHP, 

ale již řeší žádost o převod CAS od HZS PK. JSDH Mladý Smolivec nejen, že by potřebovala 

obměnit svůj vozový park, ale z důvodu, že při požárech často doplňuje vodu, by využila 

plovoucí čerpadlo pro doplňování CAS. 

 

6.2.3 Zhodnocení vybavenosti JSDH pro zdolávání DN 

 Na tomto hodnoceném území je několik JSDH předurčených na zdolávání DN (krit. 

KP), jedná se o tyto JSDH: Blovice, Dobřany, Holýšov, Nepomuk a Stod. Přestože jde o 

JSDH kat. III, které mají výjezd do 10 minut, jsou dislokovány v blízkosti důležitých 

silničních tahů, a proto mohou poměrně rychle zasáhnout, navíc jejich vybavení je na velmi 

dobré úrovni.  
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 I přesto bych však na základě KVYB doporučila jisté dovybavení či obměnu u JSDH 

Stod, která disponuje vyprošťovacím zařízením (motorová pohonná jednotka, nůžky) typu 

Lukas, dále pak u JSDH Holýšov, jenž disponuje nůžkami, rozpínákem a elektrickou 

pohonnou jednotkou (vše typ Lukas) a JSDH Dobřany, jenž disponuje vyprošťovací sadou 

typu Narimex.  

 

6.3 Vybavenost JSDH obcí dislokovaných na území okresu Plzeň - město  

 Dobrovolné jednotky, které se svojí lokací nacházejí přímo ve městě Plzeň (o které 

jednotky jde je patrné z kapitoly 2.1.7 nebo také z Přílohy D, Tabulky D.2 a D.3), jsou 

poměrně dobře vybaveny. Disponují novými CAS, mají dostatek DT, kalová i plovoucí 

čerpadla.  

 Ovšem když porovnáme statistiku jejich výjezdů a statistiku výjezdů JSDH 

dislokovaných na Plzni  - severu či na území Plzně – jihu, dojdeme k závěru, že přestože mají 

JSDH situované na území okresu Plzeň - město velmi dobré vybavení, jejich vytíženost není 

příliš vysoká. Je totiž statisticky dokladovatelné, že většina MU na území ORP Plzeň se odvíjí 

v I. stupni požárního poplachu, kde jsou dle PP primárně nasazeny jednotky HZS PK. Na 

území města Plzně se JSDH ve větší míře povolávají až při vyšších stupních požárního 

poplachu. 

 

6.3.1 Zhodnocení vybavenosti JSDH dislokovaných v blízkosti VD a toků 

 Plzní protéká několik řek (Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava) a také se v její těsné 

blízkosti nachází VD České údolí. V r. 2002 se Plzní a dalšími městy a vesnicemi prohnala 

povodeň, kdy velkou měrou zasahovaly nejen profesionální, ale i dobrovolné jednotky. Tedy i 

na tomto území by měla být dostatečná vybavenost JSDH na povodně. 

 V blízkosti vodních toků jsou dislokovány JSDH Malesice, Křimice, Hradiště, 

Doudlevce, Bolevec, Dýšina, Božkov, Koterov, Černice, Radobyčice, Doubravka a Bukovec. 

V blízkosti VD České údolí je dislokována JSDH Litice. Vyjmenované JSDH byly vybrány 

pro zhodnocení na základě KMU, KL, KMU VR a KR. 

 Plovoucí a kalové čerpadlo mají všechny hodnocené JSDH, pouze JSDH Bukovec, 

Malesice a Hradiště mají jen 1 typ čerpadla (plovoucí nebo kalové), ostatní JSDH mají 

plovoucí a kalové čerpadlo minimálně po 1 ks. JSDH Koterov má ve svém vybavení dokonce 

přívěs na čerpání vody. Nicméně i ostatní, zde neuvedené JSDH, mají plovoucí, popř. kalové 

čerpadlo. Jedná se např. o JSDH Újezd, Červený Hrádek či Starý Plzenec, který má navíc 

vysavač na vodu.   
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 Většina z těchto JSDH vlastní motorovou pilu, s výjimkou JSDH Černice, Bukovec a 

Malesice. Z důvodu dislokace bych navrhovala motorovou pilu dokoupit JSDH Malesice. 

 Detailnější vybavenost jednotek je patrná z Přílohy J, popř. z Přílohy K. Zde bych ráda 

upozornila na velmi dobrou vybavenost vybraných JSDH kat. III, popř. kat. V. 

 

6.3.2 Zhodnocení vytypovaných JSDH z pohledu vybavenosti na požár 

 U požárů na území města odvedou největší díl práce jednotky HZS - samozřejmě 

záleží na rozsahu, místu a typu MU. Pokud budu při výběru JSDH vycházet z Přílohy F, 

Tabulky F.7, tedy dle krit. KMU VR, zaměřím se na JSDH Doubravka, Bílá Hora, Křimice, 

Litice a Skvrňany. Důležité je vzhledem k lokaci a ke zdrojům rizik neopomenout 

podnikovou JPO VI Pivovary Prazdroj a.s. (KR, KL), a pak také JSDH Dýšina (KR, KL). 

 Vybavenost těchto JSDH z pohledu CAS je poměrně na vysoké úrovni, kromě JPO VI 

Pivovary Prazdroj, která disponuje CAS typu LIAZ - ta je téměř v nevyhovujícím stavu. 

Ostatní výše uvedené JSDH mají nové CAS (většinou nový nákup, popř. převod od HZS). Na 

vysoké úrovni je i stav vybavenosti DT, jelikož u jednotek kat. JPO III převažuje přetlaková 

DT typu Dräger.   

 Nicméně vzhledem ke zdrojům rizik, které jsou evidentní např. z Přílohy H, bude 

v textu dále navržena obměna CAS u JPO VI a dále dovybavení JSDH Dýšina. 

 

6.3.3 Zhodnocení vybavenosti JSDH pro zdolávání DN 

 Ačkoliv je na území tohoto okresu hustá dopravní infrastruktura, není v tuto chvíli 

nezbytně nutné, abych dobrovolné jednotky dislokované na okresu Plzeň – město hodnotila 

z pohledu vybavenosti na zdolávání DN. Tyto zásahy řeší především jednotky HZS PK.  

 Na území města Plzně je v současné době umístěno 8 sad vyprošťovacích nástrojů, 

kterými disponují profesionální hasiči na PS Plzeň – Slovany, Plzeň – Střed a Plzeň – 

Košutka a dále pak sada vyprošťovacích nástrojů, kterou disponuje jednotka HZS SŽDC 

Plzeň (Správa železniční dopravní cesty). 

 

6.4 Souhrnné zhodnocení vybavenosti JSDH na ÚO Plzeň 

 Veškeré údaje, které budu nyní vyhodnocovat, vychází taktéž z údajů, které mi byly 

předány na KŘ HZS PK, a to na podzim r. 2012. Když jsem v průběhu psaní práce zjistila, že 

některé jednotky se již dovybavily dalším technickým prostředkem, uvedla jsem tento 

poznatek do textu (do nadcházejících Obrázků 14 – 17 jsem ale tuto zjištěnou skutečnost 

nezahrnovala). 
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6.4.1 Zhodnocení vybavenosti jednotek CAS 

 Jak je uvedeno v Příloze B, každá JPO II a JPO III by měla mít ve svém vybavení 

mimo jiné CAS v základním provedení. Co se rozumí pojmem v „základním provedení“ je 

vysvětleno ve Vyhlášce Ministerstva vnitra č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky. 

 Z níže uvedených Obrázků 14 – 17 je zřejmý podíl mobilní PT na jednotlivých 

okresech, kdy je tato technika dělena do kategorií podle typu podvozku. Přestože se mi 

nepodařilo zjistit přesné stáří jednotlivých CAS, kterými disponují jednotky kat. JPO II a JPO 

III, i tak je možné udělat si jistý úsudek o stáří CAS, a to podle let, kdy se dané podvozky 

vyráběly.  

 Některé JSDH mají k dispozici více CAS, a to jak novější typ (např. Terrno), tak i 

starší typy CAS (např. Škoda 706 RTHP). Na území okresu Plzeň – město mají téměř všechny 

JPO III nově nakoupenou CAS (Terrno) s výjimkou JPO Chrást, která dostala CAS 

s podvozkem typu Liaz převodem od HZS. Zatímco nejméně nových CAS je na území okresu 

Plzně – severu, což jistě k přihlédnutí k výše uvedené specifikaci rizikových faktorů není 

zcela příznivý fakt.  

 Podle Přílohy č. 3 zdroje [42] vykazují zásahové požární automobily plnou 

akceschopnost po dobu celé své životnosti. Pokud výrobce nestanoví jinak, dělí se zásahové 

požární automobily do skupin podle orientační doby životnosti, která je uvedena v [42]. Tedy 

podle [42] CAS vyrobené před r. 2000 mají orientační dobu životnosti 8 let. Což je v případě 

např. Š 706 RTHP dávno překročené. 

 Obrázky 14 – 17 byly zpracovány na základě podkladů získaných z KŘ HZS PK, a to 

z října r. 2012. 

 

 

Obrázek 14 Zastoupení mobilní PT u JPO II 

na ÚO Plzeň, rozdělené dle typu podvozku 
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  Na ÚO Plzeň jsou situovány celkem 3 JPO II. Každá z nich má ve výbavě 

novější typ CAS (Terrno, MAN) a k tomu ještě další (starší) typ CAS.  

 

 
 

Obrázek 15 Zastoupení mobilní PT u JPO III 

na okrese Plzeň – sever, rozdělené dle typu podvozku 

  

 Na Plzni – severu je nejpočetněji zastoupena CAS na podvozku Š 706 RTHP. CAS 

Tatra Terrno je ve výbavě JSDH Kaznějov, Město Touškov, Úněšov a Žihle. Některé 

jednotky disponují i staršími CAS, např. JSDH Chříč disponuje CAS 16 ZIL 130 a CAS 25 

Škoda RTHP a JSDH Žihle vlastní AS IFA. 

 

 
 

Obrázek 16 Zastoupení mobilní požární techniky v JPO III 

na okrese Plzeň – jih, rozdělené dle typu podvozku 
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Obrázek 17 Zastoupení mobilní požární techniky v JPO III 

na okrese Plzeň – město, rozdělené dle typu podvozku 

 

 Při psaní této práce jsem zjistila několik doplňujících faktů. Jedním z nich je to, že 

JSDH Dýšina prodala svoji Š 706 RTHP do Středočeského kraje a ponechala si pouze CAS 

20 Tatra Terrno. Dále pak JSDH Zruč-Senec má schválenou dotaci ve výši 1 000 000,- Kč na 

novou CAS. Tato dotace bude realizována v r. 2013. JPO III Tlučná má zažádáno o dotaci na 

novou CAS pro rok 2014. JSDH Líně a Střížovice pak mají požádáno o převod CAS od HZS. 

 5 JSDH na území Plzně – severu disponují CAS Škoda 706 (jedná se o JSDH Dobříč, 

Chříč, Kozojedy, Pernarec, Bezvěrov) a na Plzni – jihu jde o JSDH Mladý Smolivec, která 

vlastní taktéž CAS Škoda 706.  

 

6.4.2 Zhodnocení vybavenosti jednotek DA 

 Podle [2] by JSDH kategorie JPO II a JPO III měla být vybavena DA, ale ne každá 

jednotka této kategorie tento legislativní požadavek splňuje. Konkrétně se jedná o tyto JPO 

III: Pernarec, Střížovice, Žihle, Město Touškov, Merklín, Kaznějov, Chříč, Dobříč, Bezvěrov 

a Dobřany.  

 

6.4.3 Zhodnocení vybavenosti jednotek DT 

 Mezi dobrovolnými jednotkami na ÚO Plzeň jsou zastoupeny tyto druhy DT: Saturn, 

Pluto a Dräger.  

 Přístroj typu Saturn je rovnotlaký autonomní IDP s plnícím tlakem 20 MPa. Přístroj 

tohoto typu se používá jen u JSDH, popř. pro výcvikové účely hasičů. Zatímco přístroje Pluto 

a Dräger jsou přetlakové autonomní dýchací přístroje s plnícím tlakem 30 MPa. Činnost této 

DT spočívá v tom, že je pod stálým přetlakem, který masku „tlakuje“, a tudíž není možné, aby 
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se do masky dostala NL, a to i v případě, kdy maska zcela netěsní. Jedná se o tak bezpečnější 

systém. Nevýhodou je ale větší spotřeba vzduchu. 

 Na ÚO Plzeň u JSDH obcí podle podkladů z KŘ HZS PK jednoznačně převažuje 

používání dýchacího přístroje Saturn. Např. JPO II Nýřany, Kralovice a Horní Bříza mají 

celkem 34 dýchacích přístrojů, z toho pak 18 Saturnů, 12 Drägerů a 4 Pluta.  

 Jaký je stav u dobrovolných jednotek JPO III popisuje Tabulka 31. Hodnoty uvedené 

před závorkami jsou hodnoty, ke kterým jsem došla poté, co jsem zpracovala údaje od HZS 

PK. Hodnoty, které jsou uvedené v závorkách, zaznamenávají to, jak se jednotky postupně 

dovybavují a toto dovybavení ještě není zahrnuto v systémech HZS PK. Např. JPO III 

Heřmanova Huť je oproti podkladům z HZS PK navíc dovybavena 3 ks přístroji typu Pluto, 

JPO III Dýšina je dovybavena 6 ks DT typu Dräger. Je tedy patrné, že se obce (resp. 

zřizovatelé JPO) snaží nakupovat již bezpečnější dýchací přístroje.   

 Ovšem i některé JPO V disponují DT. Jedná se např. o JSDH Kozolupy. Tato JSDH 

disponuje 4 ks dýchacích přístrojů a 3 ks náhradních lahví. Další je JSDH Bdeněves, která 

disponuje 6 ks přístrojů typu Saturn a 3 ks náhradních lahví nebo také JSDH Zbůch, jenž má k 

dispozici 8 ks přístrojů typu Saturn a 8 ks náhradních lahví.  

 JSDH podniku Pivovary Prazdroj a.s. má stejné zastoupení značky Dräger i Saturn, 

obojí shodně v počtu 4 ks. 

 

Tabulka 31 Množstevní zastoupení jednotlivých typů dýchacích přístrojů u JPO III 

Okres 

Typ dýchacího přístroje 

Součet 

Průměrný počet 

dýchacích přístrojů 

na 1 JPO III na území 

daného okresu 
Saturn Pluto Dräger 

Plzeň – sever 143  (+7) 4  (+3) 6 153 (163) cca 8 ks  

Plzeň – jih 131  25 4 160  cca 10 ks 

Plzeň – město 76 - 34 (6) 110 (116) cca 14 ks 

Součet 350 (357) 29 (32) 44 (50)  

  

 Obvykle mají jednotky alespoň 3 ks náhradních lahví. 

 Ráda bych upozornila na již zmiňovanou JSDH Mladý Smolivec. Tato jednotka nemá 

žádné nositele DT a nemá ani žádné dýchací přístroje, což není v souladu se zdrojem [2]. Dle 

vyjádření HZS PK byla JSDH Mladý Smolivec kontaktována ohledně převodu, nebo nákupu 

dýchacích přístrojů. Avšak zástupci této JSDH nemají zatím o DT zájem. 
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6.4.4 Zhodnocení vybavenosti jednotek motorovou pilou 

 Podle získaných údajů z KŘ HZS PK dobrovolné jednotky dislokované na ÚO Plzeň 

disponují minimálně 84 ks motorových pil (buď řetězových či kotoučových, rozbrušovací pily 

nebyly započteny), z toho min. 9 ks náleží JPO II, nejméně 54 ks je ve výbavě některé 

z JSDH kat. III, 21 ks vlastní JPO V a 2 motorové pily patří JPO VI Pivovary Prazdroj a.s. 

 Při spolupráci se samotnými jednotkami jsem zjistila, že je JPO III Heřmanova Huť,  

Pňovany, Dobříč, Spálené Poříčí a Bezvěrov jsou již dovybaveny motorovou pilou. Město 

Touškov pak disponuje celkem 3 motorovými pilami. Dále JPO V Kozolupy je také vybavena 

motorovou pilou. Tím pádem na JSDH kategorie JPO III připadá minimálně 61 ks 

motorových pil a na JPO V pak minimálně 22 ks. 

 

6.4.5 Zhodnocení vybavenosti jednotek čerpadly 

 Podle údajů z KŘ HZS PK jsem zjistila, že JSDH obcí, které jsou dislokované na ÚO 

Plzeň, vlastní celkem min. 71 kalových čerpadel a 66 čerpadel plovoucích. Z toho min. 5 

kalových čerpadel připadá JPO II, 43 čerpadly disponují JSDH kat. JPO III a zbylých 23 

kalových čerpadel mají JSDH kat. JPO V. Zatímco 4 plovoucí čerpadla pak připadají na 

JSDH kat. JPO II, min. 41 plovoucími čerpadly disponují JSDH obcí kategorie JPO III a 21 

plovoucích čerpadel náleží jednotkám kategorie JPO V.  

 Při spolupráci s hasiči z vybraných jednotek jsem zjistila, že JPO III Pňovany a JPO 

V Kozolupy jsou již dovybaveny kalovým čerpadlem. JSDH Merklín disponuje přenosným 

plovoucím čerpadlem. 

 JPO VI Pivovary Prazdroj pak disponuje celkem 2 plovoucími čerpadly a 6 čerpadly 

kalovými. 

 

6.4.6 Zhodnocení vybavenosti jednotek čluny 

 JSDH Přeštice (JPO III) a JSDH Litice (JPO V) vlastní nafukovací člun, kdy navíc 

litická jednotka je vybavena i lodním motorem. Vzhledem k lokaci této jednotky v blízkosti 

již zmíněného VD České údolí, je toto velmi účelný technický prostředek. Pevný člun je ve 

výbavě JPO Holýšov, JPO III Dobřany také vlastní člun, JSDH Kaznějov má ve své výbavě 

loď i s motorem. Motorový člun má dále JPO III Doubravka a JPO III Blovice, gumovým 

člunem s motorem a lodním přívěsem disponuje JPO III Koterov a JPO III Skvrňany. Pevnou 

lodí s motorem a přívěsem pak také disponuje JPO II dislokovaná v blízkosti VD 

Hracholusky  - tedy JPO Nýřany. Lodní přívěs s lodním motorem nalezneme také u JPO III 

Starý Plzenec. 
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6.4.7 Elektrocentrály 

 Na ÚO Plzeň je podle podkladů předaných KŘ HZS PK ve vybavení JSDH obcí 

minimálně 54 elektrocentrál. Z toho 5 je jich ve výbavě JPO II, nejméně 34 elektrocentrálami 

disponují JSDH obcí kat. JPO III a zbývajících 15 elektrocentrál náleží JPO V dislokovaných 

na ÚO Plzeň. Některé JSDH vlastní elektrocentrál více. Jejich množstevní zastoupení na 

jednotlivých okresech na ÚO Plzeň je zřejmé z Obrázku 18. 

 Při zpracovávání nasbíraných podkladů jsem mimo jiné zjistila, že další 2 

elektrocentrály vlastní JPO VI Pivovary Prazdroj, a.s., a 1 elektrocentrála je ve vybavení 

týlového kontejneru JPO III Kaznějov. Tyto elektrocentrály (3 ks) nejsou do Obrázku 18 

zahrnuty. 

 

 
 

Obrázek 18 Rozmístění elektrocentrál u JSDH obcí dislokovaných  

v jednotlivých okresech na ÚO Plzeň 

 

6.4.8 Osvětlovací stanice, agregáty či přívěsy 

 Na území ORP Plzeň disponují JSDH obcí celkem 11 osvětlovacími stanicemi, 

agregáty či přívěsy. 2 osvětlovací přívěsy disponuje JPO II Nýřany, zbylých 9 pak náleží 

JSDH obcí kat. JPO III.  

 

6.4.9 Přetlakové ventilátory, odsavače kouře 

 Na ÚO Plzeň jsou 4 JSDH obcí, které disponují odsavačem kouře. Jedná se o JSDH 

obce Nýřany, Přeštice, Starý Plzenec a JSDH Tlučná. Zatímco přetlakové ventilátory má 

přibližně 20 JSDH obcí a některé JSDH mají ventilátorů více, jako např. JSDH Bolevec nebo 
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JSDH obce Holýšov. Rozložení množství přetlakových ventilátorů a odsavačů kouře na ÚO 

Plzeň (děleno po okresech) u JSDH obcí je znázorněno na Obrázku 19. 

 JPO VI Pivovary Prazdroj nevlastní žádný přetlakový ventilátor. 

 

 
 

Obrázek 19 Rozmístění přetlakových ventilátorů a odsavačů kouře u JSDH obcí 

dislokovaných v jednotlivých okresech na ÚO Plzeň 

 

6.4.10 Týlové zabezpečení 

 Týlové zabezpečení jednotek je řešeno v Bojovém řádu jednotek požární ochrany. Pro 

týlové zabezpečení při MU většího rozsahu je na Plzni - severu  dobře vybavena JSDH obce 

Kaznějov, která disponuje týlovým kontejnerem. Ten umožňuje např. delší pobyt mimo dosah 

zdroje elektrické energie či pitné vody, dovoluje přípravu teplých jídel atd. JSDH Kaznějov je 

schopna vyjet s kompletním vybavením do 45min. od vyhlášení poplachu. 

 Kontejner obsahuje i polní kuchyni s příslušenstvím, tj. bedny se stravou a pitná voda. 

Družstvo tak může poskytnout stravu 50 – 200 osobám. Kontejner je vybaven 

elektrocentrálou, osvětlením, přístřeškem pro stravování pro 24 osob, hygienickými 

potřebami a ostatním drobným materiálem. Rozložení zázemí, příprava nápojů a polévky trvá 

družstvu 1+6 cca 45 minut a po 135 minutách je zahájen výdej stravy – hlavního jídla [35].  

 Přívěsem nouzového přežití včetně stanu a přívěsu kuchyně je také vybavena JPO II 

Nýřany (která má, jak již bylo uvedeno, ve svém hasebním obvodu VD Hracholusky). 

 Přívěs s vybavením pro týlové zabezpečení si dělají svépomocí hasiči v Heřmanově 

Huti. Hasiči si jednoduše vzali starý přívěs od motorové stříkačky a vlastními silami jej 

postupně renovují. 

 Na území okresu Plzeň – sever je dobře vybavena i JSDH Nýřany, která disponuje 

přívěsem nouzového přežití včetně přívěsu kuchyně. 
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 Území okresu Plzeň – město je taktéž dobře týlově zabezpečeno - JSDH Bílá Hora 

vlastní přívěs mobilní polní kuchyně (typ P V3S kuchyně POKA) a týlový kontejner se stany 

a možností zajištění stravy je pak na PS Plzeň – Slovany. Tento kontejner je využíván 

několikrát ročně a to v rámci celého PK.  

 JSDH dislokované na okresu Plzeň – jih nedisponují žádným týlovým kontejnerem. 

 Dále je na dlouhodobé zásahy možno využít Záchranný útvar HZS ČR (Hlučín). Navíc 

v prvních fázích dlouhodobého zásahu se postupuje dle Nařízení Vlády 172/2001 Sb., ze dne 

18. dubna 2001, k provedení zákona o PO, a strava se vždy zajistí z místních zdrojů. 

 

6.5 Akceschopnost a početní stavy u JSDH 

 Při psaní této práce a při sběru dat jsem nenarazila na problém, že by se JSDH obce 

této odborné přípravy neúčastnila.  

 Praktické naplnění akceschopnosti pak spočívá např. v minimální odborné přípravě 

člena JSDH obce (rozsah min. 40 hod/rok). Minimální časová dotace pro cyklickou odbornou 

přípravu velitele JSDH a velitele družstva je 16 hodin. Nejméně 8 hodin je pak vyčleněno pro 

cyklickou odbornou přípravu strojníků. Pro strojníky jsou určené kondiční jízdy apod. [33]. 

 JSDH obcí odbornou přípravu dodržují a pravidelně se jí účastní. Předpisům 

odpovídají i početní stavy u hodnocených jednotek (v tomto případě JPO II a JPO III), ale jak 

se vyjádřili sami členové některých jednotek, je obtížnější zajistit akceschopnost jednotky 

v době cca od 8.00 do 16.00. 

 Dalším důležitým faktem z hlediska nasazení JSDH obce je, aby každý člen zásahové 

jednotky měl adekvátní vybavení OOP. Jak bylo podrobněji uvedeno v kapitole 1.5 této práce, 

je poskytnutí OOP povinností zaměstnavatele (zřizovatele). A pokud členové zásahové 

jednotky JSDH nepřijedou na místo MU s dostatečnými OOP, může VZ rozhodnout o snížení 

operačního nasazení této jednotky, popř. o jejím nenasazení vůbec a návratu na základnu. 
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7.  Návrh na dovybavení vytypovaných JSDH 

 Následující podkapitoly uvádějí, které JSDH jsou navržené na dovybavení 

technickými prostředky, rekapitulují kat. JPO a území ORP, na kterém jsou dislokovány. Dále 

udávají, na základě jakého kritéria byla jednotka navržena k dovybavení a také shrnují 

stávající stav vybavenosti daným prostředkem u konkrétní JSDH.  

 Při návrhu na dovybavení, popř. obměnu vybraných JSDH, jsem vycházela z kritérií 

uvedených v kapitole 6. JSDH uvedené níže doporučuji vybavit danými prostředky nebo OOP 

prioritně. Ostatní, zde neuvedené jednotky, se mohou dovybavit s menší prioritou v závislosti 

na finančních možnostech zřizovatele.  

   

7.1 Návrh na dovybavení jednotek CAS 

 JSDH vyjížděly dle statistiky MU k více jak 70% všech požárů (a to jak na severu, tak 

na jihu), zatímco JSDH na území okresu Plzeň – město vyjížděly pouze ke 14% požárům. 

Když jsem ale provedla srovnání CAS, došla jsem k překvapivému závěru. Přestože na území 

Plzně – severu je podle statistik MU více požárů než na Plzni – jihu, je zde o něco horší 

vybavenost CAS. Nejlépe jsou vybaveny JSDH na území Plzně – města.  

 Návrh na modernizaci vybraných JSDH vč. dalších informací popisuje Tabulka 32.  

 

Tabulka 32 JSDH, u kterých je navržena obměna CAS 

JSDH Kritérium 
Kateg. 

JPO 
ORP  Současný stav 

Technický 

prostředek pro 

modernizaci JSDH 

Pivovary 

Prazdroj a.s. 
KR JPO VI Plzeň 

Liaz – nevyhovující 

stav 

CAS v základním 

provedení, objem 

nádrže 4000 l 

Dobříč 

KVYB 

KL 

KMU 

JPO III Kralovice 
CAS Škoda 706, 

r. výroby 1972 

Chříč JPO III Kralovice 

v současnosti 

disponuje CAS Škoda 

706  

Kozojedy JPO III Kralovice 

Bezvěrov JPO III Kralovice 

Pernarec JPO III Nýřany 

Mladý 

Smolivec 
KVYB JPO III Nepomuk 

 

7.2 Návrh na dovybavení jednotek DT 

 JSDH, které jsou zařazeny do kategorie JPO II, popř. JPO III mají být adekvátně 

vybaveny i DT, resp. IDP, a to podle předpisu [2]. Na ÚO Plzeň jsou podle zjištěných údajů 3 

JSDH obce kat. JPO III (JSDH obce Mladý Smolivec, Bezvěrov, Chříč), které nesplňují 

limitní stav pro DT, jenž je uveden [2]. U těchto JSDH je dovybavení IDP spojeno 
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s pořízením novější CAS. Obě tyto JSDH disponují CAS Škoda 706 RTHP, která je podle 

dřívějších norem dimenzovaná na 3 ks dýchacích přístrojů. Stav DT včetně návrhu na 

dovybavení u těchto jednotek je uveden v Tabulce 33.  

 Pozornost je věnována také JSDH Nýřany. Jak bylo uvedeno výše a ve zdroji [20], 

patří tato jednotka k nejvíce vytíženým dobrovolným jednotkám v PK. A právě JSDH Nýřany 

má pouze 4 Pluta a 12 Saturnů. Doporučuji proto obnovu rovnotlakých IDP za přetlakové. 

 Jednotkám, které budou pořizovat DT, bych rovnou navrhovala nákup přetlakové DT, 

která je, jak již bylo vysvětleno, bezpečnější. Vzhledem k delší životnosti doporučuji lahev 

ocelovou. Ta je sice hmotnostně těžší než lahev kompozitní, ale pro potřeby JSDH, které DT 

nepoužívají denně jako příslušníci HZS, by měla být tato skutečnost přijatelná.  

 Velmi důležité je neopomenout to, že JSDH, které jsou vybaveny DT, musí mít také 

nositele DT. Tedy člena, který splní jednak zdravotní způsobilost podle platných předpisů, ale 

navíc absolvuje spirometrické a elektrokardiografické vyšetření s požadovaným výsledkem. 

 

Tabulka 33 Návrh na dovybavení vybraných JSDH obcí DT 

JSDH Krit. Kat. JPO ORP  Současný stav 

Technický 

prostředek pro 

modernizaci JSDH 

Mladý 

Smolivec 
KVYB JPO III Nepomuk 

JSDH nemá žádnou DT, 

nemá ani nositele DT 
dovybavit dle [2], 

souvisí s pořízením 

novější CAS 

Bezvěrov 

KVYB 

JPO III Kralovice 
JSDH disponuje 3 ks 

(Saturn) 

Chříč JPO III Kralovice 
JSDH disponuje 3 ks 

(Saturn) 

Nýřany KMU VR JPO II Nýřany 
JSDH disponuje 12 ks 

Saturnů a 4ks Pluta 

obměna 

rovnotlakých IDP za 

přetlakové IDP 

Heřmanova 

Huť 
KVYB JPO III Nýřany 

JSDH disponuje 5 ks 

Saturnů (dobíhající 

životnost) a 3ks Pluta 

obměna 5ks 

rovnotlakých IDP za 

přetlakové IDP 

 

7.3 Návrh na dovybavení jednotek motorovými pilami 

 Tabulka 34 navrhuje, které JSDH obcí by díky své lokalizaci a dále na základě KR a 

KMU, motorovou pilu využily. Přestože z podkladů, které jsem dostala na KŘ HZS PK, je 

zřejmá vybavenost jednotek motorovými pilami, zjistila jsem, že JSDH Pňovany a 

Heřmanova Huť jsou již tímto prostředkem dovybaveny. 
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Tabulka 34 Návrh na dovybavení vybraných JSDH obcí motorovou pilou 

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Technický 

prostředek pro 

dovybavení 

Vochov 
KR, KMU 

JPO V Nýřany 

JSDH nemá 

žádnou 
motorová pila 

Kozojedy JPO III Kralovice 

Žákava 
KR 

JPO V Blovice 

Žinkovy JPO III Nepomuk 

Lužany 
KR 

JPO V Přeštice 

Chocenice JPO V Blovice 

Malesice KL JPO V Plzeň 

 

 Jak bylo zmíněno výše, tento technický prostředek se hodí při zdolávání mnoha typů 

MU a nalezne časté uplatnění. Bylo by tak vhodné, kdyby v budoucnu co nejvíce JSDH mělo 

motorovou pilu včetně obsluhy (to znamená osobu, která bude absolventem specializačního 

kurzu pro práci s motorovou pilou v PO).  

 

7.4 Návrh na dovybavení jednotek čerpadly  

 Následující Tabulka 35 vyjadřuje návrh na dovybavení vybraných JSDH v blízkosti 

VD či významných vodních toků, které se v minulosti již několikrát rozvodnily. Přestože 

z podkladů, které jsem dostala na Krajském ředitelství HZS PK, je zřejmá vybavenost 

jednotek čerpadly, zjistila jsem, že JSDH obce Kozolupy a Pňovany již disponují kalovými i 

plovoucími čerpadly. 

 Vzhledem ke stále častějším tzv. bleskovým povodním by určitě výhledově bylo 

vhodné, aby co nejvíce JSDH (a to i JPO V) mělo zejména kalové, popř. plovoucí čerpadlo. 

JSDH uvedené níže v Tabulce 35 by se měly dovybavit s určitou předností. 

 

Tabulka 35 Návrh na dovybavení vybraných JSDH obcí čerpadly 

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Technický 

prostředek pro 

dovybavení 

Vochov KR, KMU JPO V Nýřany JSDH disponuje 

plovoucím 

čerpadlem 

kalové čerpadlo 

Žinkovy KR JPO III Nepomuk kalové čerpadlo 

Kozojedy KR, KMU JPO III Kralovice 

JSDH nedisponuje 

žádným 

kalové i plovoucí 

čerpadlo 

Žákava 

KR 

JPO V Blovice kalové čerpadlo 

Čižice JPO V Přeštice kalové čerpadlo 

Lužany JPO V Přeštice kalové čerpadlo 

Chocenice JPO V Blovice kalové čerpadlo 

Mladý 

Smolivec 
KVYB JPO III Nepomuk plovoucí čerpadlo 
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7.5 Návrh na dovybavení jednotek prostředky pro práci na vodě 

 Návrh JSDH obce, kterou jsem na základě daných kritérií navrhla dovybavit člunem, 

nalezneme v Tabulce 36. Člun může JSDH využít při povodních (např. pro evakuaci občanů). 

 JSDH Pňovany spolupracuje s vodní záchrannou službou, která je situována 

v blízkosti VD Hracholusky, a tak by člun mohla využívat i při dalších aktivitách. 

 Navrhuji pořídit nafukovací člun s motorem a další dovybavení věcnými prostředky 

pro práci na vodě podle [43].  

 Záchranné prostředky (plovoucí lano, házecí pytlík, prostředek pro delší hody, 

záchranná podkova, záchranný pás, píšťala, karabina a záchranná tyč) 

 OOP (neoprenový oděv pro práci na vodě, přilba (dle ČSN EN 1385 – Přilby pro 

kanoistiku a sporty na divoké vodě), popř. neoprenová kukla, plovací vesta pro hasiče 

(musí splňovat technické podmínky TP-TS/06-2010), plovací vesta pro 

zachraňované). 

 Nafukovací člun navrhuji z důvodu lepšího uskladnění a následné přepravy v případě 

potřeby. Nafukovací plavidla jsou vyrobena z vrstev materiálu, který je vzduchotěsný. 

Několika komorová konstrukce pak zabraňuje potopení v případě protržení. Ke člunu 

doporučuji koupit demontovatelný motor. 

 Důležité je neopomenout vybavení plavidla, které by podle [43] mělo být následující: 

min. 2 ks pádel, záchranné prostředky, mechanická pumpa, vyhazovací lano, výlevka na laně, 

popř. kanystr s náhradními pohonnými hmotami. Další vybavení je uvedeno v [43]. 

 Jelikož nejde o finančně zanedbatelnou záležitost, mohlo by se v první fázi pořídit 

plavidlo s vybavením podle [43], OOP a záchranné prostředky pro práci na vodě a ve druhé 

fázi (např. za 1 rok) dokoupit motor k plavidlu. 

 Návrh je proveden pouze pro JSDH obce Pňovany. JSDH Město Touškov by 

vzhledem k lokaci jednotky a možným rizikům mohla být dovybavena člunem (popř. 

mobilními protipovodňovými zábranami), ale vzhledem k tomu, že má obec rozjednaný 

projekt na realizaci protipovodňových opatření, není toto pro jednotku nejnutnější investice. 

 

Tabulka 36 Návrh dovybavení vybrané JSDH obce člunem  

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  

Současný 

stav 

Technický prostředek 

pro dovybavení 

Pňovany 
KR, KL, 

KMU 
JPO III Nýřany 

JSDH nemá 

žádný 

 

- nafukovací člun s motorem 

- prostředky pro vybavení 

  plavidla 

- OOP 

- záchranné prostředky 
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7.6 Návrh na dovybavení jednotek protipovodňovými zábranami  

 Při provádění protipovodňových opatření se nejčastěji používá tzv. „pytlování“, tedy 

plnění pytlů pískem. Nejen, že je tento způsob poměrně časově i fyzicky náročný, ale je 

z části limitující v dostatečném množství SaP (pytle, lopaty, písek, popř. provázky atd.). 

Plusem ale může být pro jednotku cena tohoto protipovodňového opatření (nikoli rychlost 

postavení hráze). Podle [26] je potřeba na 1 km hráze cca 27000 ks pytlů a 700 t písku. Jejich 

naplnění přitom trvá až 25 hodin. Pro jednotku v blízkosti VD nebo v oblasti s častými 

záplavami, by měl být hlavní rozhodující faktor efektivita, časová úspora a úspora SaP.  

 V současné době existuje několik variant či systémů protipovodňových bariér, kterým 

je možné JSDH dovybavit (např. systém Water – Gate, mobilní protipovodňová ochrana Big 

Bag Harbeck, Sklolaminátové desky, systém Aqua Barrier a další).  

 Na jezu v Přerově byl udělán srovnávací test, v němž se hodnotily tyto moderní 

protipovodňové systémy z několika různých hledisek a následně se porovnávaly s výše 

zmíněným pytlováním. Popis a tabulkové vyhodnocení tohoto testu je uveden v  Příloze L. Je 

patrné, že i přesto, že v některých parametrech je jeden moderní systém lepší než ostatní, 

naopak někdy vychází kladně klasická metoda pytlování (např. při potřebě přidání další vrstvy 

na stávající konstrukci). Ale vzhledem k rychlosti a manipulaci jak při přípravě, instalaci, tak 

při sklízení, nebo při přípravě k dalšímu, opakovanému použití, pytlování nevychází příliš 

dobře. A jak bylo uvedeno, město Plzeň již má zkušenosti se systémem Water – Gate, který 

v tomto srovnávacím testu vyšel poměrně dobře. Návrh je patrný z Tabulky 37. 

 

Tabulka 37 Návrh dovybavení vybraných JSDH obcí protipovodňovými zábranami 

Jednotka Kritérium 
Kat. 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Technický prostředek pro 

dovybavení 

Pňovany 

KR, KL 

JPO III 

Nýřany 

JSDH nemá 

žádné mobilní 

protipovodňové 

zábrany 

Pro území ORP Nýřany JSDH 

Pňovany systémem Water – 

Gate 
Nýřany JPO II 

Bdeněves JPOV 

Kozojedy KL JPO III Kralovice Water - Gate 

Blovice KL JPO III Blovice Water - Gate 

Přeštice 
KR, KL 

JPO III 
Přeštice 

Pro území ORP Přeštice 

vybavit JSDH Přeštice 

systémem Water - Gate Štěnovice JPO III 

Dobřany 

KR, KL 

JPO III 

Stod 

Pro území ORP Stod vybavit 

JSDH Stod systémem Water - 

Gate 
Stod JPO III 

Chotěšov JPO V 

Doubravka 

KR, KL 

JPO III 

Plzeň 

Pro území ORP Přeštice 

vybavit JSDH Koterov 

systémem Water - Gate 

Božkov JPO V 

Koterov JPO III 

Starý 

Plzenec 
JPO III 
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 Tento návrh se odvíjí od konkrétních místních podmínek a od možností využití tohoto 

systému! 

 

7.7 Návrh na týlové zabezpečení  

 Ačkoli na území Plzně – jihu není žádná JSDH obce, která by byla schopna zajistit tak 

kvalitní týlové zabezpečení v dobrém časovém horizontu jako JSDH Kaznějov, lze 

konstatovat, že týlové zabezpečení JPO je na hodnoceném území zajištěno dostatečně.   

 I tak by ale do budoucna bylo vhodné, kdyby některá JSDH dislokovaná na území 

Plzně – jihu začala aktivně pracovat na týlovém zabezpečení tak, jako to udělala JSDH 

Kaznějov. Toto doporučení by se s přihlédnutím k KMU, KR a KL mohlo týkat JSDH obce 

Přeštice.  

 

7.8 Dovybavení jednotek DA 

 Jak bylo uvedeno v kapitole 6.4.2, je na ÚO Plzeň několik jednotek kategorie JPO III, 

které nemají DA podle [2]. Jednotky Pernarec, Dobříč, Chříč a Bezvěrov nejen, že nevlastní 

DA, ale potřebovaly by, jak je zmíněno výše, i obměnu CAS, resp. obměnit a dovybavit jejich 

vozový park. Primárně bych těmto jednotkám doporučila obměnu CAS a poté řešit 

dovybavení DA. Které JSDH doporučuji dovybavit DA, je patrné z Tabulky 38.  

 

Tabulka 38 Návrh na dovybavení JSDH obcí DA 

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Technický 

prostředek pro 

dovybavení 

Střížovice 
KVYB 

JPO III Blovice 

JSDH nemá žádný DA DA 

Žihle JPO III Kralovice 

Město 

Touškov 

KVYB, KL, 

KMU VR 

JPO III 
Nýřany 

Merklín KL JPO III Přeštice 

 

 

7.9 Dovybavení jednotek OOP 

 Přestože v posledních letech došlo k obměně OOP (v rámci obměny došlo i na JPO 

V), není stav vybavenosti OOP v některých jednotkách příliš uspokojivý. 

 V průběhu sběru dat jsem zjistila, že jsou jednotky (kat. JPO III), které nemají např. 

zásahové kalhoty (mají jen kabáty, popřípadě nemají zásahové rukavice či zásahovou obuv, 

případně mají ve svém vybavení staré zásahové přilby typu PZ). Vybavení jednotky 

vhodnými OOP vidím jako největší prioritu, jelikož se jedná o bezpečnost zasahujících hasičů 
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a také nedostatečná vybavenost OOP může u zásahu značně zkomplikovat nasazení jednotky. 

Návrh na dovybavení OOP je zřejmý z Tabulky 39. 

 

Tabulka 39 Návrh na dovybavení JSDH obcí OOP 

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Prostředek pro 

dovybavení 

Chříč 

KVYB 

JPO III Kralovice 
JSDH má staré přilby 

typu PZ 
zásahové přilby 

Mladý 

Smolivce 
JPO III Nepomuk 

- žádné zásahové 

  rukavice 

- pouze zásahové 

  kabáty 

- 3páry zásahové 

  obuvi  

- zásahové rukavice 

- zásahové kalhoty 

- dovybavit min. 

  1 párem zásahových 

  bot 

Bezvěrov JPO III Kralovice 

JSDH nemá 

zásahové kalhoty 

(jen kabáty) 

zásahové kalhoty 

Pňovany JPO III Nýřany 
JSDH nemá 

zásahové rukavice 
zásahové rukavice 

Dobříč JPO III Kralovice 
JSDH nemá 

zásahové boty 

4 páry zásahových 

bot 

 

7.10 Ostatní návrhy na dovybavení 

 V této podkapitole stručně uvedu, které JSDH doporučuji dovybavit dalšími 

prostředky, a to i přes to, že se nemusí jednat o primární investice.  

 

7.10.1 Navigace, vysílačky - vyhledávání ztracených a pohřešovaných osob 

Také u JSDH by našly uplatnění navigační systémy. Přestože se zde nabízí argument, 

že JSDH znají velmi dobře svá okolí a není třeba je vybavovat navigačními systémy, alespoň 

JPO II a JPO III, resp. jednotky, které vyjíždějí mimo území svého zřizovatele, by měly být 

do budoucna vybaveny navigací.  

Pro jednotky by byla vhodná outdoorová navigace (outdoorová proto, že je vhodná do 

terénu, vydrží pády, prach, vlhkost). Ta může být jednotkám nápomocná nejen při jízdě na 

místo MU, ale také při různých objížďkách a hlavně také při práci v terénu (např. při 

vyhledávání pohřešovaných osob).  

Variantou, která by našla uplatnění např. u JPO II, jež jsou více vytížené než JPO III 

(např. JPO Nýřany), je pořízení mobilní informační technologie s GPS modulem (tablet, 

chytrý mobilní telefon), do níž lze instalovat navigaci. Tu lze velmi často instalovat zdarma – 

např. u otevřeného operačního systému Android, Windows 7.5 a Windows 8. Navíc by zde 
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jednotky mohly mít stažené dokumentace zdolávání požáru a jiné podstatné informace, které 

jinak předává operační středisko. 

Při vyhledávání ztracených či pohřešovaných osob spolupracují různé složky IZS 

prohledávající rozsáhlé plochy území. Důležitá je zde správná lokace a komunikace mezi 

složkami IZS. Toto lze výhledově řešit řádným vybavením JSDH kat. JPO V analogovými 

vysílačkami, které také umožní komunikaci s ostatními složkami, ale nejsou tak finančně 

nákladné jako vysílačky digitální. 

 

7.10.2 Dovybavení JSDH na zásah při silničních DN 

 Jak již bylo uvedeno, JSDH dislokované na ÚO Plzeň jsou poměrně dobře vybaveny 

pro zdolávání MU typu silniční DN. I tak bych ale doporučovala u vybraných JSDH obcí 

obměnu vyprošťovacích nástrojů a popř. dovybavení střihači pedálů. Jednotky, které jsou 

předurčené na DN, by měly vlastnit další důležité prostředky jako např. zachycovače airbagů 

pro opakované použití, stabilizační podpěry a klíny, nosítka, krční límce, reflexní vesty a 

hlavně dostatek proškolených členů. Návrh na dovybavení je pak uveden v Tabulce 40. 

 

Tabulka 40 Návrh na dovybavení JSDH obcí prostředky pro zásah při DN 

Jednotka Krit.  
Kat. 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Prostředek pro 

dovybavení 

Nýřany 

KP, KL 

JPO II Nýřany 

vyprošťovací nástroje 

Narimex 
obměna – nová sada 

Nepomuk JPO III Nepomuk 

Žihle JPO III Kralovice 

Dobřany JPO III Stod 

Stod JPO III Stod 

vyprošťovací zařízení 

Lukas: 

   - nůžky 

   - motorová pohonná 

     jednotka 

dovybavit : 

   - hydraulický rozpínák 

   - střihač pedálů 

obměna : 

   - hydraulické nůžky 

Holýšov JPO III Stod 

vyprošťovací zařízení 

Lukas: 

   - rozpínák 

   - nůžky 

   - motorová pohonná 

     jednotka  dovybavit: 

   - střihač pedálů 

Kralovice JPO II Kralovice 

vyprošťovací zařízení 

Weber: 

   - rozpínák 

   - nůžky 

   - motorová pohonná 

     jednotka 

 



63 

 

7.10.3 Elektrocentrály 

 Navrhuji vybraným JSDH obcí elektrocentrálu přednostně pořídit, do budoucna pak 

dovybavit všechny ostatní JPO III (celkem nemá elektrocentrálu cca 20 JPO III). Návrh na 

dovybavení JSDH elektrocentrálou je v Tabulce 41. 

 

Tabulka 41 Návrh na dovybavení JSDH obcí elektrocentrálou 

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Prostředek pro 

dovybavení 

Líně KMU VR, KL JPO III Nýřany 

JSDH nemá žádnou elektrocentrála 
Žinkovy KVYB, KMU VR JPO III Nepomuk 

Bezvěrov 
KVYB, KL 

JPO III Kralovice 

Střížovice JPO III Blovice 

 

 

7.10.4 Přetlakové ventilátory, odsavače kouře 

 Vybavenost těmito prostředky je uvedena v Příloze B této práce. Podle [2] JSDH obce 

je vybavena uvedenou technikou, věcnými prostředky PO, jen pokud je to odůvodněno 

dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochrana před požáry a MU jednotka 

zabezpečuje. Předpis [2] udává pouze minimální vybavenost.  

 JSDH obce uvedené v Tabulce 42 jsou ty, které mají ve svém hasebním obvodu 

objekty, v nichž mohou být složité podmínky pro zásah a nejsou tímto prostředkem vybaveny.  

 

Tabulka 42 Návrh na dovybavení JSDH přetlakovými ventilátory  

Jednotka Kritérium 
Kategorie 

JSDH 
ORP  Současný stav 

Prostředek pro 

dovybavení 

Dýšina 

KR 

JPO III Plzeň JSDH nemá žádný 

přetlakový 

ventilátor či 

odsavač kouře 

přetlakový ventilátor Pivovary 

Prazdroj, a.s. 
JPO VI Plzeň 
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8. Orientační zhodnocení finančních nákladů souvisejících s 

navrhovaným dovybavením JSDH 

 Pro udržení akceschopnosti JPO je zapotřebí nejen dostatečné vybavení OOP a 

technickými prostředky PO, ale nutné jsou též znalosti, jak tyto prostředky použít a mimo jiné 

i dostatečné kontroly a servis pro techniku. Znamená to tedy, že pokud se JSDH dovybaví 

určitým prostředkem PO, je nutné také počítat s dalšími náklady, které bude muset JSDH 

postupně vynaložit. V kapitolách níže uvádím náklady pouze u vybraných položek. 

 

8.1 Náklady spojené s obměnou či dovybavením OOP 

 V případě pořízení by se jednalo o koupi nových OOP, kterými jednotka není 

vybavena, nebo o obměnu poškozených OOP.  

 Podle [33] vyjde cena nových OOP (v minimálním rozsahu) na 1 člena JPO III na cca 

33 000 Kč (pro člena JPO V cca 22 800 Kč). Na celkové náklady spojené s obměnou OOP za 

rok (na 1 člena), budeme uvažovat 10% z této částky, tedy cca 3300 Kč. Samozřejmě pokud 

JSDH nemá velký počet výjezdů, tato cena se sníží. 

 Pro představu o finančních nákladech můžeme vycházet např. ze zdroje [20], popř. ze 

zdroje [33]. Částky, které uvádí Tabulka 43, jsou převzaté ze zdroje [33], nicméně v tomto 

případě se jedná pouze o orientační cenu. Cena jednotlivých OOP se značně liší, jednak podle 

nakupované značky, ale i podle prodejce. 

  

Tabulka 43 Orientační přehled cen u OOP  

Typ OOP Orientační cena 

(Kč) 

Zásahová přilba 7000,- 

Zásahový oděv (třívrstvý) 15000,-  

Zásahová obuv 5000,-  

Zásahové rukavice 2000,- 

Pracovní stejnokroj PS II 1500,- 

Pracovní rukavice 500,- 

Kukla pro hasiče 700,- 

Svítilna 1000,- 

Triko bavlna (dlouhý, krátký rukáv), 2ks na hasiče 150,- (2 x 150)  

 

8.2 Náklady na obměnu techniky a dovybavení technických prostředků 

 Finanční odhad pro nákup nové techniky je poměrně těžké stanovit, např. při koupi 

nové CAS či DA, existuje mnoho aspektů, které ovlivní finální cenu. Ale mezi náklady, které 
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souvisí s provozem a údržbou technických prostředků patří např. pravidelné technické 

kontroly STK (cca 2500 Kč na 1 vozidlo [33]), údržba a servis výjezdové techniky (podle 

potřeby a dále podle požadavku výrobce, cca 8 000 Kč [33]), pojištění vozidla (záleží na 

druhu), pravidelné revize elektro nářadí, další revize podle výrobce.  

 

8.3 Náklady spojené s obměnou či nákupem DT 

 Cena při nákupu nové DT se opět liší podle typu, který je vybrán. Nicméně je důležité 

se zabývat také servisními náklady. V podmínkách města Plzně zajišťuje servis DT servisní 

středisko HZS Plzeňského kraje, a to na PS Plzeň - Košutka, kdy se zřizovateli JSDH 

fakturuje pouze cena náhradních dílů. Přibližná cena dílů je patrná z Tabulky 44, pro jejíž 

vypracování jsem vycházela ze zdroje [33], [39]. 

 

Tabulka 44 Přibližná cena dílů DT  

DT Dräger [39] DT Saturn [33] 

 
přibližná cena (Kč) 

  
přibližná cena (Kč) 

Redukční ventil 6000 po 6 letech Tlaková zkouška 400 

Plicní automatika 700 po 3 letech Plicní automatika 1800 

Maska 500 po 3 letech + 3 x tlaková zkouška 1200 

Celkem 1 přístroj 7 200 
 

Celkem 1 přístroj 2200 

 

 

8.4 Náklady spojené s odbornou přípravou a další specializační kurzy 

 Odborná příprava je řešena v [2]. Tato příprava je nevyhnutelná a je nutné s ní vždy 

počítat. Náklady spojené se základní a cyklickou odbornou přípravou pro velitele a strojníky, 

a dále náklady na specializační kurzy, které pořádá HZS ČR, lze financovat dotací 

z příslušného krajského úřadu. 

 Pokud je některá jednotka nově vybavena DT a nemá do této doby nositele DT, musí 

se počítat se specializačním kurzem v rozsahu 16 hodin a dále s POP alespoň 1x za 3 měsíce. 

Odborná příprava nositelů DT se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení MV, u 

HZS krajů nebo vzdělávacích zařízeních určených MV v rozsahu a podle osnov vydaných 

MV [33]. Kurz pro nositele DT pořádá HZS PK na stanicích ÚO Plzeň. 

 Jednotky, jež jsou dovybaveny motorovou pilou, musí stanovit člena JSDH, který 

absolvuje kurz práce s motorovou pilou v podmínkách PO (v rozsahu 66 hodin) a dále si bude 

pravidelně prodlužovat kvalifikaci v rámci POP. Takový kurz pořádá HZS PK na stanicích 

ÚO Plzeň. 
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 V této práci je navržena JSDH obce Pňovany k dovybavení člunem pro práci na vodě. 

Členové této jednotky by měli absolvovat specializační kurz pro práci na vodě, a to v časové 

dotaci 16 hodin. Tyto kurzy pořádá HZS PK ve Školicím středisku v Třemošné. 

 Na náklady spojené se specializačními kurzy (a na základní a cyklickou odbornou 

přípravou pro velitele a strojníky), které pořádá HZS ČR, lze získat dotaci z krajského úřadu. 

V rámci této odborné přípravy je nutné prokázat vynaložené náklady obce. Např. u 

specializačního kurzu obsluha motorových pil v rozsahu 66 hodin je možné získat dotaci 

z krajského úřadu až do výše 2860,-  Kč [33]. 

 Pro doplnění informací zde uvedu plnou cenu vybraných kurzů podle zdroje [34]. 

Kurz pro práci s motorovou pilou stojí 5900 Kč vč. DPH a kurz pro práci na vodě stojí podle 

zdroje [34] 2100 Kč vč. DPH. 

 

8.5 Náklady spojené s pořízením systému Water - Gate  

 Tento systém byl jednotkám navržen v textu výše. Cenové údaje pro Water – Gate 

s integrovanou zátěží (integrovaná zátěž je vhodná právě při povodních), jsou uvedeny 

v Tabulce 45. Informace uvedené v této tabulce mi byly poskytnuty distributorem systému 

Water – Gate, a to přes e-mail (dne 18. 3. 2013). Nejedná se však o levnou záležitost a záleží 

tak na ekonomických možnostech obce. 

 

 Tabulka 45 Cenové rozpětí pro jednotlivé moduly systému Water - Gate 

Typ 

modulu 

Výška 

zadržené 

vody (cm) 

Délka 

modulu 

(m) 

Cena (Kč) 

WL - 0630 15 9,1 28 222,- 

WL - 1430 35 9,1 38 411,- 

WL - 1450 35 15,2 61 363,- 

WL - 2030 50 9,1 45 905,- 

WL - 2050 50 15,2 71 434,- 

WL - 2630 67 9,1 54 805,- 

WL - 2650 67 15,2 86 423,- 

WL - 3930 100 9,1 132 328,- 

WL - 3950 100 15,2 215 472,- 

WL - 6050 150 15,2 359 042,- 
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8.6 Možnosti financování dovybavení JSDH obcí na ÚO Plzeň 

 Jak již bylo uvedeno, zřízení JSDH obce a zabezpečení její připravenosti k zásahu 

(akceschopnosti) je podle § 29 zdroje [1] z hlediska organizačního, finančního i materiálního 

v samostatné působnosti obcí. Na tyto JSDH jsou ale také poskytovány nejrůznější dotace. 

 

8.6.1 Dotace Ministerstva vnitra na činnost JSDH obcí 

o  Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v PO na výdaje JSDH obcí, která je 

určena na zabezpečení akceschopnosti JSDH - zejména na odbornou přípravu členů, 

úhradu nákladů za zásahy jednotek mimo katastr zřizující obce a věcné vybavení JSDH 

kategorie JPO II a JPO III, zabezpečení připravenosti k výjezdu jednotek kategorie JPO 

II. Tato dotace je poskytována prostřednictvím krajů, které s obcemi vyhotovují 

smlouvy. Rozpis konkrétních částek dotace zajišťuje územně příslušné HZS kraje [37]. 

o  Investiční dotace na obnovu zásahové PT JSDH obcí, dotace je prioritně určena 

na pořízení nových CAS; spoluúčast státu je do výše vyhlášené MV- GŘ HZS ČR [37].  

8.6.2 Povinnosti kraje 

 V přenesené působnosti má kraj za povinnost podílet se na hrazení nákladů JSDH 

vybraných obcí spojených se zásahy mimo jejich územní obvod, dále pak na financování 

jejich akceschopnosti, pořízení a obnově PT. Část těchto nákladů hradí MV, a to v rámci 

dotace, která je ze státního rozpočtu. 

 V samostatné působnosti má pak kraj povinnost přispívat obcím na financování potřeb 

jejich JSDH, tj. ze svého rozpočtu nad rámec dotace poskytované MV. V souladu s § 26 odst. 

2 písm. h) zdroje [1] podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků JSDH 

vybraných obcí soustřeďuje HZS kraje [37].   

 Aktuální pravidla pro úhradu výdajů JSDH obcí jsou k dispozici ke stažení na 

webových stránkách PK v sekci Veřejná správa (dokument se jménem „Pravidla pro úhradu 

výdajů JSDH obcí v Plzeňském kraji“). 

 

8.6.3 Dotace, o které může JSDH obcí požádat  

o Účelová neinvestiční dotace - z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtu krajů a 

hl. m. Prahy na výdaje spojené s činností JSDH obcí formou účelově vázaného 

příspěvku krajům. 

o Dotace na reprodukci PT - zásady pro poskytování účelových dotací vybraným 

obcím v rámci reprodukce PT pro JPO. 

o Příspěvky z rozpočtu Plzeňské kraje na rok 2012                                    [38] 
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8.6.4 Příklady financování JSDH obcí na ÚO Plzeň za rok 2012 

 

A) Účelová neinvestiční dotace 

 Pro lepší představu uvedu příklad finanční podpory JSDH dislokovaných v PK (resp. 

JSDH dislokované na ÚO Plzeň). Tedy podle Rozhodnutí MV – GŘ HZS ČR, číslo jednací 

MV-1644-5/PO-IZS-2012, ze dne 23. ledna 2012 byla poskytnuta PK účelová neinvestiční 

dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR do rozpočtů krajů a hl. m. Prahy na výdaje jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí, a to ve výši 3 044 000,- Kč. Dotace byla určena na období od 1. 1. 

2012 do 31. 12. 2012. 

 

Tato dotace byla prioritně zaměřena na: 

1) Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí ve formě příspěvku: 

o na zabezpečení akceschopnosti JSDH kategorie JPO II - z poskytnuté dotace ve 

výši 3 044 000,- Kč se na zabezpečení této činnosti vyčlenila obcím z PK částka 1 

100 000,- Kč, z toho JSDH dislokované na ÚO Plzeň obdržely: Kralovice   

100 000 ,- Kč a Nýřany 100 000 ,- Kč. 

o na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v JSDH 

vybrané obce kategorie JPO II (JPO III) jako svoje zaměstnání podle zákoníku 

práce - z poskytnuté dotace se na zabezpečení této činnosti vyčlenila částka 

celkem 150 000,- Kč. Tento příspěvek z ÚO Plzeň získala pouze JSDH Nýřany, a 

to proto, že jejichž člen vykonává činnost v pracovním poměru. Příspěvek činil 

50 000,-Kč. 

o na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, a 

neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky PT a věcných prostředků PO 

JSDH vybrané obce.  

2) Výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků JSDH obcí k získání odborné 

způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační 

kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS 

krajů. 

3) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.                           [41] 

 

B) Dotace na reprodukci PT 

 V r. 2012 o tuto dotaci zažádaly z ÚO Plzeň 2 obce (Kaznějov, Dýšina) a obě žádosti 

byly kladně vyřízeny, čímž obce získaly dotaci každá po 1 milionu Kč. Vzhledem 
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k příspěvkům PK obcím, které tuto dotaci dodrží, se povedlo po dobu trvání tohoto programu 

získat 58 CAS v rámci HZS PK. 

  

C) Příspěvky z rozpočtu Plzeňské kraje na rok 2012 

 Tento příspěvek činil 8 950 000 Kč. PK podporuje obce, které získaly dotaci z MV na 

reprodukci PT, která v loňském roce činila 2 miliony Kč každé obci. Z tohoto programu se 

dále přispívá na technická zhodnocení vybraných podvozků CAS a opravy menšího nebo 

většího rozsahu CAS. Dále z tohoto programu je přispíváno na pohotovosti členů JPO II a na 

nákup věcných prostředků PO. 

 Rozdělení finančních prostředků závisí na požadovaných počtech žádostí o technická 

zhodnocení nebo opravy CAS. 

 

8.6.5  Aktuální dotace pro Plzeňský kraj  

 Podle zdroje [40] je Krajským úřadem PK, Odborem bezpečnosti a krizového řízení, 

vypsán Program podpory činnosti obcí na úseku požární ochrany v Plzeňském kraji v roce 

2013, s dotačním titulem „2013 Účelově určená dotace na opravy CAS menšího rozsahu“ a 

druhý s dotačním titulem „2013 Účelově určená dotace na opravy CAS většího rozsahu“. 

Popis těchto dotačních titulů, včetně popisu potenciálního žadatele je uveden ve zdroji [40]. 

 

8.6.6 Možné financování v budoucnosti 

 Již v r. 1884 byla zákonem stanovena povinnost pro pojišťovny, a to přispívat na „…  

movité i nemovité předměty všeho druhu proti ohni.“ [32]. 

 V současnosti je opět diskutována povinnost pojišťoven odvádět jisté % ze svých 

zisků na činnost dobrovolných a profesionálních hasičů (to by zajistilo systémovou obměnu 

technického vybavení a věcných prostředků nejen u jednotek profesionálních, ale také u 

jednotek dobrovolných). Ovšem tento záměr by vyžadoval změnu zákona o pojišťovnictví. 

 Mnoho evropských zemí má zajištěnu formu financování JPO pouze ze státního 

rozpočtu (Belgie, Dánsko, Itálie). Ve Švédsku se některé pojišťovny dobrovolně angažují 

v aktivitách, jež zvyšují požární bezpečnost. Ve Finsku, Portugalsku, Německu či na 

Slovensku je přímo ukotven odvod pojišťoven v zákoně [32]. 

 Podle [32] je potřebné využít pro financování JPO určité % z příjmu pojišťoven, 

získaného v souvislosti s poskytováním povinné pojistné ochrany (povinné pojištění 

z provozu motorových vozidel). Návrh předpokládá efektivní využívání těchto účelově 
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vázaných prostředků na úhradu nákladů spojených s pořízením a údržbou PT a věcných 

prostředků PO.  

 Ve zdroji [32] je také uvedena následující úvaha: díky činnosti JPO, které jsou 

financovány nejvíce ze státního rozpočtu (z rozpočtu obcí), se snižují škody zapříčiněné DN, 

a tím se i snižují následky škod, které jsou posléze řešeny pojišťovnami. Čím modernější 

techniku budou JPO mít, tím efektivněji budou likvidovat následky DN a tím méně budou 

pojišťovny muset vynakládat na vyplacení škod. 

 Navíc podle [32] je navrhovaný systém odvodu spravedlivý. Návrh je vázán na 

zákonné povinné pojistné z provozu motorového vozidla, které dopadá na všechny vlastníky 

motorových vozidel. Mezi příjmem za vybrané pojistné z provozu motorového vozidla a 

výdajem za uhrazené škody je rozdíl přes 6 miliard Kč (za poslední léta), což je zhruba částka 

ročního rozpočtu HZS ČR [32].  

 

8.6.7 Evropské dotace, dotace v rámci příhraniční spolupráce 

 Existuje ještě několik dalších možností, jak finančně podpořit dovybavení JPO. Např. 

Investiční Operační Program Evropské unie, který je určen na zlepšení vybavenosti jednotek 

HZS ČR (a právě dovybavenost profesionálních jednotek může pomoci i jednotkám 

dobrovolným – HZS pak postoupí starší techniku dobrovolným jednotkám). 

 Další dotace (např. dotace v rámci příhraniční spolupráce) jsou samozřejmě také 

možné, ale tento druh dotace JSDH dislokované na ÚO Plzeň nevyužijí. 
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9.  Návrh na zlepšení využití JSDH při řešení vytypovaných MU 

většího rozsahu  

 Návrh na zlepšení využití JSDH na ÚO Plzeň při řešení MU většího rozsahu by obsáhl 

další diplomovou práci, a tak se nyní zaměřím pouze na to, co vidím jako nejdůležitější. 

 Při psaní této práce jsem se setkala s tím, že podklady, které mi byly předány na 

pracovišti IZS a služeb HZS PK, nebyly zcela v souladu se skutečným stavem vybavenosti 

JSDH. Samozřejmě, že se jednotky během roku různě dovybavují. Ovšem narazila jsem i na 

případy, kdy jednotky podle jejich vyjádření, disponovaly prostředky delší dobu než 1 rok a 

HZS PK tuto informaci neměla, nebo stále nemá k dispozici. Byl zde tedy dostatečný prostor 

na nahlášení těchto změn HZS PK, ale ne vždy tomu tak bylo. 

 Za první a zcela zásadní návrh na zlepšení využití JSDH při řešení MU jednoznačně 

vidím to, aby členové JSDH dbali na pravidelné doplňování údajů o jejich vybavenosti na 

HZS PK a zároveň, aby příslušníci HZS tyto změny co nejrychleji zaznamenávali do svých 

systémů a databází. Protože pokud HZS nemá přesný přehled o vybavenosti JSDH zařazených 

do plošného pokrytí, může to zcela zásadně ovlivnit povolávání jednotek a jejich samotné 

nasazení na místě MU. 

 Dalším návrhem na zlepšení využití JSDH je právě jejich vhodné dovybavení. Tím se 

pak může zvýšit samostatné nasazení JSDH. 

 Pokud se jednotky dovybaví DT, OOP, CAS atd., zvýší se tak možnost jejich 

operačního nasazení pro širší spektrum MU. Nutnost dostatečného počtu CAS (např. pro 

zásobování vodou) se ukázala díky statistice MU většího rozsahu (požáry). Tento faktor se 

promítl při zdolávání MU většího rozsahu v prosinci r. 2009 při požáru sklárny v Heřmanově 

Huti. Při této události se za krátký časový úsek podařilo dostat na místo události značné 

množství SaP a tím se podařilo zabránit mnohem větším škodám. 

 Častým typem MU většího rozsahu jsou povodně, které se v poslední době staly téměř 

každoroční záležitostí. Zejména na ÚO Plzeň, kde je značné množství vodních toků, rybníků, 

dále pak VD Hracholusky a VD České údolí, jsou povodně velmi časté (viz statistiky MU). 

Pokud se jednotky dovybaví např. kalovými čerpadly, motorovými pilami, protipovodňovými 

zábranami atd., zlepší se tak využití jednotek pro zdolávání povodňových a popovodňových 

stavů (popř. jiných kalamit). 

 V současné době jsou možnosti nasazení určitých JSDH dislokovaných na ÚO Plzeň 

poměrně velké, nicméně ne u všech jednotek. A právě proto byly vybrané jednotky navrženy 

na dovybavení, aby se tak mohl zvýšit počet jejich nasazení.  
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10.  Možnosti využití této práce 

 Práce by mohla sloužit jednak samotným členům jednotek, ale zejména jejich 

velitelům, starostům sborů a nejvíce pak samotným zřizovatelům těchto JSDH, a to při snaze 

o efektivní dovybavení jednotky a při snaze o efektivní využívání finančních prostředků. 

 Tato diplomová práce může být podkladem pro návrh přednostního vybavení 

vybraných jednotek danými technickými prostředky, které by jednotky vzhledem ke své 

lokaci, předurčenosti, zdrojům rizik, vzhledem ke statistikám MU atd., nejvíce využily, popř. 

které by měly mít podle právního předpisu [2]. Nejedná se tedy o plošný návrh dovybavení 

dobrovolných jednotek, ale o účelné a konkrétní označení jednotek, na které by bylo vhodné 

se primárně zaměřit. 

 Práce může posloužit jednotkám a jejím zřizovatelům také k tomu, aby získaly v dané 

problematice náhled nejen v teoretické rovině, ale také napomůže k vytvoření představy, jak 

pořízení určitých technických prostředků ovlivní další finanční náklady. 

 Věřím, že práce najde uplatnění také u HZS PK, jelikož upřesňuje stávající informace 

v oblasti vybraných technických prostředků na ÚO Plzeň (tedy na území okresů Plzeň – sever, 

Plzeň – jih a Plzeň – město), ale díky statistikám zásahů také umožní orientaci ve vytíženosti 

jednotek kategorie JPO II, JPO III a JPO V na hodnocených okresech.  

 Podle dalších údajů, které jsou v práci uvedeny, lze určit vybavenost vybranými 

prostředky na jednotlivých okresech na ÚO Plzeň a následně podle toho směřovat tok peněz 

pro účelné a efektivní vybavení jednotek.    
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11. Závěr 

 Tato diplomová práce se snaží podat ucelený přehled o vybraných JSDH – o jejich 

rozmístění, vybavení technickými prostředky, OOP a zároveň předkládá přehled o zdrojích 

rizikových faktorů v hasebních obvodech daných jednotek. 

 Jelikož jsou v práci poměrně důkladně řešeny a vyhodnoceny statistiky MU, vč. 

statistik MU většího rozsahu, umožňuje tato práce čtenáři získat povědomí o vytíženosti 

dobrovolných jednotek a také o tom, které typy událostí v jaké lokalitě v posledním období 

převažují. Ze statistik MU většího rozsahu je pak zcela patrná nutnost a potřeba nasazení 

dobrovolných jednotek. 

 V práci je dále zhodnocen ÚO Plzeň i z hlediska stávajícího stavu vybavenosti 

technickými prostředky a jejich zastoupení na území daných okresů. Tyto informace, společně 

se statistikami MU a s přehledem o zdrojích rizik, byly hlavním klíčem k vytypování 

jednotek, které je potřeba efektivně a prioritně dovybavit danými technickými prostředky. U 

těchto vybraných jednotek byl poté proveden návrh na dovybavení, popř. obměnu stávajících 

a často již nevyhovujících technických prostředků. Vybraným jednotkám byly navrženy 

nejrůznější technické prostředky, které by vzhledem ke zdrojům rizik a vzhledem k ostatním 

výše uvedeným aspektům, využily. U některých JSDH bylo nutné navrhnout i dovybavení 

OOP. 

 S obměnou či dovybavením jednotek samozřejmě velmi úzce souvisejí finanční 

možnosti zřizovatelů. Proto jsou v práci zmíněny jednak možnosti financování JSDH, dále 

pak u vybraných prostředků je uvedena přibližná současná cenu na trhu. Jsou uvedeny také 

další související náklady, které na první pohled nemusí být zcela zřejmé (např. JSDH, která je 

navržena dovybavit člunem, musí pořídit nejen člun, ale i ostatní prostředky, jako jsou 

záchranné vesty, přilby atd., a navíc by měli vybraní členové této jednotky absolvovat kurz 

pro práci na vodě). V práci je také okrajově zmíněna možnost, aby se na financování JSDH 

určitou měrou podílely i soukromé subjekty. 

 Ačkoli by se za ideální stav mohlo považovat to, že každá jednotka bude disponovat 

co nejvíce prostředky, není toto samozřejmě vzhledem k velkému počtu jednotek a finanční 

náročnosti možné. A ani plošný návrh na dovybavení nebyl cílem této práce. Cílem byla 

analýza stávajícího stavu a návrh na vybavení a využití vytypovaných jednotek Sborů 

dobrovolných hasičů na Územním odboru Plzeň, čehož bylo na základě dostupných zdrojů a 

následných analýz dosaženo. 

 Přestože práce vychází z platných údajů, které poskytli příslušníci HZS, objevily se 

občas při jejich zpracování jisté nepřesnosti či nesrovnalosti (např. jednotky byly vybaveny 
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technickými prostředky navíc, popř. některé prostředky již neměly a v databázi JSDH, která je 

vedena u HZS PK, toto nebylo aktualizováno). Zde se projevuje určitý nezájem ze strany 

zřizovatelů a velitelů JSDH pravidelně doplňovat a aktualizovat stav techniky a technického 

vybavení v databázích vedených u HZS PK. Tato práce tak zároveň apeluje na starosty či 

velitele všech JSDH, aby dbali na pravidelnou aktualizaci dat u HZS, protože tyto 

nesrovnalosti se pak při zdolávání MU mohou ukázat jako zcela zásadní a mohou ovlivnit i 

možnost nasazení JSDH. 

 Věřím, že diplomová práce poslouží svým účelům a bude možnou inspirací pro 

zlepšení stavu vybavenosti a nasazení JSDH a přispěje k tomu, aby se v řešení celé 

problematiky efektivního dovybavování nadále pokračovalo. 
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