
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra požární ochrany 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení systému plošného pokrytí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Vladan Lazecký 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana Chudová, Ph.D. 

Studijní obor: 3908T006 Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Datum zadání bakalářské práce:   15. 6. 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce:  19. 4. 2013 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně.“ 

 

V Ostravě 19. dubna 2013       ............…………………… 

Vladan Lazecký 



P R O H L Á Š E N Í 

Prohlašuji, že 

• jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji diplomovou/bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 
• beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své 
práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek 
obhajoby 1); 
• beru na vědomí, že diplomová/bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v 
univerzitním informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále 
jen VŠB – TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí; 
• beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě 
diplomovou/bakalářskou práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2); 
• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO  na uzavření 
licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 
• beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – diplomovou/bakalářskou 
práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – 
TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu 
nákladů, které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 
• beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalářské práce využito softwaru 
poskytnutého VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy 
pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky diplomové/bakalářské práce využít ke 
komerčním účelům; 
• beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový 
produkt, považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se 
projekt skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce. 
 

Jméno, příjmení:  Vladan Lazecký 

 

Adresa:   Vražné 51, 742 34 Vražné 

 

Dne:  19. 4. 2013                                                                        Podpis:……………………… 

........................................................ 
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních 

předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 
(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků 

oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis 

vysoké školy. 
(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů 

před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 
rozmnoženiny. 

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.2) zákon č. 

121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění 
pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo 
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 
(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 odst. 

3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho vůle u 

soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy školy 

nebo školského či vzdělávacího zařízení. 

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s 

užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití 

školního díla podle odstavce 1.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl velice poděkovat paní Ing. Daně Chudové, Ph.D. za skvělé vedení 

při vytváření této diplomové práce. Další poděkování za poskytnuté podklady a cenné rady 

patří kolektivu KŘ a KOPIS Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně.   

 



Anotace  

LAZECKÝ, Vladan. Zhodnocení systému plošného pokrytí. Ostrava, 2013.  

Diplomová práce. 72 s. Ostrava: VŠB – TU. Vedoucí práce Ing. Dana Chudová, Ph.D.  

Snahou diplomové práce je posoudit jiné než standardní postupy a nástroje, při kterých se 

realizuje plošné pokrytí a požární poplachový plán. V konkrétním území jsou aplikovány 

podklady modulu GIS vyvinutého HZS Plzeňského kraje, které jsou následně vyhodnoceny 

s ohledem na možné použití v běžné praxi. V práci jsou vysvětleny principy, na jejichž 

základech staví organizace požární ochrany v SRN. Na zjištěných poznatcích jsou v českém 

systému získávány konkrétní veličiny, které jsou využity při zhodnocení českého 

a německého modelu plošného pokrytí. Větší pozornost je věnovaná jisté »míře 

dosažitelnosti«, což je v SRN jedno ze základních kritérií, které představuje pravděpodobnost 

splnění stanovených požadavků. 
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LAZECKÝ, Vladan. Evaluation of the system of fire brigade deployment. Ostrava, 2013.  

Master thesis. 72 pages. Ostrava: VŠB – TU.  

The aim of this master thesis is to assess the non-standard procedures and tools which are 

helpful in implementation of fire brigade deployment and fire alarm plans. The sources of GIS 

module, which was produced by fire brigade of Plzeň district, are applied in specific area and 

after that evaluated with regard to possible use in routine practice. Next part of the thesis 

explains the principles which are considered for foundation of fire protection organization in 

Germany. Upon discovered pieces of knowledge, specific quantities are obtained in the Czech 

system. These quantities are used in the evaluation of the Czech and German model of fire 

brigade deployment. Further attention is focused on certain »achieve rate«. In Germany this is 

one of the basic standards and represents probability of meeting set requirements.  

Keywords:    

Fire alarm plan, organization of fire brigade, system of fire brigade deployment.  
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Úvod 

Stará lidová poučka říká «nehas, co tě nepálí». Podíváme-li se na plamen – byť 

o malém tepelném výkonu - jako možný iniciační zdroj, tak si troufám vyjádřit jisté 

pochybnosti o platnosti tohoto rčení. Nicméně nejen pro události typu požár, ale i všechny 

ostatní události funguje s úspěchem v ČR již řadu let tzv. systém plošného pokrytí JPO. 

Na základě požadavků, které tento model pro každé území nastaví, jsou na území ČR 

rozmístěny jednotky požární ochrany určitého typu. Při tvorbě plošného pokrytí JPO 

a potažmo i poplachových plánů jsou následně danými postupy při dodržení celé škály 

pravidel v konkrétním území realizovány požadavky na dojezd jednotek v určité síle 

a do daného časového limitu. Předmětem diplomové práce bude zhodnotit nástroje využitelné 

při tvorbě plošného pokrytí a poplachových plánů nejen v právě platné metodice. V této části 

práce bude větší pozornost věnována aplikaci (modulu) GIS vyvinutou HZS Plzeňského kraje. 

Podklady tohoto nástroje budou aplikovány v konkrétním území a následně vyhodnoceny 

s ohledem pro eventuální použití v Jihomoravském kraji. Dosažené výsledky lze posléze 

zobecnit pro jakékoli území v ČR. 

V další části práce bude poměrně detailně představena organizace požární ochrany 

s ohledem na určité „požadavky plošného pokrytí JPO“ ve Spolkové republice Německo. Je 

všeobecně známo, že represivní stránka organizace PO v tomto státě je založena převážně 

na bázi dobrovolných hasičů. Snahou bude v tomto systému najít jistá pozitiva, která by se 

dala využít i v organizaci požární ochrany v ČR.   

Na základě statistického sledování události bude provedeno hodnocení systému 

plošného pokrytí v ČR s ohledem na reálné dojezdy JPO na místo zásahu. Toto hodnocení 

proběhnutých zásahů představuje právě v SRN poměrně klíčové kritérium, které má vliv 

při dimenzování sil a prostředků při zajišťování požární ochrany v obci. V návaznosti na takto 

získaná data bude provedena analýza předem vybraných veličin, které by mohly být 

nápomocné při srovnání českého a německého modelu organizace požární ochrany.  
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Rešerše 

Pro pochopení komplexní problematiky systému plošného pokrytí a poplachových 

plánů fungujících v ČR bylo nutné prostudovat celou řadu legislativních dokumentů, z nichž 

je pro tuto problematiku nejklíčovější vyhláška č. 247/2001, o organizaci jednotek PO. 

Systém plošného pokrytí v návaznosti na současný právní rámec celé organizace požární 

ochrany v ČR je velice kvalitně vysvětlen v publikaci „Organizace jednotek PO“ od pana 

Dr. Zdeňka Hanušky. Realizace plošného pokrytí a poplachových plánů v sobě skrývá řadu 

úskalí, které bylo nutno osobně prodiskutovat na příslušném odboru IZS. Ke zjištění různých 

statistických veličin byla použita databáze SSU, kterou lze považovat za základní kámen 

evidence již proběhnutých zásahů JPO v České republice. 

HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2. vydání. Ostrava: SPBI, 

2008. ISBN 978-80-7385-035-7. 

Publikace se zaměřuje na organizaci požární ochrany se zřetelem na systém plošného 

rozmístění jednotek PO. V knize je dále vysvětlena statistika a principy, na jejichž základech 

je založen český systém plošného pokrytí. Autor se částečně věnuje také problematice 

poplachových plánů. 

Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje ze dne 6. 12. 2011, částka 203, kterým se 

aktualizují pokyny stanovené pro zpracování a použití Požárního poplachového plánu 

Jihomoravského kraje a k realizaci nařízení Jihomoravského kraje. 

Tento pokyn realizuje požární poplachový plán Jihomoravského kraje. Obsahuje 

seznam jednotek PO, jejich předurčenost pro jednotlivá katastrální území, dále předurčenost 

pro rychlostní komunikace, tunely a dálnicích. 

Pokyn ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 30. 7. 2012, 

částka 110, k zabezpečení plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany 

v podmínkách kraje pro rok 2012. 

Tento pokyn realizuje samotné plošné pokrytí na území celého Jihomoravského kraje. 

Obsahuje stanovení stupňů nebezpečí všech katastrálních území a požadavky na předurčené 

jednotky PO, jejich seznam, předurčenost, početní stav a vybavení.  
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Zahraniční rešerše 

Pro pochopení organizace represivní části PO ve Spolkové republice Německo je 

nutné zdůraznit, že je respektována jistá autonomie obce v otázkách požární bezpečnosti, což 

zdůvodňuje rozdílný stav PO v jednotlivých obcích. Existují pouze jistá doporučení asociace 

AGBF, které jsou pro potřebu plánování popsány v metodice. Pro účely této práce byl 

přiblížen stav PO v obcích Kreuztal, Mechernich a Leichlinge, který je popsán v požárním 

poplachovém plánu. 

AGBF BUND. Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten. 

In: Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Bundesfeuerwehren, 1998.  

Jedná se o doporučení asociace AGBF, která na základě studie O.R.B.I.T. doporučuje 

rámcové požadavky, jejichž splnění by mělo být cílem každé obce. Toto doporučení vzniklo 

v souvislosti se zavedením systému řízení veřejné správy orientované na službu v německé 

samosprávě. Pro dva produkty („zdolání kritického bytového požáru“ a „technickou pomoc“) 

byly nastoleny doporučení s ohledem na dobu dojezdu, početní stavy a míru dosažitelnosti.  

Brandschutzbedarfsplan der Stadt Kreuztal. In: Meine Stadt - Kreuztal [online]. 2010. 

Úkolem požárního poplachového plánu německého města Kreuztal je posouzení 

možných rizik z pohledu PO, načemž závisí požadavky na množství rozmístění SaP. Tento 

dokument obsahuje charakteristiku obce s ohledem na požární ochranu, dispozici požární 

techniky, přehled a hodnocení již proběhnutých zásahů.  
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1. Systém plošného pokrytí 

Česká republika garantuje občanovi jistý komfort v otázkách bezpečnosti v oblasti 

požární ochrany a ochrany před mimořádnými událostmi. Aby byla zajištěna přiměřená 

pomoc každému občanovi v určitém časovém intervalu a kvalitě, vznikl systém plošného 

pokrytí. Ten lze definovat jako systém organizace jednotek požární ochrany pro řešení 

mimořádných událostí, omezení jejich následků a účinků na životy obyvatel, jejich majetku 

a následků na životní prostředí. Tyty jednotky jsou rozmístěny podle tzv. plošného pokrytí 

území kraje jednotkami PO, které stanoví nařízením kraje podle §27 odst. 1 písm. a) rada 

kraje [1].  

1.1 Zrod současného systému 

Prvním krokem pro vytvoření fungujícího systému plošného pokrytí jednotek PO, 

který poskytuje občanovi určitý komfort v oblasti bezpečnosti, bylo usnesení vlády 

č. 646/1994, které definuje koncepci plošného pokrytí území ČR síly a prostředky jednotek 

PO. Nelze mluvit o metodice jako takové, nicméně první podobné rysy současného systému 

rozmístění SaP jednotek PO se objevily již v pokynu Hlavní správy požární ochrany MV ČSR 

z 19. 12. 1972 číslo 15 – „Zásady pro stanovení druhu a kategorie jednotek“.  Po roce 1960 

bylo například v celém Jihomoravském kraji pouze 5 profesionálních jednotek – tehdy obecně 

známé jako „Veřejné požární útvary“. Tehdejší požární ochrana byla založena spíše 

na dobrovolných požárních jednotkách (Veřejné požární sbory). Vzhledem ke zjištěným 

nedostatkům v oblasti organizace represe nechala Krajská inspekce PO provést analýzu a 

na základě této analýzy později vznikla dlouhodobá koncepce, jejíž cíl bylo vybudování 

systému požárních jednotek v návaznosti na tyto čtyři hlavní pilíře: 

 v každé obci bude zřízena dobrovolná JPO, která bude vybavena technikou pro prvotní 

a jednoduchý zásah, 

 ve vybraných obcích bude zřízena dobrovolná JPO, která bude fungovat jako 

výjezdové středisko mobilní požární techniky pro pomoc okolním obcím, 

 ve vybraných obcích zřídit smíšenou požární jednotku,  

 v okresních městech zřídit profesionální jednotku (tehdy „Veřejný požární útvar“) pro 

zásahy ve městě a velkých událostí v okrese i mimo něj. [2] 
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Mezi základní principy plošného pokrytí JPO v České republice patří: 

 přiměřenost – rozmístění SaP je přiměřené danému nebezpečí; 

 plošnost – v souladu s ústavou je pomoc občanovi zaručena na celém území ČR; 

 transparentnost – lze stanovit čas pro každý katastr obce, kdy bude na místě 

nasazena jednotka PO; 

 ekonomická optimálnost – cíl spočívá v co největším využití nákladné požární 

techniky; 

 spolupráce – sdružení prostředků obcí a státu představuje jisté, méně nákladné 

řešení a přesto je zachováno požadované pokrytí jednotkou v daném čase; 

 standardizace vybavení – je přesně definováno minimální vybavení pro JPO 

s ohledem na její úkoly; 

 dotační politika – jsou stanovena určitá pravidla pro získávání dotací, které dále 

podporují akceschopnost jednotky, její aktivitu a nákup investičních prostředků. [7]  

1.2  Organizace jednotek požární ochrany 

 Druhy jednotek PO jsou stanoveny v paragrafu § 65 zákona 133/85 Sb. o PO. [1] 

Rozlišujeme tyto 4 druhy JPO: 

 jednotka HZS kraje, která je složená z příslušníků HZS kraje; 

 jednotka HZS podniku, která je složená ze zaměstnanců, kteří vykonávají činnost 

v jednotce jako své zaměstnání;  

 jednotka SDH obce, která je složena z fyzických osob, kteří činnost v jednotce 

nevykonávají jako své zaměstnání; 

 jednotka SDH podniku, která je složená ze zaměstnanců právnické či podnikající 

fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v jednotce jako své zaměstnání.  
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1.2.1 Typy stanic HZS  

 Hasičský záchranný sbor disponuje požárními stanicemi, které se označují typem, 

který charakterizuje určitou stanici s ohledem na počet příslušníků, funkční složení směn, 

vybavení a počet organizovaných výjezdů. Každý kraj se z pohledu PO dělí na územní 

odbory. Minimální vybavení věcných prostředků a techniky v návaznosti na typ stanice je 

uveden v příloze č. 5 vyhlášky 247. [3] Stanice HZS kraje, tedy jednotka JPO I, má tzv. 

územní působnost;  jednotka HZS podniku, tedy jednotka JPO IV, má tzv. místní působnost.  

V každém územním odboru je s ohledem na počet obyvatel v obci umístěna jedna 

stanice typu “C” (centrální). Stanice typu “C1” se zřizuje v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc, 

stanice typu “C2” v obci s počtem obyvatel od 50 tisíc do 75 tisíc obyvatel. Oby tyto typy 

stanic zabezpečují výjezd dvou družstev. Stanice typu “C3” se zřizuje v obci nad 75 tisíc 

obyvatel a zabezpečuje výjezd tří družstev. Tento typ stanice bývá zpravidla umístěn 

v krajském městě a představuje z pohledu HZS kraje místo dislokace speciálních věcných 

prostředků, vyškolených specialistů a  často funguje jako opěrný bod pro specializované 

činnosti (není to ovšem podmínkou – po celé ČR najdeme mnoho stanic typu P, které fungují 

rovněž jako opěrné body). Základní informace o početních stavech jsou uvedeny v tabulce 1.  

Nejen s ohledem na plošné pokrytí JPO se dále zřizují tzv. pobočné stanice – tedy 

stanice hasičského záchranného sboru typu “P”. Stanice typu “P0” se zřizuje v obci s počtem 

obyvatel do 15 tisíc. Tato jednotka vznikla tzv. sdružením prostředků obce a HZS kraje. 

Minimální početní stav na jedné směně jsou pouze dva příslušníci – v případě vyhlášení 

poplachu je tedy nutné uskutečnit výjezd společně s členy jednotky sboru dobrovolných 

hasičů (pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak). Stanice typu “P1” se zřizuje v obci 

do 30 tisíc obyvatel, stanice typu “P3” v obci do 30 tisíc obyvatel a stanice typu “P4” v obci 

nad 30 tisíc obyvatel. Stanice typu “P2” je v odůvodněných případech vybavena stanovenou 

výškovou technikou a zřizuje se v obcích do 15 tisíc obyvatel, pokud se v obci nachází 

alespoň 10 % budov s více než 5 nadzemními podlažími a není k dispozici AŽ nebo AP z jiné 

stanice do 15 minut. Tento typ stanice se zřizuje v obci nad 15 tisíc obyv., pokud není 

k dispozici výšková technika do 15 minut z jiné stanice. Všechny stanice typu “P” 

zabezpečují výjezd jednoho požárního družstva o zmenšeném početním stavu s výjimkou 

stanice typu “P4”, která zabezpečuje výjezd dvou požárních družstev.  [3] 
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Tabulka 1: Základní a minimální početní stavy příslušníků stanic HZS kraje [3] 

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet organizovaných 
výjezdů 

2 2 3 1 1 1 1 2 

Základní počet stav 
příslušníků (3 směny) 

39 45 60 9 15 24 33 39 

Základní počet stav 
příslušníků (1 směna) 

13 15 20 3 5 8 11 13 

Minimální početní 
stav příslušníků  
(1 směna) 

8 10 14 2 4 6 8 8 

 

 Z tabulky 1 je pro účely plošného pokrytí významný počet organizovaných výjezdů. 

Každý tento organizovaný výjezd představuje pro základní tabulku plošného pokrytí a tudíž 

i poplachové plány jednu jednotku požární ochrany. Od tohoto faktu se lze odchýlit (podle 

odst. 3 čl. 5 pokynu 35/2005 [4]) pokud druhý výjezd jednotky JPO I je určen pro zásah 

speciální technikou nebo předurčen pro záchranné a likvidační práce či pro ochranu 

obyvatelstva.  

1.2.2 Typy jednotek sboru dobrovolných hasičů 

  U jednotek sboru dobrovolných hasičů rozlišujeme stejně jako u jednotek HZS, zda 

mají tzv. územní působnost (JPO II, III) nebo místní působnost (JPO V, JPO VI). JSDH obce 

typu JPO II se zřizuje zpravidla ve vybrané obci nad 1000 obyv. a v režimu tzv. pracovní 

pohotovosti zajišťuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (JPO II/1) nebo 

výjezd dvou těchto družstev (JPO II/2) do 5 minut od vyhlášení poplachu. Totéž platí 

u jednotek JSDH obce typu JPO III/1 (nebo analogicky JPO III/2) s tím rozdílem, že tato 

jednotka nezajišťuje systém pracovní pohotovosti a výjezd musí být uskutečněn do 10 minut 

od vyhlášení poplachu. JSDH obce typu JPO V zajišťuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu do 10 minut od vyhlášení poplachu. JPO VI, tedy JSDH podniku, zřizuje 

právnická nebo podnikající fyzická osoba.  

 Dále existují i nezařazené jednotky PO v plošném pokrytí. Na tyto jednotky je 

v mnoha ohledech pohlíženo jako na jednotku kategorie JPO V s tím rozdílem, že jednotka je 

zařazena zpravidla až v druhém a vyšším stupni v poplachových plánech. Jako zvláštní druh 

jednotky lze chápat tzv. vojenskou hasičskou jednotku, jejíž zřizovatelem je Ministerstvo 

obrany ČR. Tyto jednotky nejsou zařazeny v plošném pokrytí. 
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1.3 Předurčenost jednotek PO a opěrné body 

 Předurčenost jednotek PO a seznam opěrných bodů pro specializované činnosti je 

řešen v pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.27/2006. [9] Zde je rozdělení JPO předurčené 

pro určitý typ záchranných a likvidačních prací při MU. V příloze tohoto pokynu je pak 

v tabulce přehledně uvedena předurčenost všech stanic HZS krajů a opěrné body HZS ČR 

pro jednotlivé typy specializovaných činností.  

1.3.1 Opěrný bod 

Pod pojmem „opěrný bod“ se rozumí jednotka hasičského záchranného sboru kraje, 

na níž je dislokována speciální technika pro provádění speciálních činností a dále potřebný 

počet vyškoleného personálu pro manipulace s touto technikou. V pokynu č. 27/2006 [9] jsou 

uvedeny zásahové obvody jednotlivých opěrných bodů takovým způsobem, aby byly 

po celém území republiky rovnoměrně zajištěny SaP pro tyto specializované činnosti. V ČR 

jsou pro speciální činnosti vyčleněny tyto opěrné body: 

 likvidaci havárií nebezpečných látek, 

 rozšířenou detekci nebezpečných látek, 

 dekontaminaci techniky a obyvatelstva,  

 olejové havárie, 

 velkoobjemové čerpání vody, 

 dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek, 

 vyprošťování těžkých vozidel, 

 záchranu osob ze zřícených budov, 

 nouzové přežití obyvatelstva, 

 práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky, 

 provádění záchranných prací pomocí vrtulníku,  

 práce pod vodní hladinou. 

 

 



VŠB - TU Ostrava,  Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                             9 

1.3.2 Předurčenost JPO 

 Pod pojmem „předurčenost JPO“ se rozumí jednotka hasičského záchranného sboru, 

popř. jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, které je předurčena pro záchranné práce na 

silničních komunikacích při silničních nehodách nebo pro zásahy na nebezpečnou látku.  

Předurčenost pro zásahy na nebezpečné látky 

 Při haváriích nebezpečných látek se vyčleňují 3 druhy předurčenosti. Požadavky na 

řešení úkolů jednotlivých JPO předurčených pro zásah při MU s výskytem nebezpečných 

látek a při úniku radioaktivních látek jsou uvedeny v čl. 21 Řádu chemické služby. [10] 

Předurčenost typu „Z“ 

 každá jednotka HZS kraje, pokud se nejedná o jednotku s předurčeností „S“, 

popř. „O“, nebo jednotka JSDH obce (JPO II) určená územně příslušným HZS. 

Předurčenost typu „S“ 

 jednotka HZS kraje určená MV – GŘ HZS ČR na návrh příslušného HZS kraje 

 doba dojezdu do nejvzdálenějšího místa je maximálně 40 minut. 

Předurčenost typu „O“ 

 jednotka HZS kraje, která zároveň funguje jako opěrný bod pro likvidaci 

havárií nebezpečných látek; 

 doba dojezdu do nejvzdálenějšího místa je maximálně 40 minut; 

 jednotka zajišťuje pohotovost 3 specialistů nad rámec zákl. početního stavu. 

Předurčenost pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách  

 Pro tento typ záchranných prací jsou JPO předurčeny do následujících 6 skupin. 

O předurčenosti pro jednotlivé JPO rozhoduje rozsah vybavení, početní stavy 

a předpokládaná doba dojezdu. V čl. 2 přílohy pokynu č. 27/2006 [9]  je uveden zásahový 

obvod předurčené jednotky HZS kraje, popř. předurčené JSDH obce pro příslušné dálniční 

úseky.   
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Předurčenost typu „A“ 

 jednotka HZS kraje předurčena pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních 

komunikacích a silnicích I. třídy, 

 určena MV - GŘ HZS ČR na návrh HZS kraje, 

 disponuje RZA nebo TA (hmot. třída min. „L“) nebo CAS ve spec. technickém 

provedení (hmot. třída min. „M“), 

 základní početní stav příslušníků podle vyhl. 247/01 Sb. je zvýšen 

o 2 příslušníky. 

Předurčenost typu „B“ 

 jednotka HZS kraje, popř. jednotka SDH obce (JPO III), předurčená 

pro záchranné práce na všech komunikacích, 

 vybavena RZA nebo TA (hmot. třída min „L), 

 určena MV - GŘ HZS ČR na návrh HZS kraje. 

Předurčenost typu „C“ 

 jednotka HZS kraje předurčena po záchranné práce na všech komunikacích 

nebo JSDH obce (JPO II, event. JPO III) předurčena pro záchranné práce 

na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic a ostatních komunikacích. 

 určena územně příslušným HZS kraje, 

 disponuje minimálně CAS v spec. tech. provedení (hmot. třída min. „M“). 

Předurčenost typu „D“ 

 jednotka JSDH obce (JPO II, JPO III) předurčena pro záchranné práce 

na silnicích II. a III. třídy, 

 disponuje CAS nebo DA a alespoň sadou ručních vyprošťovacích nástrojů. 

Předurčenost typu „E“ 

 jednotka HZS kraje, která disponuje automobilovým jeřábem s nosností 

výložníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun. 
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Předurčenost typu „F“ 

 jednotka HZS kraje, která disponuje automobilovým jeřábem s nosností 

výložníku nad 20 tun. 

  je zároveň i opěrným bodem pro vyprošťování těžký vozidel. 

Označení JPO 

 Stanice HZS kraje a JSDH obce jsou označeny podle svého druhu (kategorie) 

doplněné o typ předurčenosti pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách 

a pro zásahy na nebezpečnou látku. Označení např. „C1-A-S“ specifikuje stanici hasičského 

záchranného sboru kraje typu „C1“ (centrální stanice), která má předurčenost typu „A“ 

pro zásahy na silničních dopravních nehodách a zároveň funguje jako střední jednotka 

pro zásahy na nebezpečnou látku. Obdobně se toto pravidlo týká i JSDH obce. Označení 

„JPOII/1-D“ specifikuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce typu JPO II/1, která je 

předurčena pro záchranné práce při silničních dopravních nehodách typu „D“. 

1.4 Zabezpečení plošného pokrytí 

 Dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí je uvedena v §5 nařízení vlády 

č. 172/2001 Sb. [8]  Tato dokumentace obsahuje stupně nebezpečí pro jednotlivá katastrální 

území obce, seznam jednotek PO, které jsou určeny k zabezpečení plošného pokrytí 

v návaznosti na jejich dislokaci a předurčenost podle základní tabulky plošného pokrytí, popř. 

předurčenost pro dopravní nehody, živelné pohromy, havárie a pro ochranu obyvatelstva. 

Dále musí být v této dokumentaci uvedeny cílové početní stavy, požární technika a věcné 

prostředky jednotek s územní působnosti, tedy JPO I-III. Plošné pokrytí musí být 

aktualizováno, pokud dojde ke změně v oblasti akceschopnosti jednotek nebo požárního 

nebezpečí obce. Musí být navíc stanoven způsob a v jakém rozsahu kraj plošné pokrytí 

zabezpečí. Plošné pokrytí musí být aktualizováno s ohledem na změnu požárního nebezpečí 

obce, popř. změnu akceschopnosti jednotek PO.  
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1.4.1 Kategorie nebezpečí a nebezpečí katastrálního území 

 HZS kraje musí zhotovit pro vydání nařízení orgánů kraje stanovení stupně nebezpečí 

území obcí. Postup pro zjištění stupně nebezpečí katastrálního území je uveden v příloze č. 1 

vyhlášky č. 247/2000 Sb. o organizaci PO. [3] Pro stanovení stupně nebezpečí je nutný 

výpočet celkového kritéria Kc. Celkové kritérium se stanoví jako součet tří dalších kritérií, 

které zohledňuje počet obyvatel Ko, počet zásahů Kz a charakter území Kui.  

 

 

 Kritérium počtu obyvatel Ko 

 Toto kritérium se stanovuje v závislosti na počtu obyvatel daného území podle 

následující tabulky. 

Tabulka 2: Kritérium počtu obyvatel [3] 

Počet obyvatel Hodnota Ko 

nad 50 000 20 

15 001 – 50 000 15 

5001 – 15000 14 

3001 – 5000 12 

1001 – 3000 10 

201 – 1000 5 

do 200 1 

 Kritérium charakteru území KUI 

 Toto kritérium zohledňuje místní zvláštnosti, jako např. zda se jedná o rekreační 

oblast, zda je území v zóně havarijního plánování, zda se zde vyskytují zdravotnická zařízení, 

obchodní centra atd. Veškerý výčet všech položek pro započítání do kritéria charakteru území 

je uveden v tab. 3 přílohy č. 1 vyhlášky 247 [3]. Celkové kritérium charakteru území je součet 

všech položek, které lze započítat dle uvedených podmínek.  

 Kritérium počtu zásahů KZ 

 Dle počtu zásahů jednotky PO na daném území se stanovuje kritérium Kz  podle 

tabulky 3.  Jedná se o průměrný počet zásahů v posledních pěti letech.  

Kc = Ko + Kz + Kui 
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Tabulka 3: Kritérium počtu zásahů [3] 

Počet zásahů Hodnota kritéria KZ 

do 100 0 

101 - 200 1 

nad 200 2 

Stupeň nebezpečí území obce představuje míru nebezpečí katastrálního území a určuje 

se v závislosti na vypočtené celkové kritérium Kc  Podle čl. 4 pokynu 36/2005 [4] lze 

výsledný stupeň posuzovat pro celou obecní část, přip. celou obec, pokud území obce je 

zahrnuto do více katastrálních území a jedná se o souvislou zastavěnou část obce. Osamocené 

stojící objekty a objekty, kde lze předpokládat složitější podmínky po zásah musí být 

zajištěny takovým způsobem, aby stanovený stupeň nebezpečí celého území nebyl těmito 

objekty zvyšován – např. technickými a organizačními opatřeními. Výsledný stupeň se určí 

podle následující tabulky. 

Tabulka 4: Stanovení stupně nebezpečí obce [3] 

Stupeň 
nebezpečí 

území obce 

Hodnota 
Kc 

I A 25 a více 

I B 21 - 24 

II A 16 - 20 

II B 11 - 15 

III A 6 - 10 

III B 3 - 5 

IV   do 2 

 

1.4.2  Základní tabulka a přiřazení jednotek 

Podle § 65 odst. 6 zákona o PO [1] musí být vnitřní organizace a vybavení JPO včetně 

dislokace jednotlivých druhů a kategorií JPO volena tak, aby území obce bylo podle stupně 

nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované 

doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí.  
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Podle základní tabulky plošného pokrytí v příloze zákona o PO [1] (tabulka 5) se 

určuje počet jednotek PO a doba jejich dojezdu.  

Tabulka 5: Základní tabulka plošného pokrytí [1] 

Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí území 
obce 

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu 
na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

V souladu s čl. 5 pokynu 36/2005 [4] musí první jednotka (min. družstvo 

o zmenšeném početním stavu 1 + 3) plánovaná v základní tabulce plošného pokrytí 

disponovat CAS a 4 ks izolačních dýchacích přístrojů (IDP). Úkolem této jednotky je provést 

prvotní průzkum, záchranu či evakuaci osob, omezení rizik, poskytnutí první pomoci, 

přivolání dalších SaP a zásah jedním “C” proudem vody. Druhá a další jednotka (1 + 3) 

plánovaná dle základní tabulky plošného pokrytí musí disponovat také CAS nebo speciálním 

požárním automobilem.  

Při zařazování JPO podle základní tabulky plošného pokrytí platí následující výjimky 

a kompromisní řešení. Díky následujícím skutečnostem lze do základní tabulky plošného 

pokrytí zařadit na první místo i jednotky kategorie JPO V, které zpravidla nedisponují CAS. 

Pokud se totiž jedná o katastrální území obce, které je zařazeno do stupně nebezpečí III A, III 

B nebo IV, lze jako první plánovanou jednotku PO zařadit takovou jednotku, které je 

vybavena přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu min. 800 l/min, má-li k 

dispozici tažný dopravní prostředek. Toto ustanovení platí, pokud je v místě zásahu zdroj 

vody a další jednotky PO disponují CAS. Toto pravidlo lze uplatnit pro druhou a další 

plánovanou jednotku s výjimkou území zařazených do stupně nebezpečí území obce I A nebo 

I B. [4]  

V tabulce 6 vidíme příklad požadavků na JPO pro konkrétní katastrální území, včetně 

hodnot jednotlivých kritérií a objektů.  



VŠB - TU Ostrava,  Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                             15 

* Doba dojezdu = < doba výjezdu od vyhlášení poplachu + efektivní doba jízdy > 

1.5 Realizace plošného pokrytí na úrovni kraje 

 Metodika a požadavky na finální provedení plošného pokrytí na území kraje 

jednotkami požární ochrany je uvedeno v pokynu č. 36/2005 [4], který stanoví podrobnosti 

k zabezpečení plošného pokrytí území České republiky. Tento pokyn mimo jiné ukládá 

ředitelům kraje:  

 zpracovat podklady k zabezpečení plošného pokrytí,  

 zpracovat návrh nařízení kraje k zabezpečení plošného pokrytí, 

 vést aktuální seznamy počtu příslušníku HZS kraje, zaměstnanců HZS 

podniku, členů JSDH obce a podniku, 

 projednat zařazení JPO do plošného pokrytí s jejich zřizovateli, 

 aktualizovat zařazení JPO do plošného pokrytí alespoň 1 x ročně. 

Tabulka 7: Ukázka tabulky plošného pokrytí pro vybrané obce JmK  [14] 

Stanovení stupňů nebezpečí katastrálních území obcí a základní požadavky na jednotky PO 

ÚO Brno               

Katastrální území obce Ko Kui Kz Kc SN Objekt Požadavky na JPO* 

Bratčice 5 0 0 5 III B   1-15  2-20 

Brno - Bohunice 15 1 1 17 II A Fakultní nemocnice Bohunice 2-10  1-15 

Brno - Bosonohy 10 0 0 10 III A   2-15  1-20 

Brno - Brněnské 
Ivanovice 12 2 0 14 II B Průmyslová zóna Kaštanová 1-10  2-15 

            Zátopové území řeky Svitavy   

Tabulka 6: Požadavky na dojezd JPO pro konkrétní katastrální území  [14] 

Katastrální 

území obce 

Předurčené jednotky PO a požadavek na dobu jejich dojezdu 

Stupeň 

nebezpečí 

Doba 

dojezdu 
Název JPO Kat. 

Doba 

dojezdu 
Název JPO Kat. 

Doba 

dojezdu 
Název JPO Kat. 

Bratčice III B 15 
SDH 

Bratčice 
III/1 20 

SDH 

Syrovice 
III/1 20 

PS 

Židlochovice 
I 

Brusná IV 20 PS Tišnov I 25 
SDH 

Lomnice 
III/1 

   

Brno - 

Bohunice 
II A 10 

PS Starý 

Lískovec 
I 10 PS BVV I 15 

SDH 

Bohunice 
III/1 

Brno - 

Bosonohy 
III A 15 

PS Starý 

Lískovec 
I 15 PS BVV I 20 PS Lidická I 

Brno - 

Brněnské 

Ivanovice 

II B 10 
SDH Brno - 

Br. Ivanovice 
V 15 PS Lidická I 15 PS Líšeň I 
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1.6 Shrnutí  

 V této kapitole byl obecně vysvětlen princip systému plošného pokrytí v České 

republice a jeho realizace. Důraz byl kladen zejména na propojení uvedených informací 

s legislativním rámcem. Stanovení jednotek PO, které dosáhnou příslušný bod území 

v určitém časovém limitu, je závislý na nebezpečí daného katastrálního území. V kapitole 

byla dále vysvětlena organizace požární ochrany s ohledem na rozdělení jednotek a jejich 

předurčenost.  
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2. Poplachové plány 

2.1 Požární poplachový plán kraje 

 Úkolem požárního poplachového planu kraje (PPP) je zabezpečit součinnost mezi 

jednotkami požární ochrany nejen při hašení požáru, ale i při provádění záchranných 

a likvidačních prací na území kraje, při poskytování pomoci mezi kraji a při pomoci do 

sousedního státu. Dále slouží k povolávání jednotek a ke stanovení a způsobu vyhlašování 

jednotlivých stupňů poplachového plánu a upravuje činnost operačních a informačních 

středisek hasičského záchranného sboru kraje.  [5] 

Poplachový plán vydává v rámci nařízení kraje podle §27 odst. 2 písm. a) zákona o PO 

rada kraje. Požární poplachový plán má svůj základ v plošném pokrytí jednotek PO, 

zohledňuje předurčenost JPO pro speciální činnosti a dává možnost pro využití JPO 

ze sousedních územních odborů, popř. krajů. Upravuje se zde zařazení všech orgánů 

a subjektů, které by mohly být povolány v rámci operačního řízení k záchranným pracím 

a zdolávání požáru. Poplachový plán musí obsahovat podle §4 nařízení vlády č. 172/2001 [8] :  

 seznam všech jednotek PO působících v kraji, 

 zásady součinnosti při MU na území kraje a v případě mezikrajské pomoci, 

popř. pomoci do sousedního státu,  

 způsob povolávání jednotek PO v rámci operačního řízení, 

 způsob vyhlášení jednotlivých stupňů požárního poplachu, 

 poplachový plán integrovaného záchranného systému krajem, 

 činnost ohlašoven požárů a činnost operačních a informačního středisek 

hasičského záchranného sboru kraje. 

2.1.1 Zásady pro tvorbu požárního poplachového plánu 

 Jednotlivé zásady pro tvorbu PPP jsou uvedeny v pokynu 41/2003 [5]. Hasební 

obvody jednotlivých jednotek jsou dány územím svého zřizovatele. Jednotky JPO IV a JPO 

VI mají sice místní působnost, nicméně mohou být podle odst. 2 čl. 8 pokynu 36/2005 [4] 

využívány ve 2. a vyšším stupni poplachu na žádost OPIS v případě nedostatku SaP.  
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 V příloze tohoto dokumentu je uvedeno rozdělení JPO pro jednotlivé stupně 

požárního poplachu a jejich předurčenost pro příslušné obce, části obcí a objekty. Poplachový 

plán musí být sestaven v souladu s výše uvedenými předpisy a zákony. V rámci poplachového 

plánu se vyhlašují celkem 4 stupně poplachu, přičemž 4. stupeň se označuje jako zvláštní 

stupeň. Požadovaný stupeň poplachu vyhlašuje sám velitel zásahu podle potřeb SaP, 

konkrétní stupeň poplachu může vyhlásit i samotné OPIS podle závažnosti události už po 

přijetí zprávy. Počet jednotek pro jednotlivý stupeň poplachu je daný takto [5]: 

I. stupeň poplachu: max. 4 jednotky požární ochrany; 

II. stupeň poplachu: max. 6 jednotek požární ochrany; 

III. stupeň poplachu:  max. 5 jednotek požární ochrany; 

IV. stupeň poplachu (zvláštní): celkově více než 15 jednotek. 

2.1.2 Zařazení jednotek do jednotlivých stupňů PPP  

 V prvním stupni poplachu pro dané katastrální území jsou uvedeny jednotky PO, 

které jsou předurčeny podle základní tabulky plošného pokrytí. Minimálně jedna JPO musí 

být místně příslušná. V 1. stupni poplachu je zařazena jednotka HZS kraje i v případě, že by 

dojezdy jiných druhů jednotek byly kratší, než dojezd jednotky HZS. Tyto pravidla platí 

obecně ve všech krajích ČR. Poplachový plán poskytuje určitou variabilitu, co se týče 

zařazování jednotek do jednotlivých stupňů poplachového plánu. Metodika pro zařazování 

JPO do PPP se dále upravuje v rámci kraje pomocí interního pokynu.  

 V současné době již téměř všechny poplachové plány zohledňují dojezdové časy JPO 

z jiných krajů a tyto jednotky zařazují do příslušných stupňů. V I. stupni PPP lze v některých 

případech najít pouze jednu jednotku HZS kraje, která navíc přísluší HZS jiného kraje. 

Některé kraje v tomto případě zařazují do I. stupně i jednotku HZS svého vlastního kraje.  

Tabulka 8: Ukázka požárního poplachového plánu pro konkrétní k.ú.  [32] 

Předurčenost JPO k jednotlivým obcím se stupni požárního poplachu 

Obec 1. stupeň kat. 2. stupeň kat. 3. stupeň kat. 

Bohaté 

Málkovice 

PS Bučovice I SDH Nesovice III/1 SDH Drnovice III/2 

SDH Bučovice III/1 PS Slavkov I SDH Slavkov III/1 

  PS Vyškov I SDH Ždánice (HO) II/1 SDH Rousínov III/1 

  SDH Nové Hvězdlice III/1 SDH Vyškov III/2 SDH Lovčice (HO) III/1 

      SDH Luleč III/1 SDH Ivanovice na Hané III/1 

      SDH Brankovice III/1     
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2.1.3.  Aktuální plošné pokrytí a poplachový plán v JMK 

V aktuálním požárním poplachovém plánu a plošném pokrytí JMK se používá 

pro výpočet dojezdu průměrná rychlost dle platné metodiky 45 km/h v odůvodněných 

případech - v rozmezí 45 km/h – 60 km/h. Nezohledňuje se rozdílná rychlost na různých 

typech silničních komunikací ani výškový profil, což se částečně může jevit jako nedostatek, 

ale na druhou stranu je tato rychlost pro všechny JPO identická. Vzhledem k poměrně 

rovinnému reliéfu krajiny na území Jihomoravského kraje by zohlednění výškového profilu 

vedlo k minimálním rozdílům oproti stávající metodice.  

Aktuální plošné pokrytí a poplachový plán je pro každé katastrální území v JMK 

hodnoceno v souladu s příslušnými nařízeními a platnými pokyny.  K řešení plošného pokrytí 

a PPP je přistoupeno pro každé k.ú. systematicky, tzn. je zohledněn nejen teoretický 

dojezdový čas (příslušná doba výjezdu + doba jízdy pro zvolenou trasu) a požadavek na určitý 

počet jednotek, ale jsou zde zohledněny individuálně i další faktory mající vliv na „kvalitu 

zdolání zásahů“ a „funkčnost poplachového plánu“, což znamená například upřednostnění 

jednotky v poplachovém plánu, která disponuje specifickou výbavou než jednotky ostatní, 

popř. upřednostnění jednotky HZS kraje. Snahou plošného pokrytí a poplachových plánů 

na území Jihomoravského kraje je nejen splnit požadavky vyplývající ze zákona a vyhlášek, 

ale hlavně vytvořit plně funkční systém, který občanovi v tísni poskytne co nejkvalitnější 

pomoc v co nejkratší době.  

Pravidla pro vysílání jednotek k MU  

 Vyslání konkrétních jednotek na určitou specifickou událost je závislé na druhu MU 

a předurčenosti jednotky (pořadím) v poplachovém plánu. Pravidla pro OPIS týkající se 

vysílání jednotek k MU je uveden v interním pokynu ředitele HZS jednotlivých krajů. 

V případě JMK se jedná o pokyn č. 111/2011 [13], který upřesňuje vysílání JPO na příslušný 

druh MU s ohledem na požární poplachový plán kraje.  
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2.2 Poplachový plán IZS 

 Poplachový plán IZS slouží k povolávání složek IZS k MU. Územně příslušný 

poplachový plán je součást dokumentace IZS podle vyhlášky 328/2001. [11] Podle §14 této 

vyhlášky existují tyto tři typy poplachový plánů: 

I. Ústřední poplachový plán IZS. 

II. Poplachový plán IZS kraje. 

III. Poplachový plán IZS okresu. 

Ústřední poplachový plán IZS (dále „UPP“) je zpracován v souladu s §7 odst. 2 

písm. c. a zákona o IZS [12]. Je vypracován Ministerstvem vnitra ČR a schvaluje jej ministr 

vnitra. UPP se použije, pokud MU přesahuje státní hranice ČR, pokud překračuje hranice 

kraje a VZ vyhlásil nejvyšší stupeň poplachu nebo pokud o koordinaci požádá hejtman, VZ 

nebo starosta ORP. ÚPP lze uplatnit také v případě, že na místo MU je potřeba k provedení 

záchranných a likvidačních práce zvláštních SaP, kterými složky IZS na úrovni kraje 

nedisponují. V ÚPP jsou uvedeny SaP základních složek IZS vyčleněny pro potřeby ÚPP, 

SaP vyčleněné do ÚPP na základě dohod o plánované pomoci na vyžádání mezi GŘ 

a příslušnou institucí. ÚPP je uložen na operačním a informačním středisku MV - 

Generálního ředitelství HZS ČR  

 Poplachový plán IZS kraje obsahuje spojení na základní a ostatní složky IZS, 

přehled sil a prostředků ostatních složek IZS kraje a způsob povolávání a vyrozumívání 

vedoucích složek IZS a dalších funkcí a orgánů. Věcný obsah a další náležitosti jsou uvedeny 

ve vyhlášce 328/01 Sb. [11]. Tento dokument je uložen na krajském operačním 

a informačním středisku. Podle §10 zákona o IZS [12] plní na tomto úseku HZS úkoly kraje. 

Poplachový plán následně vydává rada kraje svým nařízením.   

 Poplachový plán okresu se používá pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

na okresní úrovni.  

 

 

 



VŠB - TU Ostrava,  Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                             21 

Stupně poplachu podle IZS  

 Podle §20 vyhlášky 328/01 Sb. [11] se rozlišují celkem 4 stupně poplachu podle IZS.  

Každý stupeň předurčuje jisté množství SaP v závislosti na rozsahu a druhu MU.  

I. stupeň poplachu: MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivé objekty, jednotlivé 

prostředky osobní nebo nákladní dopravy, zasažena plocha 

do 500 m
2
, zásah provádí základní složky, které není nutno 

nepřetržitě koordinovat; (§21 vyhl. 328/01 Sb.) 

II. stupeň poplachu: MU ohrožuje nejvýše 100 osob, objekt se složitými podmínkami 

pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy, cenný chov 

zvířat, zasažená plocha do 10000 m
2
, zásah provádí základní a 

ostatní složky IZS, které je nutno nepřetržitě koordinovat 

velitelem zásahu; (§22 vyhl. 328/01 Sb.) 

III. stupeň poplachu: MU ohrožuje 100 – 1000 osob, část obce, areál podniku, několik 

chovů hospod. zvířat, soupravy žel. přepravy, území do 1 km
2
, 

povodí řek, produktovou,  jedná se o hromadnou havárii 

v letecké nebo silniční dopravě, využívají se navíc i SaP jiných 

okresů, či krajů; složky IZS nutno nepřetržitě koordinovat VZ 

s pomocí štábu VZ, místo zásahu se zpravidla rozdělí na sektory 

a úseky; (§23 vyhl. 328/01 Sb.) 

zvláštní st. poplachu: MU ohrožuje více než 1000 osob, celé obce; zasažené území 

nad 1 km
2
, společný zásah vyžaduje koordinaci na strategické 

úrovni – informování OPIS GŘ MV HZS ČR, hejtman, starosta 

ORP. (§24 vyhl. 328/01 Sb.) 

2.2 Shrnutí kapitoly 

V této kapitole byl stručně vysvětlen význam a realizace požárního poplachového 

plánu a poplachového plánu IZS včetně jednotlivých stupňů. Vysvětlení principů při 

zařazování jednotek do jednotlivých stupňů je nutné pro pochopení návazností v dalších 

kapitolách.  
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3. Nástroje pro tvorbu plošného pokrytí a poplachového plánu 

 Ke zjištění podkladů pro sestavení požárního poplachového plánu, popř. plošného 

pokrytí, lze využít několik webových aplikací. Je nezbytně nutné vědět, na jakých principech 

tyto aplikace pracují a jak lze interpretovat data získaná těmito aplikacemi. Tyto aplikace 

mohou být využívány nejen pracovníky odboru IZS, kteří se podílí na zpracování požárních 

poplachových plánů a plošného pokrytí, ale i velitelé čet, velitelé družstev a především 

velitelé stanic, kteří jsou často zodpovědní za funkční poplachový plán a jsou 

nejkompetentnější v této oblasti, jelikož při tvorbě každého takové dokumentu je nutné 

zohlednit znalost hasebního obvodu a reálné faktory mající vliv na dojezd JPO na místo 

zásahu. Mezi faktory ovlivňující dojezd na místo patří zejména vzdálenost a rychlost 

požárního automobilu.  

 Vzdálenost má největší vliv na dobu dojezdu. Při určení vzdálenosti je nutné ale brát 

v úvahu sjízdnost komunikace (nejen) v zimním období, typ komunikace, její přístupnost 

a překážky bránící příjezdu JPO na místo události. Pokud zvážíme tyto faktory, zjistíme 

mnohdy, že nejkratší stanovená vzdálenost, nemusí být tou nejrychlejší. Nejoptimálnější 

vzdálenost je ta, která jednotka využije pro nejrychlejší a nejbezpečnější dosažení místa 

zásahu.   

 Dobu dojezdu ovlivňuje nejen již výše zmíněna vzdálenost, ale i rychlost, která 

představuje nejdiskutabilnější faktor a je nejvíce závislá na rozhodnutí osoby, která stanovuje 

výpočtovou rychlost. Platné metodiky určují platnou rychlost 45 km/h – 60 km/h. Je 

nesporné, že reálná rychlost bude závislá na typu silnice, její kvalitě a sjízdnosti v zimním 

období, na rozdílu výškových profilů, typu hasičského vozu a jeho staří, druhu a technického 

stavu. Veškeré tyto faktory ovlivňují dojezdový čas, tudíž celý systém plošného pokrytí 

a poplachové plány. Proto by měly být částečně zohledněny. 

3.1 Využití webové aplikace mapy.cz1 

Tato aplikace patří mezi nejznámější a nejvyužívanější prostředky pro vyhledávání 

míst a plánování tras pro české uživatele internetu. Aplikaci lze využít jako výborný nástroj 

pro zjišťování vzdálenosti při určování dojezdu JPO z místa dislokace na místo události. 

                                                             

1
 tato aplikace je dostupná na http:// www.mapy.cz 
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Aplikace nabízí dvě varianty nalezení vzdálenosti, tj. vzdálenost nejkratší a vzdálenost 

nejrychlejší. Podle zadání počátečních a koncových bodů, popř. i průjezdných, aplikace 

vyhodnotí a nabídne nejrychlejší a nejkratší trasu. Jedna trasa představuje často možnost 

nejrychlejší i nejkratší. Nejrychlejší cesta zohledňuje typ silniční komunikace. U nalezených 

tras se zobrazuje typ, označení komunikace a vzdálenost, která byla použita pro výpočet 

celkové trasy požadované cesty.  

Výpočtové modely nezohledňují rozdíly výškových profilů, tedy zda jednotka bude 

při cestě na místo zásahu překonávat větší či menší převýšení, což má obrovský vliv 

na průměrnou rychlost. Toto by měl autor plošného pokrytí a poplachového plánu mít 

na zřeteli a zohlednit tuto skutečnost při stanovení průměrné rychlosti v případě, že rozdíly 

výškových profilů nejsou zanedbatelné. Tato aplikace sice nezohlední rozdíly výškových 

profilů při výpočtu, nicméně v záložce „výškový profil“ lze získat informace o minimální 

a maximální, či počáteční a koncové nadmořské výšce a klesání či stoupání. Uvedené data 

jsou přehledně vyneseny i do grafu. 

 Při výpočtu celkového času jsou zohledňovány úseky pro danou trasu na jednotlivých 

typech komunikací. Rychlosti, které jsou používaný ve výpočtovém modelu pro celkový čas 

pro jednotlivé typy komunikací nebyly firmou spravující tuto aplikaci poskytnuty. 

3.2 Mapová aplikace společnosti Google, Inc.
2
 

Jedná se o podobnou aplikaci jako mapy.cz, nicméně tato aplikace je daleko více 

rozšířena po celém světě. Stejně jako předchozí aplikace umí vyhledat požadovaná místa 

a navrhnout odhad trasy podle zadání uživatele. Mapy na tomto webovém serveru se zdají být 

                                                             

2
 Veřejně dostupné na http://maps.google.cz 

Obrázek 1: Ukázka zobrazení výškového profilu dané trasy [18] 
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uživatelsky daleko komfortnější než na ostatních serverech. Na výběr je zde klasická nebo 

satelitní mapa s možností aplikace dopravní vrstvy, kde jsou podrobněji zobrazeny silniční 

komunikace.  Aplikace disponuje snímky v poměrně vysokém rozlišení. Pro potřeby návrhu 

či zhodnocení plošného pokrytí (taktéž i poplachových plánů) aplikace vyhodnotí a nabídne 

možné trasy s ohledem na ujetou vzdálenost a na dobu dojezdu. Tato vypočítaná doba dojezdu 

opět zohledňuje rychlost na určitých typech komunikace. Pro účely PO tato doba není 

samozřejmě zcela relevantní, nicméně uživateli dává určitou představu pro výběr nejlepší 

trasy pro dojezd jednotky PO. Každá trasa je doplněna výčtem všech úseků komunikací 

a ujetou vzdáleností.  Samozřejmě je zde možnost naplánovat jakoukoli trasu přes průjezdné 

body, které zadá sám uživatel. Ke kladným stránkám této aplikace patří fakt, že mapa se 

aktualizuje a zobrazuje informace už jen po přesunutí kurzoru na bod zájmu.  

 

Obrázek 2: Ukázka mapové aplikace společnosti Google, Inc. [17] 

Naprosto jedinečná funkce této aplikace je tzv. Street viewer. Díky bohatým 

fotografickým podkladům je možné zobrazit jakýkoli bod zájmu.  Je tedy možné si přibližně 

udělat představu o kvalitě vozovky, její šířce a jakýchkoliv překážkách, které na daném úseku 

jsou.  Mezi překážky, které by dle mého názoru měly být zohledněny při stanovení doby 

dojezdu jednotek PO, patří např. železniční přejezd (i skutečnost, zda přejezd je vybaven 

zabezpečovacím zařízením se závorami nebo bez), mosty a jejich maximální nosnost, 

podjezdy a jejich maximální výška atd.  Pokud nemáme informaci například o výšce podjezdu 

či nosnosti mostu, lze ji dohledat zobrazením tohoto místa v aplikaci Street Viewer 

a z dopravního značení získat tuto informaci (viz obr. 3). 
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3.3 Mapy GIS HZS ČR3 

Jedná se o profesionální a uživatelsky příjemnou aplikaci, kterou lze využít nejen 

při tvorbě plošného pokrytí a poplachových plánů. Mezi funkce tohoto nástroje patří např. 

vyhledávání podle adresy a obce, popř. místních částí, ale i podle kilometráže vodních toků, 

kilometráže železnic, pomístních názvů, přejezdů a vodních ploch. Aplikace disponuje 

vrstvou, ve které jsou zobrazeny dislokace jednotlivých JPO, což ulehčuje práci při zjišťování 

dojezdových vzdáleností – není nutné manuálně vyhledávat a v mapě označovat dislokace 

jednotlivých JPO.  

 

                                                             

3
 Veřejně dostupné na: http://gis.izscr.cz/map/ 

 

Obrázek 3: Ukázka výstupů aplikace Street viewer [17] 

Obrázek 4: Ukázka mapové aplikace GIS HZS ČR [16] 
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Aplikace umí změřit jak lineární vzdálenost mezi několika body, tak i najít nejkratší 

dojezdovou vzdálenost po silničních komunikacích. K vypočtené dojezdové vzdálenosti 

poskytne i orientační dobu jízdy. Tuto dobu jízdy je nutné brát velice orientačně. Aplikace je 

schopna vypočíst i požadovaný obvod či plochu dle označení bodů v mapě. Je možné také 

identifikovat jakýkoli bod a zobrazit informace o této sídelní jednotce. K této informaci je 

připojen přímý odkaz do katastru nemovitosti. Ke každému bodu mapy lze v určitém radiu 

zobrazit počet obyvatel a jejich věkové složení. 

3.4 Aplikace PPL 1.0 

Jedná se o aplikaci vytvořenou v roce 2005, jejíž cíl je vytvoření operativních 

poplachových plánů pro základní složky IZS okresu Bruntál. Nezjistil jsem, zda tato aplikace 

byla nebo je využívána v praxi pro určení dojezdových časů a vytvoření operativních 

poplachových plánů, nicméně lze říci, že autor s úspěchem zohlednil v tomto programu 

faktory ovlivňující finální zpracování podkladů pro tvorbu poplachových plánů a sestrojil plně 

funkční aplikaci, která ve své době posunula realizaci PPP a plošného pokrytí kupředu.  

Autor poukazuje na skutečnost, že tehdejší způsob (rok 2005) tvorby poplachových 

plánů je zdlouhavý, pracný a že dojezdové časy neodpovídají skutečnosti, navíc není 

zohledněn stav vozovky v jednotlivých ročních obdobích. Autor se ve své práci zabývá 

oblastí Bruntálska, která se díky své geografické poloze především v zimě vyznačuje 

extrémními klimatickými podmínkami a reálné dojezdové časy mohou být naprosto odlišné 

od hodnot vypočtených pro účely tvorby plošného pokrytí a poplachových plánů s průměrnou 

rychlostí 45 km/h.  

V uvedených skutečnostech je nutné s autorem souhlasit; při tvorbě plošného pokrytí 

a poplachových plánů je nutné zohlednit individuálně všechny faktory, které ovlivní dobu 

dojezdu jednotky do jednotlivých katastrálních území. Toto individuální posouzení se 

ve většině HZS krajů provádí na úrovni velitelů stanic či odborů IZS, kde jsou zohledněny 

požadavky a připomínky osob, které jsou znalé daného hasebního obvodu a které dokážou 

posoudit i ostatní faktory. 

Autor této aplikace zohlednil následující požadavky uživatelů [19]: 

 přehledné uživatelské prostředí, 

 jednoduchá obsluha a možnost snadné orientace ve výpisu tras, 

 možnost vyjímat nebo vkládat neprůjezdné úseky, 

 požadavek na nízké cenové náklady.  
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  Požadavek na nízké cenové náklady je velice diskutabilní. Každá složka veřejné 

správy hospodařící s prostředky veřejného státního rozpočtu by samozřejmě měla šetřit 

na každém úseku své činnosti, v případě jednotky jedoucí na místo zásahu se ale můj úhel 

pohledu liší a myslím si, že by měla být zvolena trasa, která dovede jednotku bezpečně 

do požadovaného cíle za co nejkratší dobu bez ohledu na cenové náklady.  

Jako vynikající nápad se mi jeví možnost vyjímat nebo vkládat neprůjezdné úseky. 

V případě neprůjezdnosti jistého úseku aplikace automaticky přepočítá dojezdové časy 

a operativně nabídne nový poplachový plán. Toto lze využít například při dlouhodobých 

uzavírkách či vzniku překážky na komunikaci (např. dopravní nehoda nebo extrémní 

klimatické podmínky). Autor se zamýšlel nad automatickým vkládáním neprůjezdných úseků 

přebíráním informací z jiných zdrojů (např. z internetové aplikace Ředitelství silnic a dálnic) 

bez zásahu obsluhy, což tehdy při tvorbě této aplikace bylo neproveditelné – neprůjezdný 

úsek vždy individuálně zadá sám uživatel.  

 

Průměrná rychlost  

 Pro stanovení průměrné rychlosti byly pro účely této aplikace využity informace 

z databáze  HZS MSK, ÚO Bruntál v období 1.1. 2002 – 31.12.2004. Pro jednotlivé typy 

silničních komunikací byly použity průměrné rychlosti uvedené v tab. 9 s rozlišením pro letní 

a zimní období. Pro filtrování dat nutných pro výpočet průměrné rychlosti byly stanoveny 

následující požadavky [19]: 

 jízda vozidlem typu: CAS 25 T815, CAS 32 T815, CAS 25 L 101, AŽ 30 

Camiva, CAS 25 Š706; 

 uvedena technika jela vždy k požáru obytných budov; 

 v měřeném úseku daná technika projela minimálně 3x. 

Tabulka 9: Průměrné rychlosti využité aplikací PPL 1.0  [19] 

 Léto  (1.4. – 31.10.) Zima  (1.11. – 31.3.) 

Silnice I. třídy 65 km/h 60 km/h 

Silnice II. třídy 55 km/h 50 km/h 

Silnice III. třídy 45 km/h 40 km/h 
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3.5 Aplikace GIS HZS Plzeňského kraje
4
 

Odbor GIS HZS Plzeňského kraje vyvinul aplikaci, jejíž cíl je vypočítat dojezdové 

časy JPO pro konkrétní území. Aplikace zohledňuje rychlosti na jednotlivých typech 

silničních komunikací, nezohledňuje výškové profily či druh a stáří techniky vyslané na místo 

MU. V rámci ústního dotazování jednotlivých ředitelství HZS krajů tato aplikace není 

v povědomí jako možný nástroj k tvorbě podkladů pro plošné pokrytí a poplachových plánů. 

Pouze některé HZS krajů přihlížejí k výstupům této aplikace.  

 

Obrázek 5: Ukázka výstupu z GIS HZS Plzeňského kraje [20] 

3.5.1 Výstupy aplikace  

 Aplikace seřadí všechny jednotky PO podle pořadí dojezdu do vybraného 

katastrálního území. U každé této jednotky je uvedeno: 

 kategorie jednotky PO + evidenční číslo jednotky, 

 vypočtena doba jízdy, 

 předpokládaná doba výjezdu (dle kategorie JPO), 

 efektivní doba jízdy (doba jízdy + doba výjezdu), 

 zjištěná vzdálenost, 

 vybavení JPO s ohledem na CAS a DT. 

                                                             

4
 Neveřejně dostupné na http://giscr.hzspk.cz; používání z vnitřní sítě není omezeno.  
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3.5.2 Metodika hodnocení výstupů aplikace na vybraném území 

 Pro srovnání výstupů z GIS HZS Plzeňského kraje se stávajícím plošným pokrytím 

a poplachovým plánem bylo po konzultaci s KŘ HZS JMK vytipováno území ÚO Vyškov. 

Toto území se nachází na hranici tří krajů (Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého), tudíž 

v plošném pokrytí a poplachových plánech jednotlivých katastrálních území jsou hojně 

zařazeny i JPO z jiného kraje.  

 

Obrázek 6: Vybrané obce ÚO Vyškov zvolené pro analýzu  

S ohledem na platný pokyn  [4], [5] byla zjišťována míra shody mezi podklady 

vytvořené touto aplikací a aktuálním stavem plošného pokrytí a poplachovým plánem. Při 

hodnocení jsou brány v úvahu následující požadavky: 

 v I. stupni poplachu PPP musí být zařazena místně příslušná jednotka; 

 v I. stupni poplachu musí být zařazena stanice HZS kraje – JPO I; 

 v I. nebo II. stupni poplachu musí být zařazena centrální stanice ÚO – PS Vyškov. 
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 Pro katastrální území vybraných obcí byly aplikovány dojezdové časy z této aplikace 

a srovnány s aktuálním poplachovým plánem  JMK. Vzhledem k vyšším dojezdovým časům 

jednotek ve III. stupni poplachu nebyly v tomto stupni posuzovány dojezdy jednotek - je 

zřejmé, že odchylky při rozdílné metodice budou při vyšších dojezdových vzdálenostech 

výraznější. Úkolem bude aplikovat výstupy na konkrétním území a zvážit výhody a nevýhody 

pro případné využití HZS Jihomoravského kraje.  

 Na základě dojezdových časů udaných aplikací GIS byly do aktuálního poplachového 

plánu vybraných obcí (viz příloha A – seznam hodnocených katastrálních území) dodány 

dojezdové časy a následně posouzeno jejich umístění ve stávajícím PPP (viz tabulka 10). 

Rozdíly dojezdových časů dvou jednotek menší než 0,5 minuty nebyly posuzovány. Každá 

JPO ve stávajícím poplachovém plánu byla barevně označena jednou z následujících 

vlastností: 

 odlišnost I. typu - žlutá barva: rozdíl mezi výstupem aplikace GIS 

a stávajícím PPP je nepatrný (odchylka je max. 3 minuty), tento rozdíl má vliv 

pouze na pořadí v daném stupni PPP; 

 odlišnost II. typu - modrá barva: rozdíl mezi výstupem aplikace GIS 

a stávajícím PPP je nepatrný (odchylka je max. 3 minuty), tento rozdíl má však 

vliv na umístění v jiném stupni požárního poplachu; 

 absolutní shoda - zelená barva: není žádný rozdíl mezi výstupem aplikace 

GIS a stávajícím PPP; 

 neposuzovaná jednotka - bílá barva: daná jednotka nebyla posuzována 

vzhledem k výše uvedeným požadavkům vztahujících se k povinnosti umístit 

jednotku na daném místě PPP - jednotka HZS kraje nebo místněpříslušná 

jednotka, dále jednotky uvedené ve III. stupni PPP; 

 neaktuálnost verze - růžová barva: daná jednotka není nabídnuta modulem 

GIS – pravděpodobně vzhledem k neaktuálnosti verze; 

 zásadní odlišnost - červená barva: odchylka mezi GIS aplikací a současným 

PPP je většího rázu, více než 3 minuty. 

 



VŠB - TU Ostrava,  Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                             31 

Tabulka 10: Ukázka hodnocení výstupu modulu GIS se stávajícím poplachovým plánem 

Předurčenost JPO k jednotlivým obcím  se stupni požárního poplachu - Plzeňský modul 

Obec 1.stupeň kat. dojezd 2.stupeň kat. dojezd 3.stupeň kat. dojezd 

Opatovice PS Vyškov I 10,6 SDH Luleč III/1  neuv. SDH Drahany  III/1 42,3 

(míst.č.Vyškova) PS Vyškov I 10,6 SDH Studnice III/1 30,7 SDH Krásensko III/1 38 

Požadavek PP 
SDH Vyškov III/2 18,5 

SDH Ivanovice 
na Hané 

III/1 25,7 SDH Nesovice III/1 neuv. 

III. A SDH Drnovice III/2 21,3 PS Bučovice I 35,9 SDH Senetářov  III/1 36,5 

splněn       

SDH Nové 
Hvězdlice III/1 38,7 PS Slavkov I 33,6 

      SDH Rousínov III/1 35,4       

 

Pro katastrální území vybraných obcí byly ve sloupci „dojezd“ z modulu GIS 

doplněny dojezdové časy pro jednotlivé jednotky ve všech třech poplachových stupních. 

Na základě výše uvedených pravidel byly posouzeny všechny jednotky v I. a II. stupni PPP. 

Z tabulky 10 je patrné, že dojezdy všech jednotek v I. stupni jsou identické jak podle stávající 

metodiky HZS JMK, tak podle výsledků modulu GIS. Opatovice, místní část Vyškova, nemá 

zřízenou vlastní jednotku, funkci místní jednotky plní PS Vyškov, čímž je i splněn požadavek 

na jednotku HZS v I. stupni poplachu. V případě, že by místní jednotka, popř. jednotka HZS 

kraje v I. stupni byla v poplachovém plánu uvedena i přes vyšší dojezdový čas než jednotky 

v jiných stupních, nebude brána do celkového hodnocení (bílá barva). Totéž platí 

i pro umístění jednotky centrální stanice PS Vyškov v I. nebo II. stupni PPP, což garantuje 

přítomnost velitele čety
5
 na místě zásahu v případě rozsáhlejších událostí. Takto uplatňované 

pravidlo zároveň plní požadavek platného pokynu GŘ [15] na přítomnost místně příslušného 

velitele čety u události v II. stupni požárního poplachu. Tento požadavek ovšem nemusí být 

bezpodmínečně zohledněn již ve skladbě jednotek v poplachovém plánu – VČ lze dopravit 

na místo MU i jinou formou, popř. vyslat na místo zásahu řídícího nebo velícího důstojníka.  

Jak je vidět v tabulce 10 jednotka JSDH Luleč nebyla nabídnuta – není proto uveden 

dojezdový čas. Tato jednotka byla nedávno převedena z kategorie JPO V do kategorie JPO 

III. Jednotka JSDH Studnice by se na základě dojezdové času vypočteného aplikací posunula 

ve II. stupni na jinou pozici, ale zůstala by předurčena v tentýž stupni stávajícího 

poplachového plánu (odchylka I. typu). Jistou alternativu k jednotce PS Bučovice a JSDH 

Rousínov by byla PS Slavkov a JSDH Nezamyslice, jejíž dojezdové časy jsou kratší než časy 

                                                             

5
 Velitelé čet (VČ) mají výkon služby zpravidla na centrálních stanicích a na pobočných stanicích „P3“ a „P4“  

- PS Bučovice <> PS Slavkov 
- JSDH Nové Hvězdlice <> JSDH Němčice nad Hanou (33,7 min) 
- JSDH Rousínov  <> JSDH Nezamyslice (32,8 min) 
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původních jednotek. Tyto odchylky lze označit za nevýznamné (do 3 minut), ale mají vliv na 

umístění jednotky v jiném stupni poplachu (odchylka II. typu).  

PS Vyškov, jako centrální stanice ÚO, zajišťuje 2 organizované výjezdy – proto je 

pro KÚ Opatovice v I. stupni zastoupena dvakrát. PS Vyškov tímto plní i úkoly místní 

jednotky.  V JMK se zohledňuje pravidlo, že oba dva výjezdy centrální stanice lze použít do I. 

stupně poplachu pouze za předpokladu, že nebude ohrožena „akceschopnost“ pro řešení 

2 paralelních událostí – při tvorbě PPP a plošného pokrytí je stanovena nejvyšší doba dojezdu 

do konkrétného katastrálního území, odkud by druhý organizovaný výjezd v případě potřeby 

mohl zasáhnout u jiné paralelní události v přiměřeném čase. Na základě výsledků modulu GIS 

(viz tabulka 10) by bylo možné nahradit jednotku SDH Nové Hvězdlice za jednotku SDH 

Němčice nad Hanou, přičemž odchylka stávajícího dojezdového času od času jednotky nové 

převyšuje 3 minuty. Výše uvedeným postupem byla provedena analýza vybraných 

katastrálních území ÚO Vyškov v I. a II. stupni podle požárního poplachového plánu. 

Pro konkrétní katastrální území byly navíc porovnávány požadavky plošného pokrytí 

(na základě stupně nebezpečí k. ú.) s dojezdy vypočítanými modulem GIS a sledováno, zda je 

plošné pokrytí splněno i touto metodikou. Katastrální území Opatovice je zařazeno do stupně 

nebezpečí III. A. Požadavek na 2 jednotky do 15 minut a 1 jednotku do 20 minut je v tomto 

případě splněn i na základě výstupu modulu GIS (tabulka 10).  

3.5.3  Výsledky analýzy na vybraném území 

 V ÚO Vyškov bylo analyzováno celkem 35 katastrálních území. Byla zjišťována míra 

shody mezi stávajícím PPP a dojezdovými časy na základě výše popsané metodiky. Veškeré 

výsledky hodnocení vybraných katastrálních území včetně konkrétních variant jsou uvedeny 

v příloze A. 

 výsledky všech zjišťovaných veličin v I. a II. stupni PPP 

o celkem posuzováno jednotek:  324  100% 

o absolutní shoda:    198  61 % 

o nevýznamné odlišnosti I. typu:  39  12% 

o nevýznamné odlišnosti II. typu:  27  8 % 

o zásadní odlišnosti:    25  8 % 

o odlišnosti vlivem neaktuálnosti verze: 35  11 % 

o neposouzeno jednotek v I. a II. stupni: 26 
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Výše popsanou metodou byly hodnoceny jednotky PO předurčené v I. a II. stupni 

požární poplachu. Celkové výsledky jsou uvedeny na obr. 7. Odlišnosti vlivem neaktuálnosti 

verze vznikly především špatným zařazením právě platných jednotek do kategorie JPO. Jedná 

se o jednotky JSDH Luleč, JSDH Račice a PS Pozořice a PS Líšeň, které byly buďto nově 

zřízeny nebo převedeny do jiné kategorie JPO. Výsledky pro I. a II stupeň poplachu, 

při kterých jsou vynechány odlišnosti vlivem neaktuálnosti verze, jsou uvedeny v příloze 

na obr. PB2.  

 

Obrázek 7: Graf výsledků v I. a II. stupni požárního poplachu  

 Výsledky na obr. 7 je nutné vnímat pouze jako jakýsi komplexní přehled všech 

zkoumaných veličin. Výpovědní hodnota tohoto grafu bez předem stanovených hypotéz je 

velice malá a téměř nic neříkajíce o aplikaci GIS jako možném nástroji pro tvorbu plošného 

pokrytí a PPP. V mnoha krajích se kupříkladu jednotka HZS kraje umísťuje automaticky 

na 1. pořadí v I. stupni poplachu. V tomto případě je sledování vlastnosti „nevýznamné 

odlišnosti I. typu“ bezpředmětné. V PPP JMK se ale jednotky umísťují dle doby dojezdu, 

pokud jiné pravidlo nestanoví jinak. Dále vyvstává palčivá otázka, zda má opravdu smysl 

hledat jednotku ve II. stupni poplachu, jejíž dojezd bude v rozmezí 0,5 – 3 min kratší než 

dojezd stávající jednotky. Pokud se tedy zaměříme pouze na zásadní odlišnosti (rozdíl 

v dojezdu jednotek větší než 3 minuty), lze konstatovat, že na základě výsledků modulu GIS 

by větší odchylky dohromady činily v I. a II. stupni poplachu pouze 9 % (viz příloha B, obr. 

PB2). Vyšší vypovídající hodnotu mají výsledky zjištěné zvlášť v jednotlivých stupních.  
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 výsledky všech zjišťovaných veličin v II. stupni PPP 

o celkem posuzováno jednotek:  189  100% 

o absolutní shoda:    92  49% 

o nevýznamné odlišnosti I. typu:  26  14% 

o nevýznamné odlišnosti II. typu:  25  13 % 

o zásadní odlišnosti:    21  11 % 

o odlišnosti vlivem neaktuálnosti verze: 25  13 % 

o neposouzeno jednotek    21 

Již před začátkem hodnocení bylo zcela zřejmé, že odlišnosti oproti aktuálnímu PPP 

JMK budou ve II. stupni na základě rozdílné metodiky mnohem větší než při hodnocení 

v I. stupni poplachu. Ve II. stupni poplachu mají jednotky daleko vyšší dojezdové časy, tudíž 

zákonitě jsou odchylky způsobené aplikací rozdílné průměrné rychlosti větší. Výsledky pouze 

pro II. stupeň jsou uvedeny v grafu na obr. 8; výsledky zahrnující i odlišnosti způsobené 

neaktuálnosti verze jsou uvedeny v příloze B (obr. PB3). 

 

Obrázek 8: Graf výsledků ve II. stupni požárního poplachu  

 Řešení rozdílu dojezdového času menšího než 3 minuty (odlišnosti I. i II. typu), který 

je vypočítán dle jiné metodiky, nemá v II. stupni požárního poplachu dle mého názoru velký 

význam. Smyslem je sledovat větší „zásadní odlišnosti“ v dojezdových časech, což by 

eventuelně mohlo vést k jinému řešení v poplachovém plánu. 
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 výsledky všech zjišťovaných veličin v I. stupni PPP 

o celkem posuzováno jednotek:  135  100% 

o absolutní shoda:    106  79% 

o nevýznamné odlišnosti I. typu:  13  10% 

o nevýznamné odlišnosti II. typu:  2  1 % 

o zásadní odlišnosti:    4  3 % 

o odlišnosti vlivem neaktuálnosti verze: 10  7 % 

o neposuzováno jednotek   5 

Analýza výstupů modulu GIS výše uvedenou metodou má největší vypovídací 

hodnotu právě v I. stupni poplachu (viz. graf na obr. 9). Výsledky zohledňující i odlišnosti 

vlivem neaktuálnosti verze jsou uvedeny v příloze B (obr. PB4). Vzhledem k faktu, že 

dojezdové časy jsou v I. stupni poplachu daleko kratší, je míra shody mezi aktuálním PPP 

JMK a modulem GIS poměrně vysoká - 85%. Opět závisí na úhlu pohledu, do jaké míry má 

smysl se zabývat s nepatrnou odchylkou v pořadí v I. stupni poplachu (nevýznamné odchylky 

I. typu – do 3 minut) – v případě rozsáhlejších událostí (např. požáry) jsou stejně vysílány 

všechny 4 jednotky v I. stupni. Jak již bylo nastíněno, některé HZS krajů tvoří své poplachové 

plány jiným způsobem – sledování této vlastnosti by pro ně bylo nevýznamné. Ve zbylých 

5 % případů (2 % - odlišnosti II. typu, 3 % - zásadní odlišnosti) by podklady modulu GIS 

vedly k jinému řešení v poplachovém plánu.  

 

Obrázek 9: Graf výsledků v I. stupni požárního poplachu 
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 posouzení plošného pokrytí v konkrétních katastrálních územích 

o celkem posuzováno jednotek:  101  100 % 

o JPO splnila požadavek PP:  97  96 % 

o JPO nesplnila požadavek PP:  4  4 % 

o celkem posuzováno k.ú.:  35  100 % 

o splněno PP pro k.ú.:   32  91 % 

o nesplněno PP pro k.ú.:   3  9 % 

Na základě výstupů GIS modulu bylo dále posuzováno, zda čas vypočítaný touto 

metodikou splňuje i požadavek plošného pokrytí vyplývající ze stupně nebezpečí 

katastrálního území. Z celkového počtu 101 posuzovaných jednotek byla u 4 JPO (ve 3 

obcích) zjištěna teoretická doba dojezdu vyšší, než stanovuje konkrétní požadavek plošného 

pokrytí. Jak je vidět v tabulce 11, dojezdy všech uvedených JPO vypočítaných dle standardní 

metodiky, tedy aplikací průměrné rychlosti 45 km/h, splňují požadavky plošného pokrytí. 

Použití o malinko nižší rychlosti při výpočtu dojezdového času způsobí nepatrnou odchylku, 

ale i ta ve své podstatě může rozhodovat o překročení požadované hranice. 

Tabulka 11: Přehled dojezdů jednotek při analýze plošného pokrytí  

Obec JPO Doba výjezdu 
Požadavky 
na dojezd 

modul GIS  Rychlost = 45 km/h 

doba 
jízdy 

doba* 
dojezdu 

prům. 
rychlost  

doba 
jízdy 

doba* 
dojezdu 

Orlovice Vyškov 2 min (JPO I) 20 min 19,1 min 21,1 min 40,5 km/h 17,3 min 19,3 min 

Orlovice 
Nové 

Hvězdlice 
10 min (JPO III) 20 min 21,5 min 31,5 min 20,1 km/h 9,3 min 19,3 min 

Hlubočany Vyškov 10 min (JPO III) 20 min 12,3 min 22,3 min 34,6 km/h 9,5 min 19,5 min 

Bučovice Slavkov 2 min (JPO I) 15 min 15,0 min 17,0 min 40,8 km/h 12,9 min 14,9 min 

* doba dojezdu = < doba jízdy + doba výjezdu >  

 Na základě posouzení plošného pokrytí touto metodou lze odvodit i možné využití 

modulu GIS. V drtivé většině případů se v rámci plošného pokrytí na základě podkladů 

aplikace dospěje k totožným výsledkům. V několika jednotlivých případech (viz tabulka 11 – 

JSDH Vyškov, PS Vyškov a PS Slavkov) vznikne nepatrná odchylka a pak závisí 

na rozhodnutí tvůrce plošného pokrytí v konkrétním území, zda má smysl se zabývat touto 

opravdu nevýznamnou časovou odchylkou, jejíž vznik lze přisoudit aplikováním odlišné 

metodiky. V jednom jediném případě ze všech 101 posuzovaných jednotek (viz tabulka 11 - 

JPO Nové Hvězdlice) vznikl razantní rozdíl při výpočtu dojezdové doby. Tento rozdíl lze 

jednoznačně přisoudit použitím rychlosti 20 km/h na silnici mezi obcí Orlovice a obcí Nové 

Hvězdlice.  
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3.5.4  Zhodnocení a návrh 

 Předmětem poplachových plánů a plošného pokrytí je dostat vybranou JPO na místo 

MU v co nejkratší době. V případě, že aplikujeme pro všechny JPO stejnou rychlost, 

nastavíme všem jednotkám stejné podmínky. Na druhou stranu ale eliminujeme možnost, že 

konkrétní jednotka dojede dříve na místo události vlivem rychlejší jízdy po silniční 

komunikaci s vyšší průměrnou rychlostí (viz tab. 12 – rozdíl mezi nejkratší a nejrychlejší 

trasou při rychlosti 45 km/h). Odchylky větších rozměrů vznikají ale až při delších 

dojezdových vzdálenostech, kdy se daleko více projeví rozdíl mezi nejrychlejší a nejkratší 

cestou. Doba jízdy hraje největší roli právě v I. stupni poplachu, kdy dojezdové časy jsou 

zpravidla nízké. Nicméně i zde někdy zohlednění nejrychlejší trasy od nejkratší může 

znamenat jiné řešení v PPP nebo plošném pokrytí. Příklady několika dojezdů podle výsledků 

jednotlivých aplikací jsou uvedeny v příloze C (tab. PC1).  

Tabulka 12 : Přehled vybraných veličin v různých aplikacích  

Morkovice - Slížany (HZS) 
- Podomí (Střed) 

Vzdálenost 
(km) 

Doba jízdy      
dle aplikace 

Průměrná 
rychlost 

Doba jízdy          
při 45 km/h 

Mapy.cz (nejkratší) 35 42 min 50,0 km/h 46,7 min 

Mapy.cz (nejrychlejší) 40 39 min 61,5 km/h 53,3 min 

Google maps (nejrychlejší) 44,7 38 min 70,6 km/h 59,6 min 

Google maps (nejkratší) 38,5 39 min 59,2 km/h 51,3 min 

GIS IZS 35,1 29,3 min 71,9 km/h 46,8 min 

GIS HZS PK 35,4 42,6 min 49,9 km/h 47,2 min 

 Aplikace Mapy.cz a Google maps poskytují uživatelsky nejjednodušší a nejrychlejší 

představu o teoretickém dojezdu jednotky na zvolené místo. Udávaný čas sice zpravidla nelze 

použít pro stanovení doby jízdy techniky na místo MU, lze ale těmito nástroji uvážit aspekty 

mezi nejrychlejší a nejkratší trasou. Nástroj GIS IZS představuje profesionální aplikaci 

pro účely PO. Průměrná rychlost používaná touto aplikací razantně překračuje zažitou 45km/h 

rychlost (průměrná rychlost zpravidla až okolo 72 km/h). 

 Aplikace GIS vyvinuta HZS Plzeňského kraje představuje řešení v případě, že 

při posouzení doby jízdy chceme zohlednit odlišné rychlosti na různých typech silničních 

komunikací. V tabulce 13 a příloze C (tab. PC2 a PC3) jsou uvedeny výsledky posouzení 

jednotlivých průměrných rychlostí získaných touto aplikací na základě posouzení 90 dojezdů 

jednotek do 4 katastrálních území. Je až neuvěřitelné, že - naprosto nezávisle - na základě 

výpočtů průměrné rychlosti aplikace, která zohledňuje rychlosti v závislosti na typu silniční 
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komunikace, se opět dostáváme k průměrné rychlosti 45 km/h, tedy rychlosti, která je již 

dlouho obecně platná pro výpočet doby dojezdy požární techniky na konkrétní místo.   

Tabulka 13: Přehled průměrných rychlostí využitých modulem GIS  

Katastrální 
území 

Analyzovaný 
počet 

dojezdů 
jednotek 

Nejmenší 
použitá 

průměrná 
rychlost 

Nejvyšší 
použitá 

průměrná 
rychlost 

Průměrná 
rychlost 

Medián  

Podomí 25 34 km/h 60 km/h 50 km/h 49 km/h 

Orlovice 22 20 km/h 54 km/h 42 km/h 45 km/h 

Šaratice 21 38 km/h 51 km/h 42 km/h 40 km/h 

Němčany 22 35 km/h 57 km/h 47 km/h 46 km/h 

Celková průměrná rychlost:    45,4 km/h   

Medián celkově:     44,9 km/h   

Rozmezí jednotlivých průměrných rychlostí: 20 km/h - 60 km/h 

 Aplikováním výsledků modulu GIS na požární poplachový plán konkrétního 

katastrálních území JMK v žádném případě nevypovídá o jeho správnosti či nesprávnosti, 

použití mnou vytvořeným hodnocením se pouze snažím nastínit rozdíl oproti stávající metodě 

výpočtu. Před začátkem hodnocení sice byly stanoveny vstupní požadavky na hodnocení JPO 

předurčených v jednotlivých stupních, nicméně poměrně často jsem byl nucen posoudit 

konkrétní případy individuálně - toto řešení záviselo pouze na úhlu pohledu a výsledné 

subjektivní řešení představuje pouze jednu variantu z celé řady možností. Při hodnocení navíc 

nebyl brán v potaz reálný stav požární ochrany na daném území – nebyl zohledňován jistý 

kvalitativní faktor a skutečnosti, které jsou vázány na místní znalosti a vyžadují individuální 

posouzení, což hraje ve své podstatě klíčovou roli – v opačném případě by plošné pokrytí 

a poplachové plány mohly být generovány určitým softwarovým programem. 

Aplikováním těchto výsledků obecně v jakékoli oblasti ČR lze dospět k jakési 

alternativě vůči standardní metodě – vůči stávajícím poplachovým plánům, popř. i plošnému 

pokrytí. Řada JPO by při zohlednění podkladů této aplikace svou předurčenost v jistých k. ú. 

ztratily, ale zároveň i v některých k. ú. získaly, čemuž nasvědčuje i fakt, že vypočítaná 

průměrná rychlost používaná modulem na základě dojezdu 90 jednotek do 4 k.ú. činí 45 km/h 

– obecně platná rychlost pro požární techniku používaná v ČR, v JMK nevyjímaje.  

Aplikace GIS vyvinutá HZS Plzeňského kraje se jeví jako kvalitní a jedinečný nástroj 

pro použití za účelem tvorby PPP a plošného pokrytí. Neaktuálnost některých jednotek ovšem 

způsobuje komplikace. Aplikaci lze doporučit jako oficiální nástroj – ovšem jako alternativu 

k právě platné metodice. Na základě provedeného hodnocení je zřejmé, že dojezdy některých 



VŠB - TU Ostrava,  Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                             39 

jednotek jsou oproti stávající metodě podhodnocené, některé naopak nadhodnocené. Použitím 

podkladů této aplikace při novém tvoření PPP, který by nerespektoval aktuální poplachový 

plán, by došlo k větším změnám, především ve vyšších stupních poplachu. Aplikaci lze ale 

využít i jako nástroj k odkrytí eventuelních nepřesností ve stávajících plánech či poukázat 

na větší odchylky v dojezdových časech způsobené rozdílným použitím rychlostí 

na jednotlivých typech silniční komunikace. Tuto odchylku lze kupříkladu následně 

individuálně posoudit a eventuelně učinit konkrétní řešení.  

Pro zkvalitnění modulu GIS pro účely tvorby PPP by přispěly následující návrhy: 

 aktualizace databáze s ohledem na kategorii JPO; 

 umožnit jednotlivým krajům přístup do této databáze; 

 nabídnout nejrychlejší trasu, ale i trasu nejkratší; 

 zohlednit výškový profil (rozdíl převýšení mezi místem dislokace a cílovým 

místem  určitou konstantou upravit použitou rychlost); 

 možnost zobrazit konkrétní trasu v mapě; 

 zobrazit i doby dojezdu při použití průměrné rychlosti v rozmezí 45 – 60 km/h; 

 možnost individuálně stanovit jistá omezení pro filtrování jednotek. 

3.6 Shrnutí kapitoly 

Předmětem této kapitoly bylo poukázat na určitá úskalí při realizaci plošného pokrytí 

a požárního poplachového plánu. V kapitole jsou hodnoceny vybrané aplikace usnadňující 

jejich tvorbu. Větší pozornost je věnováno modulu GIS vyvinutého HZS Plzeňského kraje, 

jehož výstupy jsou aplikovány na konkrétní území v JMK. Je zjišťováno, do jaké míry ovlivní 

použití jiné metodiky stávající plošné pokrytí a požární poplachový plán, a na základě tohoto 

hodnocení v závěru zvážit, zda je tento nástroj možno doporučit jako oficiální aplikaci.  
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4. Organizace jednotek PO v SRN 

 Stejně jako v České republice, tak i v SRN jsou základní povinnosti a ustanovení 

uvedeny v zákoně o požární ochraně (v orig. „Feuerwehrgesetz, Brandschutzgesetz, 

Feuerschutzgesetz“), kde je uvedeno základní členění hasičů v Německu, jejich úkoly 

a povinnosti. Stejně jako u nás tak i zákon v SRN vymezuje úkoly a povinnosti jednotek PO, 

které je nutné provést bezplatně (srov. v ČR „záchranné práce“) a další typy činnosti, které 

jsou již zpoplatněny (srov. v ČR „likvidační práce“). Vzhledem k faktu, že Spolková 

republika Německo je federativní stát, kde každá ze 16 spolkových zemí vykazuje vysoký 

stupeň autonomie, lze konstatovat, že v každé ze spolkových zemích bude rozmístění SaP a 

jejich vybavení  odlišné, i za předpokladu, že by se jednalo o identické území se stejným 

nebezpečím či vlastnostmi. 

4.1 Úloha jednotlivých samosprávních celků 

 V SRN existují požární předpisy na „republikové“ úrovni. Tzn. jsou dány rámcové 

požadavky a povinnosti, které musí být akceptovatelné v každé ze 16 spolkových zemích. 

Jednotlivé spolkové země jsou zodpovědně za stav požární ochrany ve svém státě. Stát 

vyžaduje účinnou požární ochranu a určitou „technickou základnu“. Pro tyto dvě oblasti stát 

poskytuje pro obce a územní odbory (v orig. „Landkreis“ – tedy lze chápat i jako okres) 

finanční příspěvky a zajišťuje vzdělávací instituce.  

 Obec má za úkol ve svém hasebním obvodě zajistit účinnou požární ochranu před 

hrozícími požáry a výbuchy, likvidaci vzniklých požáru a jistou technickou základnu 

pro případ mimořádných událostí. Za tímto účelem musí obec zřídit, vybavit a provozovat 

místní jednotku požární ochrany. Územní odbor má ve svém hasebním obvodu za úkol 

provozovat síly a prostředky pro podporu obecních jednotek požární ochrany nebo poskytnout 

finanční prostředky pro zajištění těchto SaP. [23] 

New Public management 

 Z tzv. new public management (něm. „Neue Steuerungsmodell“) neboli česky řečeno 

„řízení veřejné správy orientované na službu“ vychází i německý systém plošného pokrytí. 

Jedná se o systém řízení institucí veřejného sektoru, takže vedle subjektů požární ochrany 

také i nemocnic, věznic, celních úřadů atd. Heslo tohoto systému řízeni je „šetřit a současně 
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zvyšovat efektivnost“. Měřítkem kvality veřejné správy je potom dopad služeb na občana 

a jeho spokojenost s ní [24]. Profesorka ekonomie na curyšské univerzitě popsala tento 

management následovně:  

„… zaměstnanci veřejné správy by se měli přeměnit z úředníků na podnikatele a adekvátně 

tomu by se z občanů poptávajících veřejné služby měli stát platící zákazníci. Veřejná správa 

by měla v operativní oblasti fungovat podobně jako soukromé podnikání …“  [24] 

4.2 Faktory ovlivňující kvalitu zásahu 

V SRN je financování jednotek požární ochrany úlohou jednotlivých obcí. Z tohoto 

důvodu si každá obec rozhoduje sama o úrovni bezpečnosti v obci z hlediska PO. Stanovuje 

určitá kritéria, která budou muset být splněna. Proto byl zaveden také systém řízení veřejné 

správy (new management), který spočívá v sjednocení úkolů, zodpovědnosti a kompetence. 

Pro předem stanovené „produkty“ je vyčleněn určitý rozpočet. Jako produkty lze v tomto 

smyslu chápat množství, způsob a kvalita. Pro oblast požární ochrany určila jako produkty 

asociace AGBF
6
  tyto dvě činnosti. Jedná se o zdolávání požáru a technickou pomoc. Pro tyto 

dvě činnosti jsou stanovena následující kritéria kvality [25] : 

 doba příjezdu JPO („Hilfsfrist“), 

 množství SaP („Funktionstärke“), 

 míra dosažitelnosti („Erreichungsgrad“). 

4.2.1 Doba příjezdu JPO
7
   

 Jako „doba příjezdu“ je v SRN označena doba od počátku tísňového hovoru až 

po dojezd prvních jednotek na místo události. Doba příjezdu JPO se tedy skládá z: 

 doba vytěžení hovoru  

 doba vyslání jednotek na místo MU  

 doba výjezdu JPO  

 doba dojezdu JPO na místo MU 

                                                             

6
 AGBF – z němec. “Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Bundesfeuerwehren“ – asociace (svaz) velitelů 

profesionálních jednotek ve Spolkové republice Německo 

7
 z němec. „Hilfsfrist“ – časový interval od okamžiku zahájení tísňového hovoru po příjezd JPO na místo MU 
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 Nejdůležitější úloha jednotek požární ochrany je při požáru záchrana osob. Podle 

statistiky SRN je nejčastější příčina úmrtí při bytových požárech intoxikace oxidem 

uhelnatým. Pro stanovení časové hranice v SRN pro dojezd těchto jednotek slouží tzv. studie 

O.R.B.I.T
8
. Z této studie [26] vyplývají následující časové intervaly, které se následně 

používají jako hraniční hodnoty při stanovení doby dojezdu.  

 Snesitelná hranice pro osobu v kouři: cca 13 minut po vypuknutí požáru 

 Doba pro přežití osoby v kouři: cca 17 minut po vypuknutí požáru 

 Doba od vypuknutí požáru po vznik flashoveru: 18 – 20 minut 

 

Obrázek 10: Závislost množství CO na čase [26]  

Záchrana osoby při „kritickém bytovém požáru“ je tedy nutné provést do 17 minut 

od vypuknutí požáru, což je časový limit od vzniku požáru (viz obr. 10 – hranice 

„Reanimationsgrenze“), dokdy je nezbytné provést záchranu osoby z požáru a zahájit 

případnou resuscitaci. Pro výpočet času, dokdy je na místě požáru přítomna JPO, se v SRN 

zohledňují následující časové údaje: 

                                                             

8
 O.R.B.I.T. – studie provedena v roce 1976 – 1978 výzkumným centrem Weissach v SRN 
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 <doba zpozorování (od počátku hoření) - doba po zahájení hovoru> 3,5 minuty 

 <doba ohlášení + doba vyslání SaP>      1,5 minuty 

 <doba výjezdu + doba dojezdu JPO na místo>    8 minut 

 <zahájení zásahu + záchrana osoby>     4 minuty 

 celková doba pro záchranu osoby z požáru    17 minut 

Podle asociace AGBF je plánovaná doba výjezdu pro dobrovolné hasiče 4 minuty, 

další 4 minuty jsou určeny pro dobu jízdy jednotky. 

4.2.2 Množství sil a prostředků (Funktionstärke) 

 Asociace AGBF stanovila, že pro záchranu osob a zdolání „kritického bytového 

požáru“ je nutné mít na místě události celkem 16 hasičů. Pro prvotní záchranu osob je 

dle stejné metodiky nutné mít k dispozici 10 hasičů do 8 minut po vyhlášení poplachu. Po 

dalších 5 minutách (tedy 13 minut po vyhlášení poplachu) je nutné mít na místě dalších 

6 hasičů, jejichž úkolem bude podpůrná činnost zasahujících skupin, odvětrání objektu, 

zdolání požáru či jištění zasahujících sil. Vzhledem k výsledkům analýzy nebezpečí daného 

katastrálního území a individuálního posouzení místních poměru lze zvýšit potřebných počet 

sil a prostředků a redukovat plánované dojezdové časy. [25]  

 

Obrázek 11: Schéma požadavků AGBF v SRN [34] 
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Na základě posouzení rizika v poplachovém plánu obce je nutné posoudit nutnost další 

speciální techniky jako např.  

 automobilový žebřík, 

 speciální chemický či technický automobil, 

 hadicový vůz, 

 velkokapacitní CAS aj. 

4.2.3 Míra dosažitelnosti 

 Množství SaP a doba, ve které jednotka v potřebné síle dorazí na místo události, 

představují dva nejdůležitější faktory. Ze statistického hlediska nelze vždy garantovat, že 

tento čas bude dodržen. Toto platí ve všech systémech plošného pokrytí, jelikož nelze nikdy 

vyloučit skutečnosti, které mohou zapříčinit zpoždění příjezdu i výjezdu jednotky, jakož 

i nedojetí samotné jednotky. Mezi faktory, které toto ovlivňují, patří např. nepříznivá 

meteorologická situace, sjízdnost vozovky, dopravní situace při dojezdu na místo události, 

technická závada na hasičském vozidle či nehoda samotného vozidla, duplicitní zásahy nebo 

nedostatečné množství členů dobrovolné jednotky v případě výjezdu v nepříznivou denní 

dobu, kdy je mnoho z nich mimo dosah požární stanice. 

 Míra dosažitelnosti doporučená asociací AGBF činí 95. Jedná se nicméně pouze 

o hodnotu, jejichž dosažení by mělo být cílem každé obce. Míra dosažitelnosti 95 znamená, že 

v 95 % událostí dorazí jednotka na místo událostí v předem stanovené síle (Funktionstärke) a 

v předem stanoveném limitu (Hilfsfrist). Lze tedy konstatovat, že stupně dosažitelnosti 100 

nelze ze statistických ani praktických zkušeností nikdy dlouhodobě dosáhnout.   

 Teoretická míra dosažitelnosti je faktor, který stanovuje samotné zastupitelstvo obce 

v součinnosti s osobou zodpovědnou za stav požární ochrany daného samosprávního celku 

(často velitele jednotky). Tento faktor nepřímo odráží množství finančních prostředků 

určených pro jednotky požární ochrany. Pokud je míra dosažitelnosti vypočtená 

ze statistických dat (srov. v ČR SSÚ – statistické sledování události) jednotlivých zásahů 

menší než míra dosažitelnosti stanovená zastupitelstvem daného samosprávního celku, je 

nutné přijmout organizační opatření, které zajisté povedou k navýšení finančních prostředků 

z rozpočtu vyčleněných pro činnost JPO. [25] Skutečná míra dosažitelnosti se stanovuje 

na základě statistického sledování událostí, kde je stanoveno, v kolika procentech událostí 
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bylo dosaženo předem stanovených kritérií. Ukázka zhodnocení tohoto typu je uvedena 

v příloze D na příkladu poplachového plánu města Kreuztal.
9
 

Tento faktor je podle [27] uplatňován i jinde v zahraničí, jako příklad lze uvést 

Spojené státy americké. Zde je tato míra dosažitelnosti (viz tabulka 14) vázaná na typ území – 

město, předměstí, vesnice a odlehlé oblasti.  

Tabulka 14: Požadavky USA [28] 

Typ území Charakteristika Počet hasičů Doba dojezdu* Míra dosažitelnosti 

město 1000 obyv./ km
2
 15 9 min 90% 

předměstí 500 - 1000 obyv./km
2
 10 10 min 80% 

venkov do 500 obyv./km
2
 6 14 min 80% 

odlehlé oblasti ** vzdálenost nad 12,8 km 4 - *** 90% 

*      jako doba dojezdu považována v orig. „response time“ 

**    při vzdálenosti nad 12,8 km od požární stanice 

***  doba dojezdu = 1,7 * vzdálenost + 0,65  

4.3 Stanovení úrovně bezpečnosti  

 Každá obec si sama rozhoduje o úrovni bezpečnosti a definuje požadavky (tzv. 

„Schutzziele“). Stanovení úrovně ochrany v obci je tedy v SRN rozhodnutí politické, o kterém 

rozhoduje samotné zastupitelstvo obce. Asociace AGBF vydává pouze jisté doporučení 

v souvislosti s kritérii na množství SaP, které by měly být dodrženy v určité době a s určitou 

pravděpodobností. Tímto lze vysvětlit rozdílné vlastnosti a vybavení JPO v SRN i v případě, 

že by nebezpečí v obci bylo naprosto identické. Příklad pro kritéria (z něm. „Schutzziele“), 

která obce definují, a na základě těchto kritérii probíhá vybavení a organizace jednotky 

v obci: [30] 

I. V případě požáru dorazí na místo události do 8 minut min. 8 hasičů s CAS a AŽ. Toto 

bude splněno v 80 % událostí. 

II. Na místo události dorazí do následujících 5 minut dalších 6 hasičů s technickým 

automobilem. Toto bude splněno v 90 % událostí.   

III. Na příslušné místo dálnice dorazí 6 hasičů s technickým automobilem a CAS. 

IV. V případě paralelních událostí dorazí na místo událostí vždy min. 6 hasičů s CAS.  

                                                             

9
 Město Kreuztal se nachází v Severním Porýní – Vestfálsku, kraji Siegen – Wittgenstein, okresu Arnsberg; 

počet obyvatel: 31 031; hustota obyvatel: 437 obyv./km
2
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 Ve srovnání se systémem plošného pokrytí v ČR lze mluvit o poměrně zásadním 

rozdílu. Obce, jakožto zřizovatele JPO v ČR sice ovlivňují množstvím finančních prostředků 

(a tím i kvalitu PO v obci) stejně tak jako v SRN, nicméně pro každou obec je definovaná 

podle základní tabulky plošného pokrytí v návaznosti na stupeň nebezpečí katastrálního území 

určitá pomoc ve stanoveném rozsahu bez ohledu na přístup obce k otázkám požární ochrany.  

4.4 Požární poplachový plán obce  

 Každá obec musí podle např. §22 zákona o PO [29] vyhotovit tzv. požární poplachový 

plán obce (v orig. „Brandschutzbedarfsplan“). Tento poplachový plán slouží k základnímu 

stanovení organizace a vybavení jednotek PO v dané obci. Tento dokument obsahuje základní 

informace o obci s ohledem na velikost, městské či obecní části, počet obyvatel, topografii, 

silniční, vodní a železniční dopravu. Uvedeny jsou dále velikosti území (v km
2
) podle využití 

– tedy celková plocha, obydlená oblast, plocha využívaná pro dopravu, zalesněná plocha, 

zemědělsky využívaná plocha a ostatní plochy. Další část je věnovaná průmyslovým 

podnikům, sídlištím, školám, školkám, sportovním halám, sociálním zařízením, obchodním 

center a domovům důchodců. V dokumentu je zakreslen a uveden výčet všech vodních zdrojů 

s ohledem na zásobování vodou ve všech městských či obecních částech.   

 Podstatná část poplachového plánu tvoří tzv. identifikace rizik a požárních zásahů 

v obci. Např. v poplachovém plánu města Kreuztal (Severní Porýní Westfálsko) je uveden 

výčet budov střední výšky v jednotlivých městských částech, z čehož vyplývá potřeba 

výškové techniky pro zajištění druhé únikové cestyze zakouřené budovy. Mezi další rizika 

mohou patřit možné lesní požáry, havárie s nebezpečnými látkami, nehody na silničních 

komunikacích atd.  

4.4.1 Stanovení cílů  

 Dalším krokem pro určení SaP je stanovení úrovně bezpečnosti. Toto se zakládá na již 

výše vysvětlené metodice vypracované asociací AGBF. Jak již bylo zmíněno, tato metodika 

představuje pouze jisté doporučení. V případě „okresu“ Köln, do kterého město Kreuztal 

náleží, byl stanoven minimální početní stav pro kritický bytový požár
10

 9 hasičů do 8 minut 

                                                             

10
 Jako kritický bytový požár se posuje požár uvnitř bytové jednotky ve vrchním patře vícepodlažní budovy, kdy 

jsou zakouřené únikové cesty a v budově jsou osoby. 
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od vyhlášení poplachu, což je o 1 hasiče méně než stanovuje metodika AGBF. Tento počet se 

zakládá podle [30] na maximální přepravní kapacitě prvovýjezdové CAS (v orig. 

Löschgruppenfahrzeug).    

Pro zásahy technického rázu bylo ve městě Kreuztal stanoveno, že do 12 minut od 

vyhlášení poplachu musí být na místě 9 hasičů s technickým automobilem nebo CAS 

v technickém provedení. Do dalších 7 minut musí dorazit na místo události dalších 6 hasičů 

s CAS v technickém provedení. Toto všechno bude splněno v 65 % případů. [30]  

 V případě města Leipzig bylo stanoveno, že pro kritický bytový požár musí být 

na místě 9 hasičů do 9,5 minut od začátku tísňového hovoru (tedy opět 8 minut od vyhlášení 

poplachu) a 8 dalších hasičů do dalších pěti minut (tedy 13 minut od vyhlášení poplachu). 

V tomto případě dochází k malé odchylce od metodiky AGBF, což v podstatě závisí 

na kapacitách jednotlivých vozidel. Pro první jednotku, neboli prvovýjezdová CAS, je 

stanovena osádka 9 hasičů (1+8); další slet posilových vozidel je tvořen další CAS s 6 hasiči 

(1+5) a výškovou technikou s osádkou tří hasičů (1+2). [35] 

4.4.2 Porovnání stanovených cílů a zjištěných výsledků 

 Potřeba SaP (počet hasičů, vozidel a agregátů, poloha a počet hasičských stanic) se 

dimenzuje na základě stanovení cílů. Tyto cíle vycházejí z potřeby určitého množství SaP 

v určité době a s určitou pravděpodobností. Doba jízdy pro dobrovolné hasiče činí 4 minuty, 

při zohlednění průměrné rychlosti 35 km/h je stanovena maximální vzdálenost od hasičské 

stanice 2,3 km. [30] Pro stanovení polohy hasičských stanic jsou vedle maximální dojezdové 

vzdálenosti zohledněny i následující faktory: 

 Průmyslové podniky 

a oblasti 

 Topografie 

 Počet a hustota obyvatel 

 Obytné oblasti 

 Stanovené kritéria 

 Stanovené požadavky 

 Využití dané oblasti 

 Potenciál nebezpečí 

 Hustota dopravy 

Při zohlednění všech těchto faktorů je stanovena poloha a početní stav jednotlivých 

stanic. Toto je zakresleno v mapě i s vyznačením určených hasebních obvodů.  
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Město Mechernich
11

 disponuje celkem 15 požárními stanicemi. Rozmístění jednotlivých 

stanic je v příloze F, kde jsou pro představu úrovně požárních stanic dobrovolných hasičů 

v Německu i fotografie. Nejdelší vzdálenost pobočné stanice (Floisdorf) od středu města 

Mechernich je 8 km. Personální zajištění těchto 15 stanic dobrovolných hasičů a rozdíl mezi 

aktuálním a požadovaným stavem (tzv. Soll-Ist Struktur) je uvedeno v tabulce 15. Pokud je 

v obci či městě zajištěna požární ochrana na bázi dobrovolných hasičů, je nutné provést 

analýzu s ohledem na možnost výjezdu členů jednotky v určitých denních dobách. Dle 

statistiky poplachového plánu města Mechernich se ve všední dny v době od 6,00 – 18.00 

může dostavit do 4 minut od vyhlášení poplachu až 35 členů; v době od 18.00 – 6.00 

a o víkendech to je až 213 členů. Dále je v tomto poplachovém plánu statistika s ohledem 

na možnost výjezdu členů s řidičským oprávněním typu „C“, s nositeli dýchací techniky 

a s ohledem na členy pracující ve svém zaměstnání na směny. [36] 

Tabulka 15: Personálních obsazení sboru dobrovolných hasičů ve městě Mechernich  [36] 

  skutečný stav požadovaný stav rozdíl 

Počet členů (celkem) 357 360 3 

Velitel skupiny 66 131 65 

Velitel družstva 63 86 23 

Velitel čety 12 17 5 

Nositel dýchací techniky 254 270 16 

Strojník 237 249 12 

 Pro stanovení cílů ve městě Mechernich platí předpis vztahující se na stanovení cílů 

v oblasti Köln, který stanovuje, že na místě události musí být do 8 minut od vyhlášení 

poplachu 9 hasičů (I. cíl) a do dalších 5 minut (tedy 13 minut od vyhlášení poplachu) dalších 

13 hasičů – celkem tedy 22 hasičů (II. cíl). Tyto cíle by měly být splněny s mírou 

dosažitelnosti 80 %. [36] V tabulce 16 je uvedena reálná míra dosažitelnosti na základě 

analýzy již proběhnutých zásahů v prvním a druhém kvartálu roku 2012. Po prostudování 

několika poplachových plánu lze říci, že požadavky AGBF jsou splněny v málokterých 

městech; míra dosažitelnosti je často stanovena na 80 %, ale i tato hodnota mnohdy 

představuje nesplněnou hranici, viz tab. 16 (Mechernich) a tab. 17 (Leichlingen). 

Tabulka 16: Reálná míra dosažitelnosti v I. a II. kvartálu 2012 [36] 

  9 hasičů do 8 minut 22 hasičů do 13 minut 

I. kvartál 2012 61,5 % 57,1 % 

II. kvartál 2012 73,3 % 100 % 

                                                             

11
 Město  Mechernich s 27.086 obyv. se nachází v Severním Porýní – Vestfálsku okresu Euskirchen, 44 místních 

částí, hustota obyv.: 198 obyv./km
2
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 Město Leichlingen včetně všech jeho místních částí disponuje celkem 4 jednotkami 

PO (Leichlingen, Witzhelden, Metzholz, Oberschmitte). Vzdálenost nejdále položené 

jednotky (Witzhelden) od středu města Lechlingen činí 8 km. Reálná míra dosažitelnosti 

ve městě Leichlingen
12

 je uvedena v tabulce 17. Průměrná hodnota zastupující reálnou míru 

dosažitelnosti v letech 2007 – 2009 činí 38,9 %. [34] 

Tabulka 17: Reálná míra dosažitelnosti pro město Leichlingen a jeho městské části [34] 

  9 hasičů do 8 minut 16 hasičů do 13 minut Míra dosažitelnosti* 

2007 26,7 % 46,7 % 20 % 

2008 40 % 70 % 40 % 

2009 63,6 % 100% 63,6 % 

* splněn požadavek 9 hasičů do 8 minut i 16 hasičů do 13 minut 

4.5  Shrnutí kapitoly 

 V této části kapitoly byla představena organizace požární ochrany ve Spolkové 

republice Německo. Důraz byl kladen především na zjištění požadavků, na jejichž principech 

jsou rozmístěny jednotky požární ochrany, tak jak tomu je v České republice v návaznosti 

na základní tabulku plošného pokrytí. Asociace AGBF doporučuje dodržení 8 minutové doby 

dojezdu s 10 hasiči v 95 % událostí. Toto procentuální vyjádření úspěšnosti dosažení zásahu 

představuje veličinu, která bude dále zkoumána v následující kapitole – v českém systému. Je 

nutné i zmínit skutečnost, že konkrétní úroveň požární ochrany v obci je výsledek politické 

rozhodnutí samotné samosprávy, která jednotku PO zřizuje.  Zajímavý je i fakt, že 

doporučené požadavky na plošné pokrytí jsou asociací AGBF stanoveny na základě „New 

public management“, což je řízení veřejné správy orientované na službu. 

 

 

 

 

 
                                                             

12
 Okresní město v Severním Porýní – Vestfálsku; počet obyv.: 27.390; hustota: 735 obyv./km

2
; 13 měst.  částí 
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5. Hodnocení účinnosti systému plošného pokrytí v ČR 

 Systém plošného pokrytí JPO v ČR je úspěšný již řadu let. Pokud se podíváme do 

historie činnosti jednotek PO, nenajdeme mnoho pochybení (pokud vůbec nějaká existují), 

které bychom mohli byť jen částečně přiřadit špatnému či nedostatečně nastavenému systému 

plošného pokrytí JPO. Srovnáme-li náš systém se systémy v německy mluvících zemích, 

zjistíme, že náš systém je postaven na poměrně husté síti stanic profesionálních hasičů, 

zatímco ve zmíněných zemích se jedná o systém založený na dobrovolné bázi, tedy převážně 

na činnosti dobrovolných hasičů. Při dimenzování systému plošného pokrytí existuje jakýsi 

požadavek či kritérium, které musí být splněno. V ČR je tímto myšlena základní tabulka 

plošného pokrytí, která stanovuje, v jaké době se dostaví na místo události patřičný počet 

jednotek s danými SaP. Toto platí i v SRN s tím rozdílem, že při dimenzování plošného 

pokrytí se zohledňují jistou pravděpodobnost, kdy toto kritérium bude splněno. 

5.1 Míra dosažitelnosti v systému plošného pokrytí v ČR 

 Předmětem zkoumání bude stanovení „míry dosažitelnosti“ pro vybrané území v ČR. 

Míra dosažitelnosti je termín (z něm. „Erreichungsgrad“), který vypovídá o pravděpodobnosti 

dosažení místa události v požadované síle a limitu. Míra dosažitelnosti 80 říká, že ve 4 z 5 

událostí (v 80 % událostí) dojede definovaný počet jednotek s požadovanými SaP v uvedeném 

limitu. Je ale nutné podotknout, že tato veličina se v SRN stanovuje pro každé území. 

Záměrem tohoto zkoumání ale bude kvantitativně popsat tuto míru dosažitelnosti s ohledem 

na druh jednotky, která bude vyslána k řešení mimořádných událostí.  

5.1.1 Popis metodiky ke zjištění požadovaných hodnot 

 Ke zjištění údajů byl využit program SSÚ. Pomocí něj byly individuálně posuzovány 

a zjišťovány údaje k událostem v ÚO Přerov k následujícím veličinám: 

 Doba výjezdu, 

 Druh mimořádné události, 

 Doba jízdy na místo události, 

 Druh JPO. 
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Následně byla provedena statistická analýza, jejíž výsledkem je hodnota, která 

představuje pravděpodobnost dojetí stanovené JPO na místo události, pro které je podle 

plošného pokrytí předurčena. Všechny události byly posuzovány s ohledem na typ JPO (JPO 

I, II, III, V). U JPO I bylo dále zjišťovány údaje s rozlišením, zda se jedná o zásah v místě 

dislokace HZS kraje, tedy v případě ÚO Přerov, zda se jedná o událost ve městech Přerov, 

Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou a Kojetín.  

 Na každou mimořádnou událost je vyslán určitý počet SaP s ohledem na druh 

mimořádné události, pořadím v poplachovém plánu a vyhlášeným stupněm poplachu. 

Pravidla vysílání příslušných JPO na určitý druh událostí je zpravidla upraven pro KOPIS 

interním pokynem ředitele kraje. Skutečnost, zda jsou na místo události vyslány správné 

jednotky v dostatečném množství, není předmětem tohoto zkoumání. Pro účely tohoto 

zkoumání je vyslání JPO na místo událostí bráno pouze jako fakt. S ohledem na stupeň 

nebezpečí katastrálního území je posuzováno, zda vyslaná jednotka dorazí na místo události 

v požadovaném čase (viz. obr. 12). Na skutečnost, že jednotka dojede na místo události 

v patřičném limitu, má vliv mnoho faktorů. Mezi tyto faktory lze uvést například: 

 Den a čas vzniku (zejména pro JSDH obcí  je daleko méně pravděpodobnější 

výjezd v požadovaném limitu v pracovní dny) 

 Možnost paralelních zásahů v danou dobu (vliv na všechny JPO) 

 Dostupnost místa MU (doba dojezdu na události, jejíž pozici je 

problematičtější identifikovat (než např. daný km na silniční komunikaci), 

bude daleko větší; velký vliv představuje i výškový profil trasy) 

 Typ techniky (obecně lze stanovit, že vozidla nižší hmotnostní třídy mají 

kratší dojezdovou dobu než vozidla vyšší hmotnostní třídy na identické 

vzdálenosti) 

 Stáří techniky (doba dojezdu starší techniky např. Š 706 RTHP je delší než 

modernějšího prvovýjezdového vozidla) 

 Nezabezpečení splnění požadavků plošného pokrytí (např. vlivem 

nedostatku finančních prostředků pro zřízení odpovídající typu JPO) 

 Klimatické podmínky (v zimním období jsou obecně dojezdové časy větší 

vlivem namrzlých a zasněžených vozovek) 
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Obrázek 12: Algoritmus hodnocení dojezdů JPO dle požadavků plošného pokrytí 
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Aby do výpočtu pravděpodobnosti byly zahrnuty i nepříznivé vlivy, jako např. 

nepříznivé klimatické podmínky, bylo vytipováno období zimních měsíců. Byly tedy 

sledovány všechny události ve dvou obdobích: 1.12. 2011 – 31.1. 2012 a 1.12. 2012 – 31.12. 

2012. 

Dále byly sledovány události typu požár v období 1.12. 2011 – 31.4.2012 a 1.10.2012 

– 31.12.2012  s účastí minimálně 3 jednotek. S největší mírou četnosti se jedná o události 

typu požár, podtypu: „požár nízké budovy“, „požár výškové budovy“, „požár zemědělské 

a průmyslové objekty“, „požár lesní, polní porost, tráva“. Při posuzování těchto události byly 

sledovány doby dojezdu jednotek naprosto stejně jako při posuzování všech ostatních 

událostí, navíc bylo posuzováno, zda dojedou všechny 3 vyslané jednotky PO předurčené 

podle plošného pokrytí na místo MU v požadovaném limitu. Při událostí typu „požár“ jsou 

velice často vysílány všechny 4 JPO z I. stupně poplachového plánu. V případě, že na místo 

události nedojela JPO v požadovaném limitu, ale v daném limitu dojela jiná jednotka 

nepředurčená podle plošného pokrytí, byla daná událost i tak hodnocena jako „splněn 

požadavek PP“.  Dále bylo sledováno, zda na místě události bude v uvedeném limitu 

následující počet hasičů: 

 4 hasiči do 8 minut 

 8 hasičů do 8 minut 

 4 hasiči do 12 minut 

 8 hasičů do 12 minut  

Výše uvedený limit (8 hasičů do 8 minut) byl částečně stanoven z doporučení německé 

asociace AGBF, který předepisuje 10 hasičů do 8 minut a dalších 6 hasičů do dalších 5 minut. 

Další limity a počty SaP jsou zkoumány pro srovnání českého a německého modelu 

požadavků na plošné pokrytí. 

Tabulka 18: Ukázka hodnocení reálných událostí u JPO I  
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5.1.2 Omezující podmínky pro výběr a posouzení událostí 

 Pro hodnocení celkového souboru událostí nebyly brány v potaz zásahy SŽDC Přerov 

(JPO IV), jelikož u těchto zásahů pro hodnocení plošného pokrytí těžko prokázat včasnost 

dojezdu, vyjma případů, kdy SŽDC Přerov figuroval jako jedna z povolaných jednotek 

při událostech, které vyžadovaly součinnost více jednotek (například u požárů v blízkosti 

města Přerov). Dále nebyly hodnoceny události na dálnici a rychlostních komunikacích, 

jelikož zásahy na těchto typech liniových staveb se řídí jiným poplachovým plánem. Zásahy 

na silničních komunikacích (včetně rychlostních komunikacích) byly do statistického soubory 

zohledněny, pokud bylo zřejmé, že se tato událost stala v katastrálním území obce, popř. 

v těsné blízkosti této obce (byla posuzována vždy nepříznivější varianta – např. DN před obcí 

Velká – v tomto případě posuzována doba dojezdu do obce Velká). V uvedených případech 

byly posuzovány dojezdové doby do katastrálních území příslušných obcí.  

5.2 Dosažené výsledky  

 Všechny události byly sledovány s ohledem na úspěšnost dosažení místa události 

v patřičném limitu. Z posouzení 431 efektivních dob jízd jednotek na místo události byly 

zjištěny následující fakta. Veškeré výsledky jsou uvedeny v příloze E. 

 Zásah JPO I. v místě dislokace 

 Průměrná doba výjezdu:  1,6 min 

 Průměrná doba jízdy: 4,3 min 

 Průměrná doba dojezdu: 6,0 min 

 Míra dosažitelnosti: 98 % 

 Zásah JPO I. mimo místo dislokace  

 Průměrná doba výjezdu:  1,7 min 

 Průměrná doba jízdy: 9,2 min 

 Průměrná doba dojezdu: 10,9 min 

 Míra dosažitelnosti: 95 % 

 U jednotek HZS kraje byly posuzovány události v místě dislokace (157 výjezdů) 

a mimo místo dislokace (133 výjezdů). V ÚO Přerov jsou stanice HZS kraje dislokovány 

ve městech Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín. Zásahy HZS podniku – SŽDC 



VŠB - TU Ostrava,  Fakulta bezpečnostního inženýrství                                                                             55 

Přerov, které zasahovaly mimo svou místní působnost na žádost KOPIS, ale přesto v k.ú. 

města Přerov, byly posouzeny jako „zásah JPO I. mimo místo dislokace“. Vzhledem k faktu, 

že jednotka HZS kraje zasahuje téměř u každé v tomto smyslu zkoumané událostí, byl získán 

poměrně velký statistický soubor. Z výsledků analýzy vyplývá, že průměrný výjezd jednotky 

plní zákonný požadavek (2 min) a že dosažení místa události v patřičném limitu je splněno 

v drtivé většině případů. Míra dosažitelnosti bez ohledu na místo zásahu (tedy jakýkoli zásah 

jednotky HZS kraje) činí 96,5%.  

 Skutečností, že jednotka HZS nedosáhla místo události v patřičném limitu, může být 

vícero. Denní doba a staří či typ techniky v tomto případě nehrají roli, jelikož prvovýjezdová 

technika těchto stanic je poměrně moderní a doba výjezdů u těchto jednotek je stejná jak 

v denní, tak noční době. Mezi reálné důvody lze uvést např. paralelní události, kdy jednotka 

nevyjíždí z místa dislokace, čímž se prodlužuje doba jízdy, nebo vyjíždí jiná jednotka (např. 

z nejbližší stanice HZS či JSDH obce), jejíž operativní hodnota může být jiná. Mezi další 

reálné faktory může být i skutečnost, že událost je nedostatečně nahlášena a jednotka projíždí 

jednotlivá místa, kde se daná událost mohla přihodit. Velký vliv na dojezd jednotky má 

i terén a přístupnost k místu.  

 Zásah JPO II  

 Průměrná doba výjezdu:  4,8 min 

 Průměrná doba jízdy: 8,1 min 

 Průměrná doba dojezdu: 13 min 

 Míra dosažitelnosti: 76 % 

Při posuzování událostí, na kterých se zúčastnily jednotky typu JPO II, byla průměrná 

doba výjezdu 4,8 minuty, čímž je opět dodržen zákonný požadavek na dobu výjezdu jednotky 

tohoto typu. Míra dosažitelnosti činí 76%, což je méně nejen než jednotky kategorie JPO I, 

ale i dokonce než kategorie JPO III a JPO V. Toto lze vysvětlit tím, že dodržení 5ti minové 

hranice pro dobu výjezdu je – dle mého názoru – daleko komplikovanější, než 10 minutové 

hranice pro členy JSDH obce typu JPO III nebo JPO V nebo 2 minutové hranice pro jednotku 

HZS kraje, jejíž příslušníci jsou přítomni na stanici. V neprospěch míry dosažitelnosti 

jednotek JPO II hovoří i fakt, že jsou velice často předurčeni v určitých k.ú. pro zásah do 10 

minut od vyhlášení poplachu, což lze často splnit pouze za ideálních podmínek (příznivá 

meteorologická situace, kvalitní prvovýjezdové vozidlo, malé převýšení mezi místem 
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dislokace a místem zásahu). Pro relevantnost těchto údajů je nutné ale podotknout, že v ÚO 

Přerov není zřízeno mnoho jednotek kategorie JPO II, tudíž posuzovaný statistický soubor byl 

poměrně malý.  

 Zásah JPO III 

 Průměrná doba výjezdu:  7,7 min 

 Průměrná doba jízdy: 6,8 min 

 Průměrná doba dojezdu: 14,5 min 

 Míra dosažitelnosti: 84 % 

 Průměrná doba výjezdu jednotek této kategorie je 7,7 minuty, čímž jednotky JPO III 

plní zákonný požadavek s poměrně velkou rezervou. Pro účely těchto získaných hodnot bylo 

posouzeno celkem 80 výjezdů jednotek tohoto typu.  

 Zásah JPO V 

 Průměrná doba výjezdu:  7,9 min 

 Průměrná doba jízdy: 5,0 min 

 Průměrná doba dojezdu: 12,9 min 

 Míra dosažitelnosti: 83 % 

 Vzhledem k tomu, že jednotky typu kategorie JPO V jsou u mimořádných událostí 

zastoupeny nejméně, bylo zanalyzováno pouze 36 výjezdů těchto jednotek. Poměrně vysokou 

míru dosažitelnosti 86 % tohoto typu jednotek lze vysvětlit tím, že jednotka této kategorie má 

místní působnost – doba dojezdu se většinou pohybuje do 5 minut, jednotky kategorie 

JPO V tudíž při dodržení doby výjezdu do 10 minut s rezervou plní dojezd do 15 nebo 20 

minut. Právě tato kategorie JPO je v ČR zastoupena nejvíce. I přesto, že vyhláška [3] 

předepisuje pro tento typ jednotky nejméně vybavení, jsou dle mého názoru JPO kategorie V  

a obecně místně příslušné jednotky nenahraditelnou součástí nejen systému plošného pokrytí, 

ale mnohdy i kulturního života v obci. Místní znalosti jsou mnohdy jeden z nejklíčovějších 

faktorů při řešení rozsáhlejších událostí. 

 U 77 událostí typu požár s účastí 3 a více jednotek v uvedeném období byly dále opět 

sledovány doby dojezdu JPO na místo události a porovnány s teoretickým časem, kterým jsou 

podle plošného pokrytí předurčeni. Výběrem tohoto druhu událostí bylo do zkoumání 

zařazeno větší množství jednotek JSDH obcí, než při sledování všech druhu událostí. Již 
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při hodnocení „míry dosažitelnosti“ u všech typů jednotek bylo zcela zřejmě, že 

pravděpodobnost reálného dojezdu všech 3 jednotek předurčených podle plošného pokrytí
13

 

bude daleko menší, než již vypočítaná „míra dosažitelnosti“ pro jednotlivé kategorie JPO, 

jelikož pravděpodobnost, že alespoň jedna JPO nedojede v daném limitu, se tímto zvyšuje. 

Z provedené analýzy bylo zjištěno, že v 54 událostech (70 %) byl splněn dojezd jednotek 

v příslušném katastrálním území, kde se daná událost stala. V 30 % případů alespoň jedna 

jednotka nedojela v požadovaném čase. Dále bylo zkoumáno u požárů s účastí min. 

3 jednotek, zda do 8 minut od vyhlášení poplachu jednotce budou na místě událost alespoň 

4 hasiči (popř. 8 hasičů). Pro zajímavost byl zjišťován i stav v době 12 minut po vyhlášení 

poplachu – opět pro 4 a 8 hasičů. Získané výsledky jsou uvedeny v grafu na obr. 13. 

 

Obrázek 13: Výsledky sledování události typu požár s účastí více než 3 jednotek  

5.3 Interpretace získaných výsledků 

 Na základě výsledků získaných v této kapitole je nutné se zamyslet nad vypovídající 

hodnotou těchto údajů. Veškeré hodnoty pro tuto statistiku byly získány z databáze SSU. 

Tato databáze uchovává informace ohledně již proběhnutých zásahů. Mnoho JSDH obcí ještě 

dnes nevlastní vozidlovou radiostanici, je proto v mnoha případech téměř nemožné posoudit 

reálný výjezd a dojezd jednotky. Jako doba dojezdu je posuzována časová diference mezi 
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 u stupně nebezpečnosti k. ú. IV pouze 2 jednotek 
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vyhlášením poplachu operačním střediskem a časem příjezdu jednotky dle údajů SSÚ. Pokud 

ovšem posuzovaná jednotka dojede byť o 1 minutu později než je očekávaná doba 

dle předurčenosti v systému plošného pokrytí, je dojezd posuzované jednotky ohodnocen 

jako nesplněn. K tomuto ale v reálných situacích dochází poměrně často. Reálný dojezd 

jednotky může být jiný, než je uvedeno v databázi SSÚ (např. vlivem špatně odeslaného 

„statusu“ - kódem typické činnosti; jednotka je již na místě, ale proběhla nepatrná prodleva 

mezi dojezdem jednotky a ohlášením veliteli zásahu, který až poté informoval OPIS). 

Na dojezd JPO má vliv i přístupnost a identifikace místa události či vyslání speciální techniky 

– např. zapojení člunu za vozidlo a dojezd s ním k nepřístupnému vodnímu toku zabere 

řádově o několik málo desítek vteřin více než u běžného zásahu. Takové to často velice malé 

navýšení doby dojezdu u reálných zásahů sice mnohdy nehraje klíčovou roli, nicméně 

s ohledem na sledování událostí tímto postupem může toto navýšení znamenat právě onen 

mezník mezi rozhodnutím, zda jednotka splnila teoretický požadavek plošného pokrytí či ne. 

V této souvislosti vyvstává i otázka, jakým způsobem zaokrouhluje aplikace SSÚ tyto časy 

(zaokrouhleno vždy na celé minuty – v poplachovém plánu města Kreuztal jsou tyto časy 

hodnoceny až na vteřiny). 

   

Obrázek 14: Výsledky míry dosažitelnosti podle kategorie JPO  

 Při hodnocení dojezdu jednotek do konkrétních k.ú. byla zjišťována „míra 

dosažitelnosti“, neboli procentuální vyjádření úspěšného dosažení místa události s ohledem 

na stupeň nebezpečí k.ú. a kategorii JPO. Tato míra dosažitelnosti patří k základním kritériím 

při tvorbě plošného pokrytí v SRN. V SRN je ovšem tato míra kalkulována jinak, než je 

provedeno v této části diplomové práce – pro každé území obce jsou na základě politického 
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rozhodnutí stanoveny požadavky na SaP, které budou v předem stanovené míře reálně 

splněny.  

Ještě před započetím této analýzy bylo očekáváno, že „míra dosažitelnosti“ JPO I bude 

vyšší než jednotek ostatních. Toto se potvrdilo i po výsledné analýze. Povinnost zařadit 

jednotku HZS kraje pro konkrétní k.ú. někdy nevyplývá už z plošného pokrytí, ale až 

z požárního poplachového plánu, což má své opodstatnění. Jednotka HZS kraje je 

považována za páteřní část celého systému, za jednotku, která v drtivé většině případů (v 97 

% událostí – viz obr. 14) dosáhne místa události v požadovaném čase. Skutečnost, že právě 

tento druh JPO disponuje nejlepší technikou, považuji za jednu z předností českého systému 

plošného pokrytí.  

5.4 Nahrazení jednotky HZS kraje jednotkou JSDH obce 

 Jakýkoli model plošného pokrytí a komplexně celé organizace PO je závislý 

na množství finančních prostředků, který státní rozpočet vyčlení pro požární ochranu. Pokud 

v době ekonomické recese dojde k razantnímu poklesu sumy financí určených pro PO, je 

i Hasičský záchranný sbor ČR nucen přijmout úsporná opatření. Jako jedna z možností se 

nabízí uzavření některé stanice HZS kraje. Pokud by došlo k tomuto kroku, je nutné 

zabezpečit PO v katastrálních územích, kde je jednotka HZS kraje předurčena na základě 

plošného pokrytí, jiným způsobem. Lze například vytvořit jednotku JPO II/2
14

. Pomoci této 

jednotky lze nově nadimenzovat konkrétní území, posoudit i obce kde původní jednotka byla 

předurčena a tím de facto splnit teoretické požadavky plošného pokrytí. Je nutné si ale položit 

otázku, zda prodloužení doby výjezdu z 2 na 5 minut bude pouze ta jediná nevýhoda, která 

z tohoto vyplyne. V této souvislosti je nutné poznamenat, že jednotka HZS kraje neplní pouze 

povinnosti na základě tabulky plošného pokrytí (její zřízení není podmíněno jen požadavky 

plošného pokrytí).  

 Na základě výsledků této kapitoly lze tvrdit, že nahrazením jednotky JPO I, tedy 

jednotky HZS kraje, jednotkou JPO II, tedy jednotkou JSDH obce, lze mnohdy splnit 

požadavky vyplývající ze základní tabulky plošného pokrytí, nicméně zohledněním 

pravděpodobnosti dostává toto tvrzení nový význam. Na základě „míry dosažitelnosti“ dojde 

ke snížení procentuální úspěšnosti dosažení místa události konkrétního k.ú. v požadovaném 
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 JPO II/2 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů zabezpečující 2 organizované výjezdy do 5 minut  
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čase (dle dosažených výsledků z 97 % na 76 %). Téměř v jedné z 5 událostí tedy dojde 

k nedodržení časového limitu stanoveného na základě stupně nebezpečí k.ú. Právě v otázkách 

existence stanice JPO I tato míra dosažitelnosti hraje klíčovou roli a je velice těžké 

rozhodnout, kdy toto opatření lze považovat za snížení kvality služeb občanům za účelem 

úsporných opatření a kdy už se jedná o hazard s lidskými životy. Daleko těžší je za tyto 

rozhodnutí přijmout zodpovědnost.  

 Jedná se o subjektivní úvahu, nicméně právě tato zodpovědnost je poměrně zásadní 

rozdíl oproti organizaci PO v SRN. Zde je úroveň požární ochrany v obci výsledek 

politického rozhodnutí konkrétního zastupitelstva, které by mělo mít na zřeteli doporučení 

asociace AGBF. Za případnou nedostatečnou úroveň (např. vlivem nedostatečného 

financování) nese zodpovědnost konkrétní samospráva volena občany – občan tedy poměrně 

lehce může ovlivnit úroveň požární ochrany v obci. V ČR sice mají obce povinnost zřídit 

jednotku PO
15

, nicméně jako páteř celého systému jsou považovány právě jednotky JPO I, 

jejichž financování se (velice zjednodušeně) nepřímo děje prostřednictvím Vlády 

a parlamentu ČR ( Ministerstvo vnitra ČR  GŘ HZS ČR  HZS kraje  konkrétní 

JPOI). Občan ČR sice může ovlivnit složení jednotlivých instancí moci výkonné 

a zákonodárné, ale vzhledem k délce a složitosti tohoto řetězce je téměř nemožné přiřknout 

zodpovědnost konkrétnímu rozhodnutí, které v konečném důsledku může mít vliv na včasné 

nedojetí JPO na místo MU vlivem úsporných opatření.  

5.5 Zhodnocení systému plošného pokrytí v ČR 

 V této kapitole byla zjišťována celá řada veličin vztahující se k operační hodnotě 

jednotek požární ochrany v návaznosti na jistou míru dosažitelnosti. Veliký rozdíl oproti 

požadavkům organizace v SRN je fakt, že požadavek plošného pokrytí daný zákonem 

a vyhláškou na počet JPO dané kategorie je v ČR splněn v drtivé většině případů – JPO I 

v 97 % případů; JPO II v 68 %; JPO III ve 107 % (aktuálně více JPO III než vyžaduje plán); 

JPO V ve 100%. [33] 

 V SRN požadavky AGBF často splněny nejsou. Bylo by nesprávné takto hodnotit celý 

systém, ale v prostudovaných požárních plánech obcí se stanovené cíle téměř vždy více 

či méně odlišovaly. Je nutné ale opět zdůraznit, že toto je výhradní právo každé obce. Větší 
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 Obec ČR musí zřídit jednotku PO nebo sdružit prostředky s jinou obci, popř. zřídit požární hlídku  
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výpovědní hodnotu má, když se na tyto cíle podíváme z hlediska reálného splnění těchto 

požadavků. Na základě mnou vytvořené metodiky hodnocení s využitím programu SSU byly 

reálné požadavky teoretického modelu plošného pokrytí splněny v daném území a časovém 

období splněny v 70 %. Podíváme- li se do německého města Leichlingen, tak požadavky 

stanovené na základě vybraných cílů byly splněny v letech 2007 - 2009 v 39% [34]. Není 

úplně správné porovnávat tato dvě čísla, jelikož v případě SRN se jedná o výsledek 

v hasebním obvodě jednoho města, hodnocení provedené v této kapitole bylo zaměřeno 

na celý územní odbor – je zřejmé, že míra dosažitelnosti jednotlivých katastrálních území by 

kolísala ve velkém rozmezí hodnot. V SRN je svým způsobem jednotka označena jako 

akceschopná, pokud míra dosažitelnosti činí 80 % a více. Navíc pro výpočet míry 

dosažitelnosti jsou brány v potaz závažnější události (většinou požár budovy; kouř vycházející 

z bytu, atd.). Pro účely tohoto hodnocení byly brány všechny požáry s účastí 3 a více jednotek 

– často se tedy jednalo o např. události typu „požár – lesní, polní porost, tráva“, což většinou 

není událost tak akutní jako např. požár nízké, výškové budovy, kde se mohou nacházet osoby 

v bezprostředním ohrožení na životě.  

 Dále byl pro zajímavost zjišťován počet hasičů u události typu požár s účastí více než 

3 jednotek v době 8 a 12 minut po vyhlášení poplachu. V 8. minutě od vyhlášení poplachu 

bylo v 30 % na místě zásahu 8 hasičů, v 56 % byli na místě 4 hasiči. Podíváme-li se na tyto 

hodnoty v SRN – v 8.minutě od vyhlášení poplachu bylo na místě 9 hasičů s mírou 

dosažitelnosti 61,5 % a 73,3% (město Mechernich v roce 2012 [36]) či ve 26,7 %, 40 % 

a 63,3 % v případě města Leichlingen v letech 2007-2009 [34]. V této souvislosti je nutné 

opět připomenout, že výsledky mého hodnocení by v této veličině byli velice rozdílné, pokud 

bych se zaměřil např. jenom na hodnocení této vlastnosti ve městech anebo na vzdálených 

obcích od místa dislokace HZS. Toto opět potvrzuje nemožnost srovnání dvou systémů 

založených na rozdílných bázích.  

5.6. Shrnutí kapitoly 

 Předmětem této kapitoly bylo aplikovat a využít jistou míru dosažitelnosti v českém 

systému plošného pokrytí. Při použití mnou stanoveného postupu vyvstává mnoho sporných 

otázek, které často závisí pouze na úhlu pohledu. Snahou bylo – spíše než výpočet 

konkrétních hodnot - prezentovat jisté myšlenky, které lze využít v současném systému 

plošného pokrytí a poplachových plánech.   
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Závěr 

 Předmětem diplomové práce bylo zhodnotit stávající systém plošného pokrytí ČR JPO 

s ohledem na rešerši jiných způsobů řešení plošného pokrytí v zahraničí. Stěžejní část této 

práce se zabývala s jedním ze základních principů plošného pokrytí – transparentností. 

Realizaci plošného pokrytí a požárních poplachových plánů lze provést různými způsoby, ale 

vždy je nutné respektovat nejen požadovanou dobu dojezdu JPO do konkrétních katastrálních 

území, ale dále i celou škálu dalších pravidel. V kapitole 3 bylo porovnáno několik nástrojů 

(aplikací), které usnadňují tuto realizaci, přičemž větší pozornost byla věnovaná modulu GIS 

vyvinutým HZS Plzeňského kraje. Výstupy této aplikace byly aplikovány na vybraném území 

Jihomoravského kraje.  

 Modul GIS vyvinutý HZS PLK lze označit za opravdu výbornou pomůcku 

při stanovení doby dojezdu do katastrálních území. Zohledněním odlišných rychlostí 

na jednotlivých typech silničních komunikací lze docílit reálnějších výsledků při stanovení 

doby dojezdu, aplikace navíc tvůrcům plošného pokrytí a poplachových plánů ušetří velké 

množství práce. V  kapitole 3.5 jsou dále uvedeny návrhy, které by – dle mého názoru – 

nebylo špatné implementovat do této aplikace. Odchylky vypočítané touto aplikací oproti 

stávající metodice se s delší dobou dojezdu zvyšují, proto se větší odchylky vyskytují až 

ve vyšších stupních poplachu. Doba dojezdu vypočítaná aplikací nemůže být vždy 

považována pro konkrétní území za nejlepší řešení, ale pouze za jistou alternativu vůči 

stávající metodě, jelikož systém plošného pokrytí je pouze teoretický model. Na základě 

ústního dotazování KŘ HZS několika krajů lze konstatovat, že není záměrem vytvořit systém 

plošného pokrytí a požární poplachový plán, který „papírově“ splňuje dané požadavky, ale je 

cílem vytvořit plně funkční systém, který reálně plní konkrétní kritéria a nabízí co možná 

nejlepší řešení organizace požární ochrany v daném území. Při realizaci je nutné individuálně 

zohlednit reálnou operativní hodnotu JPO a mnoho dalších faktorů (viz kap. 5.1.1).  

 V další části práce je představena organizace požární ochrany ve Spolkové republice 

Německo a především její represivní stránka. Záměrem bylo najít v tomto systému jistá 

pozitiva, která by se dala využít i v českém systému. Požadavky německého modelu jsou 

založeny na tzv. new public management, což je systém řízení veřejné správy orientovaných 

na službu. Mezi základními požadavky jako doba dojezdu a množství SaP se objevuje i „míra 

dosažitelnosti“ (v orig. Erreichungsgrad), což představuje úspěšnou pravděpodobnost dojetí 

předurčených SaP ve stanovené době na místo události. Požadavky vyplývající z metodiky 
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AGBF (10 hasičů do 8 minut v 95 %) lze označit za opravdu přísné ve srovnání s českým 

systémem. Je nutné ale zdůraznit, že tento požadavek často nebývá splněn a i v samotné SRN 

se objevuje otázka ohledně ufinancovatelnosti a efektivnosti takového systému.  

 V poslední kapitole je provedeno stanovení míry dosažitelnosti na konkrétním území 

(ÚO Přerov). Smyslem tohoto hodnocení bylo – spíše než kvantifikovat různé veličiny – 

ukázat tento faktor jako třetí možnou veličinu charakterizující plošné pokrytí, která se používá 

právě v SRN nebo např. v USA. Metodikou popsanou v kapitole 5.1.1 byla stanovena míra 

dosažitelnost vztahující se na kategorii JPO, na celkové splnění požadavků plošného pokrytí 

a na určený kvantitativní faktor vázány na počet hasičů v určité době. Je nutné zdůraznit, že 

zjištěné hodnoty v této kapitole nelze zobecnit na celý systém plošného pokrytí či kategorii 

JPO. Jedná se pouze o hodnoty získané mnou vytvořenou metodikou na daném území 

ve zvoleném období za účelem zhodnocení českého a německého modelu systému plošného 

pokrytí. K dosažení jisté vypovídací hodnoty zjištěných výsledků je nutné důkladně pochopit 

zvolenou metodiku. Je třeba zdůraznit, že ačkoliv míra dosažitelnosti nepatří k základním 

veličinám vyplývající z tabulky plošného pokrytí (tak jako v SRN), je implicitně 

zohledňována  i v českých poměrech – jak již v samotném systému a ohodnocení jednotlivých 

katastrálních území, tak při tvorbě poplachových plánů a plošného pokrytí, kdy tvůrci těchto 

dokumentů využívají tuto veličinu na základě místních znalostí. Důvod pro zavedení této 

veličiny je skutečnost, že v SRN je PO zajišťována především JSDH obcí; v ČR systém 

předpokládá (v komplikovaných MU) téměř vždy s účastí HZS, jejíž míra dosažitelnosti se 

na základě mých výsledků přibližuje 100 procentům.  

 Na zjištěných hodnotách bylo provedeno jisté porovnání mezi českým a německým 

modelem plošného pokrytí. V této souvislosti je nutné zdůraznit obtížnost srovnání dvou 

odlišných systémů fungujících na různých bázích. V SRN vzhledem k jisté benevolenci jsou 

nároky na jednotky PO odlišné nejen v jednotlivých spolkových zemích, ale dokonce 

i v každé obci. Ze zjištěných údajů lze říci, že nároky požadované asociací AGBF jsou 

v našich podmínkách naprosto nesplnitelné. Požadavek 10 hasičů do 8 minut v 95 % událostí 

je u nás možno splnit v k.ú. stupně nebezpečnosti I.A nebo pouze v obcích a městech, kde 

fungují minimálně dva organizované výjezdy, tedy buď centrální stanice HZS kraje nebo JPO 

II/2; popř kombinace těchto dvou kategorií jednotek. Samozřejmě, že HZS ČR by přivítal, 

pokud by i u nás mohly být splněny podmínky takového rázu, čímž by se zvedla bezpečnost 

pro občana, ale i bez provedené finanční analýzy lze tvrdit, že by toto vedlo k neuvěřitelnému 

navýšení finanční sumy na zajištění jednotek s vysokou operativní hodnotou, čímž vyvstává 
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i smysl takového rozmístění SaP. Bohužel ve státě, kde narůstá každou vteřinu veřejný dluh 

o 3500,- Kč [40], je dle mého názoru nutné se soustředit alespoň na splnění současných 

požadavků plošného pokrytí a bojovat o zachování tohoto systému, který s úspěchem – opět 

na základě subjektivního názoru – již řadu let nabízí spolehlivé řešení v poměru finanční 

náročnost/kvalita.  

 Při studiu německého systému plošného pokrytí jsem narazil i na kritické ohlasy vůči 

tomuto systému (převážně kritika s ohledem na ekonomickou náročnost). V této souvislosti 

bych rád vyzdvihl právě jeden z principů českého systému plošného pokrytí – ekonomická 

optimálnost, který považuji za jednoznačně nejvýznamnější ze všech principů, na kterých je 

založen český systém plošného pokrytí JPO. Rozhodnutí vyzdvihnout určité jednotky PO 

oproti ostatním se mi jeví jako výborné rozhodnutí a právě toto částečně vysvětluje poměrně 

velký počet jednotek JPO I ve srovnání s modelem v SRN. Plošné nahrazení stanic HZS kraje 

jednotkami JSDH obce, tedy jisté přiblížení k německému modelu, je sice možné, ale udržení 

současné úrovně bezpečnosti poskytované občanovi by poté vyžadovalo další nemalé finanční 

a organizační nároky, které lze v tuto chvíli hledat v současném systému v SRN. Plošné 

nahrazení stanic JPO I jednotkami JSDH obce by bez rozsáhlých legislativních, organizačních 

a hlavně finančních změn vedlo ke zrujnování represivní požární ochrany v České republice, 

která je s úsilím budována již přes 40 let.  

 Závěrem je nutné zdůraznit fakt, že v diplomové práci se zabývám problematikou, 

k jejíž řešení a hodnocení jsem použil nestandardní metody a hodnocení. Závěry jsou často 

výsledkem individuálního posouzení a prezentují pouze jeden úhel pohledu, tedy jednu 

možnost z celé řady alternativ.  
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