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PETRULÁKOVÁ, Marcela. Studie akceschopnosti jednotky SDH Hřivínův Újezd. Hřivínův 
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Bakalářská práce se zabývá studií akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Hřivínův Újezd. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je stručně shrnuta historie sboru 

dobrovolných hasičů, který byl základem pro zřízení jednotky a zhodnocení činnosti za 

posledních deset let. Druhá část je zaměřena na moţná rizika, která obec ohroţují, vybavenost 

jednotky k jejich řešení a samotné hodnocení akceschopnosti jednotky. V části třetí je 

srovnání jednotky s okolními jednotkami stejné kategorie a zváţení moţnosti změny 

kategorie. Poslední čtvrtá část popisuje zapojení jednotky do poţárně poplachového plánu 

okresu Zlín. Závěrem jsou shrnuty návrhy, opatření a nedostatky, ke kterým studie dospěla. 

Práce by mohla být vyuţita nejen pro starostu obce, hasičský záchranný sbor zlínského kraje, 

ale i jako podklad pro jiné sbory a hodnocení jejich činnosti. 

 

PETRULÁKOVÁ, Marcela. Agility Study of the SDH Hřivínův Újezd unit. Hřivínův Újezd, 

2013. 45 p. Thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering  

 

Key words: Agility, unit, volunteer firefighter corps, fire equipment, intervention  

 

The thesis discusses the study of agility of the unit of the volunteer firefighter corps of 

Hřivinův Újezd. It is divided into 4 parts. The first part summarizes the history of the 

volunteer firefighter corps which was the basis for establishing a unit and evaluation of the 

activity in the past ten years. The second part focuses on possible hazards which pose a threat 

to the village, the unit´s facilities to deal with them and evaluation of the unit´s agility. The 

third part compares the unit with the same category units from surrounding villages and 

considers a change in category. The last, fourth, part describes involvement of the unit in a 

fire alarm plan of the Zlin district. Finally, summarized are suggestions, precautions and 

insufficiencies which the study has found. The thesis could be used not only by the mayor of 

the village, firefighter corps of the Zlin district, but also as a basis for other forces and 

evaluation of their activity.  
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Úvod 

 K řešení mimořádných událostí jsou předurčeny jednotky poţární ochrany. Obce mají 

ze zákona povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Pokud obec není 

schopná zřídit vlastní jednotku, pak zákon umoţňuje uzavřít s hasičským záchranným sborem 

nebo jinou obcí smlouvu o sdruţení prostředků. Coţ znamená, ţe by k řešení mimořádných 

události v obci přijíţděla jednotka z jiné obce. Samozřejmostí je podmínka dodrţení 

dojezdového času společné jednotky. Obec Hřivínův Újezd má zřízenu svou vlastní jednotku 

sboru dobrovolných hasičů (dále jen „jednotka SDH“). Ta vychází ze členů občanského 

sdruţení sboru dobrovolných hasičů. 

 

Mezi hlavní úkoly jednotek SDH obcí patří ochrana obyvatel a jejich majetku před 

poţáry a případnými jinými mimořádnými událostmi. K tomu musí mít jednotka potřebné 

vybavení, dostačující počet členů a ti musí mít potřebné odborné znalosti. Toto všechno je 

zahrnuto pod pojmem akceschopnost. Rozlišujeme šest kategorií jednotek poţární ochrany 

(dále jen „JPO“), které mají ze zákona stanoveny různé podmínky. Podle nich je moţné 

provézt hodnocení akceschopnosti jednotlivých jednotek různých kategorií. Je vhodné znát 

rizika, která obec ohroţují a podle toho zhodnotit připravenost jednotky SDH na jejich řešení. 

 

Podle kategorie JPO je jednotkám určena místní nebo územní působnost. Pokud se však 

jedná o mimořádnou událost většího rozsahu, potom při vyhlášení některého z vyšších stupňů 

poplachu, můţe být i jednotka s místní působností povolána k zásahu v jiné obci. Nasazení 

jednotek je řešeno v poţárně poplachovém plánu kaţdého kraje či okresu.  

 

Cílem práce je zhodnocení činnosti a akceschopnosti jednotky SDH obce Hřivínův 

Újezd. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum publikací zaměřených na poţární ochranu. 

Hlavně se jednalo o organizaci jednotek poţární ochrany, podmínky jejich akceschopnosti a 

prozkoumání činnosti a historie hasičů v obci Hřivínův Újezd. 

 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno 27 publikací. Jednalo se o zákony, vyhlášky, 

pokyny generálního ředitele hasičského záchranného sboru České republiky, věstníky 

právních předpisů Zlínského kraje i publikace z edice sdruţení poţárního a bezpečnostního 

inţenýrství (dále jen „SPBI) a protokolární knihy. Všechny v českém jazyce. 

 

V protokolárních knihách [8] a [9] se nachází zápisy z členských a výborových schůzí 

od zaloţení sboru. Nachází se v nich důleţité záznamy týkající se historie sboru. Publikace [5] 

pomohla při hodnocení rizik v obci. Hlavní publikací, která se zabývá poţární ochranou je 

zákon [3]. Ve vyhlášce [2] je uvedena přesná definice některých pojmů týkajících se poţární 

ochrany, hlavně pojem poţár a ve vyhlášce [1] je řešena organizace a činnost jednotek poţární 

ochrany. Jako je například plošné pokrytí, barevné označení vozidel, vnitřní organizace a 

vybavení jednotek poţární ochrany.  Problematika plošného pokrytí a poţárně poplachových 

plánů Zlínského kraje je řešena na základě vyhlášky [1]. Dále pak pro všechny kraje 

hromadně pokyny [6], [7] a zároveň má své nařízení kaţdý kraj zvlášť [10]. Dalo by se říct, 

ţe hlavní publikací pro tuto práci byla publikace z edice SPBI spektrum číslo 13. [4], kde je 

shrnuta organizace JPO a upozorňuje, kde přesněji, je která problematika řešena. 

 

Dá se říct, ţe problematika poţární ochrany je velmi obsáhlá a je podřízena spoustě 

zákonů, vyhlášek a jim podléhajícím nařízení a pokynů. Samostatné prostudování všech 

dokumentů je téměř nemoţné, ale pomocí publikace [4] je orientace v přepisech týkajících se 

organizace jednotek poţární ochrany jednodušší. 

 

Pomocí zúţeného mnoţství publikací se podařilo prozkoumat historii i činnost SDH 

Hřivínův Újezd a zhodnotit akceschopnost i vybavenost jednotky SDH obce Hřivínův Újezd. 
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1 Historie SDH Hřivínův Újezd do roku 2002 

 

Sbor dobrovolných hasičů v obci Hřivínův Újezd byl zaloţen v roce 1932. Oznámení ze 

dne 24. ledna 1932 předané prostřednictvím Okresního úřadu v Uherském Brodě, bylo kladně 

vyřízeno na Zemském úřadě v Brně dne 9. února 1932, schváleno včetně stanov 

vypracovaných přípravným výborem a názvu Sbor dobrovolných hasičů se sídlem 

v Hřivínově Újezdě. Předsedou přípravného výboru byl pan Jan Juřička č. 33. První valná 

hromada byla svolána přípravným výborem na 18. února 1932 v 18 hodin do obecního domu. 

Z přítomných občanů přistoupilo ke sboru celkem 29 členů jako činných a ostatní se staly 

členy přispívajícími s ročním příspěvkem 5,- Kč. Z činných členů byli jednohlasně zvoleni 

funkcionáři. Ze zprávy vypracované dne 19. února 1932 zaslané Okresnímu úřadu 

v Uherském Brodě vyplývá, ţe na valné hromadě bylo zvoleno nové představenstvo, kterému 

byla ihned odevzdána správa spolku. 

 

Citace prvního zápisu z protokolní knihy: „Bratři! Zaloţili jsme hasičský sbor a je na 

nás, abychom dokázali veřejnosti, ţe dovedeme pracovat poctivě a nezištně, pro ideje velké 

hasičské myšlenky, bez jakékoliv osobní neb politické zaujatosti. Bude se nám pracovat 

mnohdy s obtíţí, působených neporozuměním z vlastních řad – bude nám překonati odpor 

několika jednotlivců, kteří nepochopili myšlenku vzájemné hasičské svépomoci – není 

vyloučeno, ţe v budoucnu mnohé se bude díti poněkud jinak, neţ si to představujeme dnes, 

ale v zásadě zůstane vše tak, jak je zbudováno na myšlence „Bliţnímu ku pomoci“. Přeji 

mnoho zdaru sboru dobrovolných hasičů! – jednatel.“ [8] 

 

Nově vzniklý sbor se musel alespoň základně vybavit, a proto zakoupil trubky, výzbroj 

pro muţstvo, 200 metrů hadic, berlovou stříkačku, pojízdný naviják a 30. dubna 1932 

podepsali smlouvu s hasičskými závody o koupi ruční stříkačky s příslušenstvím v celkové 

hodnotě 24 000,- K. Pro začínající sbor se jednalo o velkou částku, proto část získali ze sbírek 

i po okolních obcích, něco vydělali na pořádání zábav, divadel, půjčování jeviště a větší část 

se domluvili postupně splácet. Vzniklý dluh byl splacen v roce 1936.  

 

Záznam o prvním poţáru je ze dne 9. srpna 1938. Hořela půda u Mikla Františka č. 58, 

kde se nejspíš od komína vznítila uloţená píce. Muţstvo pracovalo dobře i přesto, ţe se 
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jednalo o první poţár od zaloţení sboru. Během hodiny se podařilo poţár lokalizovat a 

zabránit rozšíření nad obytnou část a stodolu. Bylo přítomno 18 muţů a 2 sestry samaritánky. 

Způsobená škoda byla vyčíslena na 3 700,- K. 

 

Ve stejném roce si sbor objednal 40 m hadic, berlovou stříkačku a opravu helmice. 

Výlet, který kaţdý rok pořádali, se rozhodli nepořádat, protoţe se obávali zavlečení epidemie 

slintavky do obce. 

 

V roce 1939 vypukly v obci hned dva poţáry. Jeden dne 11. května na stavení starosty 

obce Josefa Chmely. Poţár zachvátil obytnou část i stáje. Škoda byla vyčíslena na částku asi 

11 000,- K. Druhý vypukl dne 10. listopadu, kdy hořela obytná budova Jaroslava Gavendy. 

Rychlý zásah hasičů komplikovala vzdálenost poţáru od vody, která byla asi 200 metrů, navíc 

do kopce. 

 

 

Obrázek č. 1: Historické foto u ruční stříkačky 

 

Ani rok 1940 se neobešel bez zásahu. Dne 12. května o půl 1 v noci. Hořelo u Františky 

Chmelové č. 52 na chlévech a kůlně, kde byla sloţena sláma a borové oklešky. Pro navyšující 

se počet poţárů se sbor rozhodl zakoupit dvoukolovou motorovou stříkačku od firmy Br. 

Pařízků z Napajedel. Hodnota byla 18 000,- K, částku si opět museli vypůjčit a postupně 

splácet. Hned 26. října jim byla nápomocna při poţáru stodoly Františky Miklové. 

 

https://www.email.cz/download/i/cD46AtBm_77zedS5onXXJf0zjSCDCm6k7y7OxrSP-G3o4-dhxnpkhyM2pXivQjGECk69kPQ/Image0064.JPG
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Výnosem ministerstva vnitra ze dne 18. června 1942 musel sbor níţe uvedený inventář 

předat do vlastnictví obce: 

1) dvoukolovou motorovou stříkačku pořízenou v roce 1940 

2) čtyřkolovou ruční dvouproudní pořízenou v roce 1932 

3) 220 metrů hadic 

4) 25 přilbic 

5) 25 opasků se závěsem a sekerou 

6) 24 cvičných blůz 

7) 20 vycházkový blůz 

8) 20 vycházkových opasků 

9) 20 vycházkových čapek 

10) 2 berlovky 

11) 2 plátěná vědra 

Hodnota předaného inventáře je 49 000,- K a váţe se k němu dluh 7 800,- K, který 

přebírá obec. Sboru zůstaly ţebře, lampy, háky, stoly, lavice a jeviště. [9] 

 

Sbor se svou technikou pomáhal i v okolních obcích, jako například v roce 1942, kdy 

v jeden den hořelo na Velkém Ořechově i v Doubravách. Nejprve v ranních hodinách vyjeli 

k poţáru na Velkém Ořechově, kde hořela půda skladiště dřeva a uhlí pro školu. Velké 

problémy dělala vzdálenost ohně od vodní nádrţe, nedostatek hadic a nepříznivé počasí. Kdyţ 

uţ se poţár podařilo částečně lokalizovat, tak v 11 hodin přišla zpráva, ţe vznikl poţár 

v Doubravách a s nařízením četnické stanice musel sbor opustit své stanoviště a odjet do 

Doubrav. Zde hořelo obytné stavení, které bylo od vodního zdroje vzdáleno 500 metrů při 

dosti velkém stoupání. I tento poţár se nakonec podařilo zvládnout. 

 

Aţ do roku 1952 se dá říct, ţe sbor pracoval vzorně. Zvládni mobilizaci ze dne 24. září 

1938, osvobození 1. května 1945 i odchod členů do pohraničí. Pak se záznamy začínají krátit 

a jsou velmi stručné a nepřesné. Aţ nakonec na výroční členské schůzi dne 1. března v roce 

1964 došlo k návrhu rozpustit starý sbor, poněvadţ jeho členové neprojevovali snahu ve sboru 

pracovat. Byli přijati nový členové a ti si mezi sebou zvolili nové funkcionáře. 

 

Ovšem doba nebyla lehká a ze záznamů je zřejmé, ţe ani novému výboru se práce 

nedařila, tak jak by měla. Úkoly, které si zadali, se stále přesouvaly na další jednání a s 
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docházkou členů na schůze nebyl spokojen ani předseda. Sbor sice i nadále pořádal zábavy, 

vinobraní, politické přednášky, relace do rozhlasu, preventivní prohlídky, ale nebylo to nic 

platné. Polední zachovaný zápis je ze dne 26. listopadu 1978. Dále uţ je jen kronika od roku 

1984 zhruba do roku 1989, ale zde jsou většinou jen záznamy o soutěţích, které sbor 

absolvoval. 

 

Někdy ve zmíněném období došlo ke ztrátě ruční stříkačky a dobových přileb. Poslední 

záznam o ruční stříkačce je z roku 1960, kdy výbor SDH řešil kam ji odklidit. Na jednání dne 

14. ledna rozhodli odklidit ji do huménka (část obce u obecního úřadu), 14. února rozhodli o 

odklizení k p. Zábojníkovi a 17. února rozhodli poţádat MNV o pronájem místnosti pro 

uskladnění ruční stříkačky. Toto je poslední záznam, ve kterém se o ní píše a ani dotazováním 

původních členů se nepodařilo zjistit, kde nakonec skončila ruční stříkačka ani dobové helmy. 

Dokonce bývalí členové o této době ani moc nechtějí mluvit. Z původní výzbroje a výstroje se 

do roku 2002 téměř nic nezachovalo, coţ je obrovská škoda. 

 

Další technika, kterou sbor do roku 2002 vlastnil: poţární automobil Renault (50. – 60. 

léta), Tatra T 805, Škoda 1203, Avia A 31 skříňová – barva modro bílá, přenosné motorové 

stříkačky PS 8 a PS 12. 
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2 Rozbor činnosti v letech 2002– 2012 

 

V roce 2002 poţádal starosta sboru dobrovolných hasičů o zproštění funkce a sestavení 

nového výboru. Nový výbor se skládal z mladých lidí, kteří jevili zájem o rozvoj sboru. 

Jednotka SDH Hřivínův Újezd zatím nebyla zřízena. Jak je patrné i v níţe uvedené zřizovací 

listině, tak činnost jednotky SDH a sboru dobrovolných hasičů jakoţto občanského sdruţení 

je v obci Hřivínův Újezd totoţná a působí v nich stejní lidé, budu je tedy hodnotit dohromady. 

Obec Hřivínův Újezd je zařazena do stupně nebezpečí III B, jednotka SDH obce do kategorie 

JPO V a je součástí poţárně poplachového plánu zlínského kraje. 

 

2.1 Zřízení jednotky SDH Hřivínův Újezd 

Dne 27. února 2004 byla na zastupitelstvu obce usnesením č. 62/02/04 podle zákona č. 

133/1985 Sb. [3] schválena zřizovací listina jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále 

jen „jednotka SDH“) uvedená v příloze č. 1, ve které se mimo jiné uvádí: 

 

- Jednotka SDH jako sloţka obce Hřivínův Újezd byla zřízena před účinností zákona č. 

133/1985 Sb. a je zřízena na dobu neurčitou. 

- Jednotka SDH zajišťuje preventivní prohlídky, provádí hašení poţárů a záchranné 

práce při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Dále plní úkoly 

podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu a nařízení Zlínského 

kraje č. 1/02, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území Zlínského kraje. 

- Pečuje o svěřenou techniku a vybavení a zajišťuje akceschopnost zásahové jednotky. 

- Jednotka SDH uţívá objekty občanské vybavenosti – dva boxy objektu hospodářského 

dvora v katastrálním území Hřivínův Újezd. 

- Organizační sloţka hospodaří jménem zřizovatele a není účetní jednotkou. 

- Organizační sloţka je povinna dbát na řádné a hospodárné uţívání předaného majetku, 

bez souhlasu zřizovatele nesmí majetek vyřadit, převést na jiný subjekt, přenechat do 

uţívání jinému subjektu nebo zastavit. 

- Rozpočet organizační sloţky je součástí rozpočtu zřizovatele. 
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- Velitel zásahového druţstva 

- odpovídá za technický stav poţárního vozidla, poţárního agregátu, výzbroje a 

výstroje zásahového druţstva. Řídí činnost v případě zásahu. 

 

- Starosta organizační sloţky 

- spravuje a zodpovídá za majetek a zařízení svěřené organizační sloţce do 

uţívání, které slouţí ke sportovním soutěţím okrsku, vybavení soutěţních 

druţstev ţen, ţáků a dorostu 

- zodpovídá za výjezdy poţárním vozidlem k soutěţím, tyto nechá předem 

schválit zástupci zřizovatele 

- zodpovídá za hospodaření a účelové vyuţití finančních prostředků 

poskytnutých z rozpočtu zřizovatele 

- nákup zařízení předem projedná se zřizovatelem 

- zodpovídá za případné škody, ztráty a odpisy, včetně invent. svěřeného 

majetku 

 

Zřizovací listina je podepsána starostou obce a hmotně zodpovědnými členy SDH – 

výbor organizační sloţky, coţ jsou: velitel SDH, který je zároveň i velitelem jednotky SDH, 

starosta, náměstek starosty a hospodář. Ke zřizovací listině je přiloţen inventurní seznam 

majetku a zařízení ke dni 31. 12. 2003. 

 

2.1.1 Návrhy a opatření 

1) Poslední aktualizace byla provedena dne 15. října 2007 při změně starosty obce. 

Od té doby došlo ke změně ve výboru SDH, proto bych navrhovala další 

aktualizaci. 

2) Přiloţený inventurní seznam by měl být kaţdý rok aktualizován, coţ se neděje. 

Proto bych při aktualizaci navrhla změnu poslední věty bodu V/2 takto: „Tyto 

seznamy budou kaţdoročně po provedení inventarizace aktualizovány a zaloţeny 

u inventurních seznamů zřizovatele. Měnit kaţdý rok přílohu zřizovací listiny je 

zbytečně komplikované. 

3) Dále bych v poslední větě bodu IV část „pro druţstva ţen, dorostu a ţáků“ 

nahradila „pro soutěţní druţstva“ a zrušila slovo „okrsku“. Stejně tak jako v bodě 
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IX/2 bych zrušila slovo „okrsku“ a slova „ţen, ţáků a dorostu“. Svěřený majetek 

vyuţívá například i druţstvo muţů, takţe není vhodné uvádět konkrétní druţstva. 

 

2.2 Počet členů SDH 

Sbor dobrovolných hasičů měl v roce 2002 celkem 24 členů, z toho 4 dívky ve věku do 

18 let. K 31. prosinci 2012 byl počet členů celkem 58, z toho 28 mladých hasičů do 18 let. 

Zajímavostí je průměrný věk, který na konci roku 2012 byl 19,7 let, coţ svědčí o aktivním 

zapojení spíše mladých lidí ve sboru. Další zajímavostí je, ţe sbor měl v letech 2004 – 2009 

více mladých členů pod 18 let neţ členů dospělých. Pohyb stavu členů za uplynulých 10 let je 

znázorněn na obrázku č. 2. Na něm je vidět postupný nárůst členů aţ do roku 2007 a pak 

mírný pokles. Ten byl způsobem odhlášením členů, kteří jiţ neměli zájem ve sboru působit.  

 

 

Obrázek č. 2: Graf -  počet členů SDH 

 

2.2.1 Návrhy a opatření 

1) Nadále pokračovat v práci s mládeţí, protoţe ta je základem pro příští členy 

zásahové jednotky SDH. 

2) Pokusit se získat více starších členů, například z řad bývalých hasičů. 
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2.3 Početní stav jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Stav členů jednotky SDH Hřivínův Újezd v roce 2004 je v příloze č. 2. V té době měla 

jednotka celkem 6 členů. Z toho byl 1 velitel jednotky, 3 velitelé druţstva a 3 strojníci. Jeden 

člen měl osvědčení pro funkci velitele druţstva i strojníka. Jednotka neměla ţádného člena ve 

funkci hasič. Podle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. [1] znění, jednotka početně splňovala 

obsazení funkce velitel jednotky, ve funkci velitel druţstva měla o dva členy víc. Naopak ve 

funkci strojník jeden člen chyběl a na pozici hasič chybělo 7 členů. 

 

V roce 2007 byl celkový počet členů navýšen na 9 a to 1 velitel jednotky, 2 velitelé 

druţstva, 2 strojníci a 4 hasiči. Podle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. [1] byl splněn 

početní stav na všech funkcích (viz. tabulka č. 3 v kapitole 4.1). 

 

Tabulka č. 2: Seznam členů jednotky SDH Hřivínův Újezd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke dni 31. prosince 2012 byl početní stav navýšen o dva členy na celkový počet 11 

členů. Podle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. [1] (dále jen „vyhláška o organizaci a 

činnosti JPO“) nyní jednotka splňuje všechny minimální početní stavy. Celkový počet a počet 

strojníků je navýšen o dva členy. V tabulce č. 2 je uveden seznam členů jednotky SDH 

Hřivínův Újezd včetně místa zaměstnání, aby bylo vidět zde je splněn i poţadavek na počet 

členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky. 

Funkce Místo pracoviště Člen SDH 

Velitel jednotky Hřivínův Újezd ano 

Velitel druţstva Hřivínův Újezd ano 

Velitel druţstva Kaňovice ano 

Strojník Kaňovice ano 

Strojník Zlín ano 

Strojník Uherské Hradiště ano 

Strojník Hřivínův Újezd přispívající 

Hasič ČR ano 

Hasič Hřivínův Újezd ano 

Hasič Zlín ano 

Hasič Zlín ano 
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2.3.1 Návrhy a opatření 

V roce 2012 se dva členové nezúčastnili školení velitelů a propadlo jim osvědčení. 

Byla tím ohroţena akceschopnost jednotky SDH, proto navrhuji: 

 

1) Lepší komunikaci s obecním úřadem, který pozvánky na školení přeposílá, ne 

vţdy včas, na společnou elektronickou adresu SDH. 

2) Zasílání pozvánek na školení nejen starostům obcí, ale i velitelům jednotek nebo 

přímo členům zásahových jednotek, kterých se konkrétní školení týká. 

 

2.4 Poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany 

Jednotka SDH obce Hřivínův Újezd byla při svém zřízení v roce 2004 vybavena poţární 

technikou uvedenou v příloze č. 3. Dále byla vybavena přenosnou motorovou stříkačkou PS 8 

a 12. Co se týká výstroje, tak byla vybavena přilbami, ty uţ ale nesplňovaly poţadovanou 

dobu ţivotnosti, zásahovou obuví byly jen gumové holínky a nevlastnila ţádný zásahový oděv 

ani např. pracovní stejnokroj PS II, jen klasické „montérky“. Stav zásahové jednotky byl 

velmi neuspokojivý. Muselo dojít k téměř kompletnímu dovybavení. 

 

Prvních pár let se jednotka snaţila vybavit základními prostředky poţární ochrany, jako 

jsou hadice, savice, koše, rozdělovače atd. V roce 2006 bylo s pomocí dotací zlínského kraje 

zakoupeno plovoucí čerpadlo Honda GCV 160.  

 

Koncem roku 2006 začala jednotka řešit problém s dopravou. Vůz Škoda 1203 jiţ 

doslouţil a skříňová Avie A 31 pomalu přestávala slouţit také, navíc nesplňovala podmínky 

provozu na pozemních komunikacích, protoţe členové jednotky byli převáţeni 

v zavazadlovém prostoru jen na lavicích připevněných k podlaze a nebylo moţné 

nainstalování bezpečnostních pásů, ani podmínky vyhlášky 35/2007 Sb. [11]. Po domluvě 

s obecním úřadem jako zřizovatelem jednotky bylo dočasně zakoupeno vozidlo Škoda 1203 a 

na konci roku 2007 podána ţádost o dotaci z rozpočtu zlínského kraje. Dotace byla v dubnu 

2008 přidělena ve výši 350 000,- Kč. Obecní úřad přispěl částkou 250 000,- Kč a v říjnu 2008 

byl jednotce předán automobil Ford Transit s přestavbou od společnosti. Knězek s.r.o.. 
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Obrázek č. 3: Zásahový automobil Ford Transit 

 

Dále byly v roce 2008 zakoupeny 2 ks pracovního stejnokroje a 2 ks oranţových 

pláštěnek Jupiter. V roce 2009 jednotka získala za pomoci Generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru a Ministerstva vnitra České republiky, stejně jako všechny zřízené 

jednotky kategorie JPO V, 5 kusů ochranných obleků a 5 párů bot. Jako hlavní příspěvek 

k akceschopnosti jednotky SDH byl v roce 2009 nákup cisternové automobilové stříkačky 

značky T 148, která byla zakoupena od sboru dobrovolných hasičů obce Tlumačov. 

 

V roce 2010 se pro doplnění výstroje zakoupily 3 kusy zásahových přileb GALLET a 6 

kusů zásahových rukavic. Největší investicí v roce 2011 byla oprava zásahového vozidla Ford 

Transit, na kterém se pokazilo vstřikovací čerpadlo a oprava vyšla na více neţ 50 000,- Kč.  

V roce 2012 se podařilo s pomocí dotací zlínského kraje zakoupit 5 kusů třívrstvých 

zásahových obleků a z rozpočtu obce ještě dokoupit 2 kusy přileb GALLET, aby jednotka 

měla aspoň pět zásahových kompletů. 

 

2.4.1 Návrhy a opatření 

Vybavenost jednotky v návaznosti na moţná rizika v obci je zvlášť hodnocena 

v kapitole 3. 
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2.5 Zásahová činnost 

Od roku 2002 aţ do roku 2005 se poţáry i jiné mimořádné události jednotce vyhýbaly. 

V roce 2006 jednotka zasahovala u dvou poţárů. Pomáhala při zdolávání poţáru pily 

v Dobrkovicích a poţáru výrobny barev v Kaňovicích. Při obou událostech se jednotka 

přesvědčila o nutnosti dovybavení ochrannými oděvy. 

 

V roce 2008 zasahovala jednotka u dvou událostí. První dne 22. února ve 20:00 vznikl 

poţár kontejneru na směsný odpad, který byl uhašen jedním proudem C z hydrantu. Při druhé 

události dne 15. srpna v 18:00 při bouřce spadl strom a strhl telefonní vedení. Ve spolupráci 

s HZS Luhačovice byl spadlý strom odklizen a telefonní vedení provizorně nasazeno. 

 

V roce 2010 na konci května po vydatných deštích, se nejen do Zlínského kraje přihnala 

velká voda. Jednotka nabídla svou pomoc HZS Zlínského kraje a byla povolána k čerpání 

vody do obce Tlumačov. Za tuto pomoc jednotka obdrţela poděkování nejen od obce 

Tlumačov, ale i od ředitelky HZS zlínského kraje a hejtmana zlínského kraje. 

 

Měsíc duben 2011 byl poznamenán jedním z největších poţárů v historii České 

republiky. Dne 8. dubna vypukl poţár firmy na zpracování plastů v obci Chropyně na 

Kroměříţsku. Po dvou dnech velmi náročného hašení poţáru nabídla svou pomoc i jednotka 

SDH Hřivínův Újezd. V neděli 10. dubna vydal operační důstojník příkaz k výjezdu a na 

místě jednotka prováděla s Tatrou 148 kyvadlovou dopravu vodu. 

 

V roce 2011 musela jednotka zasáhnout ještě dvakrát. Poprvé 18. června, kdy se v 6 

hodin ráno rozezněla siréna a protoţe nepřišla SMS zpráva z operačního střediska, tak bylo 

jasné, ţe se jedná o aktivaci tlačítkovým zařízením na obecním úřadě. Hořela hromada klestí 

asi 100 m od hasičské zbrojnice. Podruhé jednotka vyjela v srpnu, na poţádání starostky obce 

Sehradice. Po silných přívalových deštích došlo k zaplavení velké části obce. Po domluvě 

s operačním důstojníkem HZS zlínského kraje vyjel k čerpání vody DA Ford Transit 

s osádkou. 

 

Zatím poslední záznam o výjezdu techniky je ze dne 29. dubna 2012, kdy v místní části 

obce zvané Kamenec, došlo k poţáru travnatého porostu. Za silného větru, bylo potřeba co 

nejrychleji zasáhnout, aby nedošlo k rozšíření ohně do okolí. Činnost jednotky je znázorněna 
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v obrázku č. 3. Z tohoto grafu také vyplývá, ţe jednotka zasahuje častěji mimo obec 

zřizovatele, defakto jako jednotka s územní působností, byť v současné době je zařazena 

pouze jako jednotka s místní působností. 

 

 

Obrázek č. 3: Graf činnost jednotky SDH Hřivínův Újezd 

 

2.5.1 Návrhy a opatření 

1) Pro zvýšení počtu zásahů, je zapotřebí dovybavení jednotky například dýchací 

technikou, která je vyţadována při většině velkých poţárů a coţ byl častý důvod, 

proč naši jednotku operační středisko nepovolalo, přestoţe jednotka nabídla svou 

pomoc. 

2) Zváţit přestup do kategorie JPO III, řešeno v kapitole 6. 
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3 Zhodnocení rizik v obci 

 

Obec Hřivínův Újezd se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Zlín. Je to menší moravská 

obec vzdálená 10 km severně od Luhačovic a 15 km jiţně od Zlína v nadmořské výšce 272 m. 

Katastrální území obce má výměru 766 hektarů. Leţí v údolí Černého potoka, do kterého 

zhruba ve středu obce přitéká Kaňovický potok. Počet obyvatel obce ke dni 31. prosince 2012 

je 550. Název obce je odvozený od vladyckého rodu Hřivínů, kterým vesnice bezmála celé 

15. století patřila. Nejstarší historická zpráva o obci pochází z r. 1373. V dnešní době je obec 

součástí Zlínského kraje, pověřenou obcí je Zlín. 

 

Moţné rizika ohroţující obec a vybavenost jednotky na tyto mimořádné události: 

 

1) Poţár – definice dle vyhlášky 246/2001 Sb. - kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k 

usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo 

ţivotním prostředí a neţádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty 

nebo ţivotní prostředí bezprostředně ohroţeny [2]. Poţárem je ohroţena celá část obce i 

její okolí. 

Vybavenost: obec - hydrantová síť 

 - poţární nádrţ 

 - Kaňovský a Černý potok 

 jednotka - CAS 32 Tatra 148 

 - přenosná poţární stříkačka (PS 8 a 12) 

 

2) Povodeň – vzhledem k poloze je obec ohroţena nejen zaplavením území z Černého nebo 

Kaňovického potoka, ale i extravilánovým splachem (voda z okolních polí a luk). Ve větší 

části je koryto potoka dostatečně vyhloubené a v roce 2012 proběhlo vyčištění. Podle 

povodňového plánu obce jsou v největším ohroţení nemovitosti s číslem popisným 111, 

67, 201, 86, 69, 1, 127 a 101. [5] 

Vybavenost: - plovoucí čerpadlo Honda GCV 160 

 - přenosná poţární stříkačka (PS 8 a 12) 

 - hadice, proudnice a ostatní věcné prostředky poţární ochrany 
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3) Vichřice – v obci se nachází stromy, které by mohly být silným větrem vyvráceny, a můţe 

být potřeba provézt jejich odstranění. 

Vybavenost:  - ţádná 

 

4) Znečištění vodních toků – přes obec vede silnice III. třídy číslo 490 v případě dopravní 

havárie můţe dojít k úniku provozních kapalin nebo přepravované látky i do vodního toku, 

který teče souběţně s cestou. 

Vybavenost: - norná stěna  

 - sorbenty 

 

3.1 Návrhy a opatření 

Dovybavit jednotku SDH věcnými prostředky poţární ochrany, které by mohly být 

potřebné při zdolávání těchto mimořádných událostí. Odstranění stromů sice mají na 

starosti vlastníci pozemků nebo komunikací, přesto bych zváţila nákup motorové pily, 

nejen pro potřeby odstranění překáţek z obecních pozemků. Dále například kalové 

čerpadlo pro čerpání vody i z větších hloubek. 
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4 Studie akceschopnosti jednotky SDH obce Hřivínův 

Újezd 

 

Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a 

prostředků k provedení zásahu podle § 70 odst. 6 písm. b), zákona č. 133/1985 Sb., o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 18 a19 vyhlášky o organizaci a činnosti JPO. 

 

Jednotka je akceschopná, jestliţe: 

 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky a schopnost výjezdu v daném časovém 

limitu jsou v souladu s platnou legislativou [1], 

 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou v jednotce 

zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava, 

 

c) má za účelem provedení zásahu připravenu poţární techniku a věcné prostředky poţární 

ochrany a jsou splněny podmínky pro pouţití poţární techniky a věcných prostředků 

poţární ochrany [1]- splněno 

 

 

 O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, ta můţe být vedena i v elektronické 

podobě a patří sem například: stráţní kniha, dokumentace o odborné přípravě, dílčí zpráva o 

zásahu atd. 

 

4.1 Podmínky akceschopnosti 

1) Početní stav hasičů je v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky [1]. 

 

- základní početní stav členů jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí je uveden 

v tabulce č. 3 
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Tabulka č. 3: Základní početní stav členů jednotek SDH obcí [1] 

Vnitřní organizace 

jednotky 

Kategorie jednotky 
Jednotka 

SDH 

Hřivínův 

Újezd 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 
JPO 

V 

Celkem základní počet 

členů 
12 24 12 24 9 11 

Počet členů 

v pohotovosti pro výjezd 

v dané kategorii jednotky 

4 8 4 8 4 6 

Funkce  

Velitel 1 1 1 1 1 1 

Velitel druţstva 2 5 2 5 2 2 

Strojník 3 6 4 6 2 4 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 4 

 

Početní stavy jsou splněny, vyhovují právnímu předpisu. 

 

2) Vnitřní organizace jednotky je v souladu s § 4 vyhlášky [1]. 

 

- jednotku poţární ochrany tvoří poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany 

- velitel jednotky stanoví počet členů jednotky poţární ochrany sboru dobrovolných 

hasičů obce a počet osob vykonávajících sluţbu v jednotce sboru dobrovolných hasičů 

obce jako své zaměstnání 

- členové jsou rozděleni do čet, druţstev, druţstev o zmenšeném početním stavu a do 

skupin 

- četa se člení na 2 nebo 3 druţstva, případně skupiny, druţstvo je tvořeno z velitele 

druţstva a dalších pěti hasičů, druţstvo o zmenšeném početním stavu, tvoří velitel 

druţstva a další tři hasiči, skupina je vytvořena vedoucím skupiny a nejméně jedním 

hasičem 

 

Všechny poloţky ustanovení jsou splněny. 

 

3) Dodrţení výjezdových časů podle § 11 odst. 2 vyhlášky [1]. 

 

- při vyhlášení poplachu vyjíţdějí z místa své dislokace nejpozději do: 
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a) 2 minut jednotky sloţené výlučně z hasičů z povolání, 

b) 10 minut jednotky sloţené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají sluţbu v 

jednotce jako své zaměstnání, 

c) 5 minut jednotky sloţené z hasičů uvedených v písmenech a) a b) nebo z členů, 

kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště, nebo 

d) 5 minut jednotky hasičského záchranného sboru kraje zřízené na stanici typu P0 

 

Výjezdové časy jsou dodrţeny. 

 

4) Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 vyhlášky [1]. 

 

- je to osvědčení o absolvování odborné přípravy k získání odborné způsobilosti 

- opravňuje hasiče nebo ostatní příslušníky k výkonu funkce, kterou zastávají 

- vydává se na dobu 5 let s účinností ode dne vydání 

- odborná příprava k prodlouţení platnosti osvědčení se osvědčuje prodlouţením 

platnosti jiţ vydaného osvědčení  

 

Poţadavky na odbornou způsobilost jsou splněny. 

 

5) Odborná příprava podle § 36 aţ 39 vyhlášky [1]: 

 

- všichni hasiči se zúčastňují pravidelné odborné přípravy, která zahrnuje: prohlubování 

odborných znalostí, tělesnou přípravu, prověřovací a taktické cvičení 

- ověřuje se jedenkrát ročně a o výsledku se vyhotoví protokol 

- pokud hasič při ověření neuspěje, tak je mu nejpozději do 3 měsíců umoţněno ověření 

jedenkrát opakovat 

- pro udrţení a prohloubení odborných znalostí se pořádají kurzy, přednášky, semináře a 

jiné formy teoretického a praktického výcviku 

- speciální tělesnou přípravou jsou disciplíny poţárního sportu (běh na 100 m 

s překáţkami, výstup do čtvrtého podlaţí cvičné věţe, štafeta 4 x 100 m s překáţkami 

a poţární útok) 

- prověřovací cvičení jsou oprávněny nařídit osoby uvedené v §39 odst. 2 vyhlášky o 

organizaci a činnosti JPO 
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- ohlašovny poţáru, operační střediska nebo jiná místa musí být seznámeny s tím, ţe se 

jedná o prověřovací cvičení, pokud nejsou prověřováni oni sami 

 

Poţadavky odborné přípravy splněny. 

 

6) Vybavení jednotek a pouţívání poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany musí být v souladu s § 8 odst. 2 aţ 5 vyhlášky [1]: 

 

- pokud jednotka pouţívá dýchací přístroje a obdobné věcné prostředky poţární 

ochrany, u kterých provozuschopnost souvisí se zevnějškem hasiče, pak musí být 

upraveni v souladu s bezpečností uţívání těchto věcných prostředků poţární 

ochrany 

- jednotky mohou pouţít jen poţární techniku a věcné prostředky, u kterých byla 

provedena kontrola provozuschopnosti před zařazením k jednotce, před pouţitím, 

po pouţití, případně při střídání směn, v pravidelných intervalech nebo podle 

podmínek výrobce 

- pokud výrobce nestanoví kratší lhůtu, tak pravidelné intervaly jsou uvedeny a § 8 

odst. 4 vyhlášky o organizaci a činnosti JPO 

- o kontrolách se vedou záznamy a uchovávají se 5 let 

- jednotky SDH obcí musí být vybaveny minimálně vybranou poţární technikou a 

vybranými věcnými prostředky poţární ochrany podle § 7 odst. 2 vyhlášky o 

organizaci a činnosti JPO. 

 

Poţadavky na vybavenost jednotky PO jsou splněny. 

 

4.2 Vyhodnocení akceschopnosti 

Jednotka SDH obce Hřivínův Újezd je zařazena do kategorie JPO V, coţ znamená, ţe se 

jedná o jednotku SDH s místní působností, která zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném 

početním stavu. Podle bodů uvedených v kapitole 4.1 dopadlo hodnocení akceschopnosti 

jednotky SDH Hřivínův Újezd, podle kaţdého bodu zvlášť, následovně: 
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K bodu 1: Jak je uvedeno v tabulce 2 a 3, tak početní stav členů jednotky SDH odpovídá 

podmínkám splnění akceschopnosti. 

 

K bodu 2: Jednotku SDH Hřivínův Újezd tvoří poţární technika i věcné prostředky 

poţární ochrany, velitel jednotky stanovil počet členů a plní i další podmínky vnitřní 

organizace jednotky, coţ znamená, ţe i podmínky akceschopnosti. 

 

K bodu 3: Vzhledem k tomu, ţe minimálně 4 členové mají místo pracoviště splňující 

podmínky dodrţení výjezdových a s jejich zaměstnavateli je moţné se domluvit na opuštění 

pracoviště v případě vyhlášení poplachu, tak i v bodu 3 je jednotka SDH akceschopná. 

 

K bodu 4: Členové vlastní osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu svých funkcí a ti, 

kterým v roce 2012 propadlo, jiţ byli v roce 2013 znovu řádně proškoleni. Budou provedena 

opatření, aby jiţ k této situaci nedocházelo. Jednotka i v bodě 4 splňuje podmínky 

akceschopnosti. 

 

K bodu 5: Členové jednotky se zúčastňují odborné přípravy, která zahrnuje jak 

prohlubování odborných znalostí, tak i tělesnou přípravu a prověřovací a taktické cvičení, 

tedy splňují podmínky akceschopnosti. 

 

K bodu 6: Vybavení a pouţívání poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany je plně v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky [1] a i přesto, ţe to nevyţaduje plán 

plošného pokrytí ani dokumentace zdolávání poţáru je jednotka SDH vybavena cisternovou 

automobilovou stříkačkou CAS 32 T 148, přenosnými radiostanicemi a v rozpočtu na rok 

2013 se počítá se zakoupením dýchací techniky v počtu 3 ks a proškolení všech členů 

jednotky SDH jako nositele dýchací techniky. Jednotka je tedy i v bodě 6 akceschopná. 
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5 Porovnání jednotek kategorie JPO V okolních obcí 

 

V blízkém okolí obce Hřivínův Újezd se nachází sedm jednotek SDH obcí zařazených 

v kategorii JPO V. Pro srovnání jsem z nich vybrala čtyři nejbliţší. Jedná se o jednotky obcí 

Biskupice, Dobrkovice, Doubravy a Kaňovice. 

 

Jako kritéria pro porovnání jsem pouţila početní stav jednotek, vybavení poţární 

technikou, věcnými prostředky poţární ochrany a výstrojí. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulkách 4 a 5. 

 

Tabulka č. 4: Vybavení okolních jednotek SDH obcí 

Poţární technika a věcné 

prostředky poţární ochrany 

Hřivínův 

Újezd 
Biskupice Dobrkovice Doubravy Kaňovice 

Cisternová automobilová 

stříkačka 
1 - - - - 

Dopravní automobil 1 1 1 1 1 

Motorová stříkačka 2 2 2 2 2 

Plovoucí / kalové čerpadlo 1/0 1/0 0/1 0/0 1/1 

Izolační dýchací přístroj - - - - - 

Oděv – venkovní poţáry 7 5 6 5 5 

Oděv – vnitřní poţáry 5 - - - - 

Obuv 5 5 6 5 5 

Přilby / ţivotnost 5 / ano 5 / ano 6 / ano 5 / ano 10 / ne 

Rukavice 6 7 - 5 5 

 

V tabulce hodnocení vybavenosti okolních sborů č. 4 je vidět, ţe většina sborů vlastní 

oděvy vhodné jen k venkovním poţárům, které obdrţeli v roce 2008 v rámci vybavení 

jednotek kategorie V od ministerstva vnitra České republiky. K těm si s výjimkou jednotky 

Kaňovice dokoupili přilby. Jednotka SDH Dobrkovice má počet 6 ks, protoţe v roce 2008 

neměla zřízenou jednotku SDH obce a proto neměli nárok na obleky ani boty. Ty jim byly 

pořízeny po poţáru pily v roce 2006 majitelem firmy jako poděkování za zásah. 

 

Problémem ve vybavenosti je havarijní stav dopravního vozidla jednotky SDH 

Biskupice a nepříliš vhodné vlastnické vztahy dopravního automobilu jednotky SDH obce 

Doubravy. Automobil je veden jako multifunkční vůz a je určen jak hasičům, tak i fotbalistům 



23 

 

nebo pro dopravu důchodců. Sice automobil mají stále nachystaný, ale jiţ se v minulosti stalo, 

ţe jednotka byla volána k povodním, ale nemohli vyjet, protoţe vozidlo nebylo k dispozici. 

Odhlašování vozidla na operačním středisku má za úkol starosta obce, který umoţňuje vyuţití 

vozidla i bez vědomí hasičů. 

 

Tabulka č. 5: Vnitřní organizace okolních jednotek SDH obcí 

Vnitřní organizace jednotky 
Hřivínův 

Újezd 
Biskupice Dobrkovice Doubravy Kaňovice 

Celkem základní počet členů 11 10 9 9 10 

Počet členů v pohotovosti 6 4 2 2 5 

Funkce 

Velitel 1 1 1 1 1 

Velitel druţstva 2 2 2 1 2 

Strojník 4 4 2 2 2 

Hasič, starší hasič 4 3 4 5 5 

 

 

V tabulce číslo 5 vidíme, ţe všechny okolní sbory splňují celkové základní počty členů, 

počty velitelů, strojníků i hasičů uvedených v tabulce č. 3. Jednotka SDH obce Biskupice sice 

má o jednoho hasiče míň, ale strojníků má o dva víc, takţe se počet srovná. Menší problém je 

u jednotky SDH obce Doubravy, která nemá proškoleného druhého velitele druţstva. Problém 

vznikl stejným způsobem jako u jednotky SDH Hřivínův Újezd tím, ţe nevěděli, kdy se 

školení koná. 
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6 Návrh na změnu kategorie JPO 

 

Problematiku změny kategorie JPO řeší Hasičský záchranný sbor příslušného kraje a 

Generální ředitelství HZS ČR, na základě ţádosti, přijaté od zřizovatele jednotky, coţ je 

obecní úřad. Momentálně se ke schválení ţádosti změny z JPO V na JPO III přistupuje např. 

v případě nárůstu počtu mimořádných událostí v okolí nebo při nedostatečném pokrytí 

jednotkami kategorie JPO III. 

 

V okolí obce Hřivínův Újezd se nachází jednotka SDH obce Velký Ořechov, vzdálená 4 

km, která je zařazena do kategorie JPO III/1. Tato jednotka je na velmi dobré úrovni. Jejími 

členy jsou i hasiči, kteří jsou zároveň zaměstnanci u HZS ve Zlíně. Opět bylo provedeno 

srovnání stejné jako v kapitole 5 a je zapsáno do tabulky 6 a 7. 

 

Tabulka č. 6: Srovnání vybavenosti  

Poţární technika a věcné 

prostředky poţární ochrany 

Hřivínův 

Újezd 

Velký 

Ořechov 

Cisternová automobilová 

stříkačka 
1 1 

Dopravní automobil 2 2 

Motorová stříkačka 2 3 

Plovoucí/kalové čerpadlo 1/0 1/1 

Izolační dýchací přístroj - 5 

Nositel dýchací techniky - 15 

Oděv – venkovní poţáry 7 10 

Oděv – vnitřní poţáry 5 5 

Obuv 5 10 

Přilby  5 10 

Rukavice 6 7 

 

Přesto, ţe vybavenost jednotky SDH obce Hřivínův Újezd je ve srovnání s okolními 

jednotkami stejné kategorie na velmi dobré úrovni, tak ve srovnání s jednotkou SDH Velký 

Ořechov je vidět, ţe je ještě potřeba jednotku dovybavit. Pro zásah zmenšeného druţstva je 

vybavení odpovídající. Hlavně je potřeba dokoupit izolační dýchací přístroje a členové musí 

absolvovat školící kurz nositel dýchací techniky. 
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Tabulka č. 7: Srovnání vnitřní organizace 

Vnitřní organizace jednotky 
Hřivínův 

Újezd 

Velký 

Ořechov 

Celkem základní počet členů 11 19 

Počet členů v pohotovosti 6 9 

Funkce 

Velitel 1 1 

Velitel druţstva 2 3 

Strojník 4 5 

Hasič, starší hasič 4 10 

 

Vnitřní organizace je opět velmi rozdílná, ale ne pro splnění kritérií v tabulce č. 3. 

Jednotce SDH obce Hřivínův Újezd v celkovém počtu schází jen jeden člen, který by zastával 

funkci hasič, aby splňovala podmínky pro změnu kategorie z JPO V na JPO III/1. 

 

Z výše uvedených tabulek a komentářů vyplývá, ţe přestup jednotky SDH obce 

Hřivínův Újezd z kategorie V do kategorie III není vhodný. Pro nízký počet poţárů a díky 

dostatečnému pokrytí území ostatními jednotkami kategorie JPO III není potřeba další 

jednotka kategorie JPO III a tudíţ by ţádost nebyla schválena.  
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7 Plán plošného pokrytí 

 

V plošném pokrytí Zlínského kraje je jednotka Hřivínův Újezd také zařazena (příloha č. 

4). Na plošné pokrytí pak navazuje Poţární poplachový plán, který uţ konkretizuje, 

předpokládané povolávání sil a prostředků v jednotlivých stupních poţárního poplachu. 

Domnívám se, ţe nasazení naší jednotky není vţdy optimální. 

 

7.1 Návrhy a opatření 

1) Do obce Velký Ořechov je jednotka SDH obce Hřivínův Újezd volána aţ ve 

třetím stupni poplachu a jednotka SDH obce Doubravy jiţ ve druhém stupni 

poplachu. Vzhledem k lepší vybavenosti (kapitola 5) a dokonce i zkrácení 

dojezdového času (obrázek č. 5) bych navrhovala přehození výše uvedených 

jednotek. 

 

 

Obrázek č. 5: Dojezdová vzdálenost obce Velký Ořechov 

 

 

2) Ze stejných důvodů jako jsou uvedeny v bodě jedna, navrhuji i výměnu v případě 

obce Dobrkovice (obrázek č. 6). 
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Obrázek č. 6: Dojezdová vzdálenost obce Dobrkovice 

 

3)  Do obce Biskupice je v druhém stupni poplachu volána jednotka SDH obce 

Kaňovice a jednotka SDH obce Hřivínův Újezd opět aţ ve třetím stupni poplachu. 

Sice v tomto případě dojde k prodlouţení vzdálenosti, ale jen o 1 km a vzhledem 

ke špatnému stavu dopravního vozidla jednotky SDH obce Biskupice a nízké 

vybavenosti jednotky SDH obce Kaňovice by bylo vhodné zváţit přehození 

(obrázek č. 7). 

 

 

Obrázek č. 7: Dojezdová vzdálenost obce Biskupice 
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Závěr 

 

Cílem práce bylo zhodnotit akceschopnost jednotky SDH obce Hřivínův Újezd, 

porovnání s jednotkami okolních obcí a zváţení přechodu do kategorie JPO III.  

 

V hodnocení akceschopnosti jednotka dopadla dobře. Při zpracování všech dostupných 

publikací a dokumentů bylo zjištěno několik nových skutečností, návrhů na zlepšení a 

nedostatků. Pokud jednotka kategorie JPO V, přestoţe to není z hlediska vybavenosti nutné, 

vlastní cisternovou automobilovou stříkačku, pak je vhodné ji vybavit i dýchací technikou a 

náleţitě proškolit členy. Zvýší se tím vyuţitelnost jednotky i její techniky. Na základě této 

bakalářské práce bylo dovybavení jednotky dýchací technikou dodatečně zařazeno do 

rozpočtu roku 2013 a učinily se první kroky k proškolení jednotky. Dále by bylo vhodné 

dovybavit jednotku motorovou pilou a kalovým čerpadlem. Pro obsluhu motorové pily bude 

nutné také školení hasičů. 

 

Při kontrole dokumentů byly zjištěny tyto nedostatky. Ve zřizovací listině není příliš 

řešen rozdíl mezi jednotkou SDH obce a občanským sdruţením SDH. Bylo by vhodné toto 

zváţit a sestavit novou zřizovací listinu, ve které budou zohledněny i další návrhy z kapitoly 

číslo 3. Při zjišťování moţných rizik ohroţujících obec a studii povodňového plánu obce byly 

nalezeny dva nedostatky. V jednom případě došlo ke změně majitele domu čísla popisného 

86, který se nachází v ohroţené části. Původní vlastník měl trvalý pobyt v Brně a změnila se 

tím adresa i telefonní číslo kontaktu. Ve druhém případě došlo k záměně názvů potoků a tím i 

ke špatné orientaci. 

 

Co se týká vybavenosti jednotky SDH Hřivínův Újezd, tak je na vysoké úrovni a po 

dovybavení dýchací technikou a proškolením členů bude splňovat i podmínky vybavenosti 

kategorie JPO III. Vybavenost okolních jednotek je na celkem dobré úrovni. Jediným větším 

nedostatkem je havarijní stav dopravního automobilu jednotky SDH obce Biskupice, který 

můţe ohrozit akceschopnost jednotky. Bylo by vhodné, ať uţ za pomoci obce nebo podáním 

ţádosti o dotace, zváţit nákup nového automobilu. 

 

Poslední návrh vyplývající z této bakalářské práce jsou změny zařazení jednotky SDH 

Hřivínův Újezd. Vzhledem k tomu, ţe poţárně poplachový plán se sestavuje pro letní období, 
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tak je moţné vyuţít návrhů uvedených v kapitole 7, kdy například dojezdový čas do obce 

Dobrkovice se zkrátí o 3 minuty. 

 

Výsledky z bakalářské práce jsou určeny nejen pro starostu obce Hřivínův Újezd, který 

můţe zjistit, zda jednotka pracuje správně a jak hospodaří s finančními prostředky, které na 

chod jednotky obec vynakládá, ale i jako podnět k dalšímu dovybavení jednotky. Stejně tak 

můţe slouţit Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje, který získá více informací o 

vybavení a vyuţitelnosti jednotky SDH obce Hřivínův Újezd, tak i jednotek okolních obcí. 

Případně můţe přihlédnout k návrhům na změnu poţárně poplachového plánu. Nakonec je 

moţné práci vyuţít pro jiné jednotky nejen kategorie JPO V, které mohou na základě 

uvedeného postupu provést zhodnocení své akceschopnosti a vybavenosti. Cíl bakalářské 

práce byl splněn. 
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Příloha č. 4 Výpis z plánu plošného pokrytí Zlínského kraje [4]                                                                                                                               Marcela Petruláková 

k. ú.  - obec ORP Okres 
stupeň 
nebez-

pečí 

Stupeň 

pop- 

lachu 

Předurčené jednotky JPO a požadavek na jejich dobu dojezdu 

název jednotky kat. název jednotky kat. název jednotky kat. název jednotky kat. název jednotky kat. 

Biskupice LU ZL III B 1 Biskupice V Luhačovice I Velký Ořechov III     

    2 Uherský Brod I Polichno - LU V Pozlovice III Kaňovice V Provodov V 

    3 Březůvky III Hřivínův Újezd V Ludkovice V Doubravy V Těšov - UB V 

Bohuslavice u 
Zlína 

ZL ZL III B 1 Bohuslavice u Zl. V Zlín I Lhota III     

    2 Zlín I Velký Ořechov III Březůvky III Salaš - ZL V Doubravy V 

    3 Bílovice II Březolupy V Šarovy V Hřivínův Újezd V Březnice V 

Březnice ZL ZL III A 1 Březnice V Zlín I Lhota III     

    2 Zlín I Velký Ořechov III Březůvky III Salaš - ZL V Bohuslavice u Zl. V 

    3 Bílovice II Březolupy V Šarovy V Hřivínův Újezd V Doubravy V 

Březůvky ZL ZL III B 1 Březůvky III Zlín I Pozlovice III     

    2 Zlín I Provodov V Luhačovice I Ludkovice V Doubravy V 

    3 Velký Ořechov III Hřivínův Újezd V Biskupice V Lhota III Pradlisko - LUD V 

Dobrkovice ZL ZL III B 1 Dobrkovice V Velký Ořechov III Luhačovice I     

    2 Uherský Brod I Pašovice III Bílovice II Doubravy V Prakšice V 

    3 Hřivínův Újezd V Březůvky III Bohuslavice u Zl. V Kaňovice V Biskupice V 

Doubravy ZL ZL III B 1 Doubravy V Zlín I Velký Ořechov III     

    2 Zlín I Luhačovice I Březůvky III Hřivínův Újezd V Bohuslavice u Zl. V 

    3 Lhota III Kaňovice V Biskupice V Šarovy V Salaš - ZL V 

Hřivínův Újezd ZL ZL III B 1 Hřivínův Újezd V Luhačovice I Velký Ořechov III     

    2 Zlín I Březůvky III Doubravy V Kaňovice V Bohuslavice u Zl. V 

    3 Lhota III Pašovice III Biskupice V Šarovy V Kelníky V 

Kaňovice ZL ZL III B 1 Kaňovice V Velký Ořechov III Luhačovice I     

    2 Zlín I Biskupice V Hřivínův Újezd V Doubravy V Březůvky III 
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    3 Uherský Brod I Polichno - LU V Bohuslavice u Zl. V Kelníky V Dobrkovice V 

Kelníky ZL ZL IV 1 Kelníky V Velký Ořechov III Zlín I     

    2 Luhačovice I Uherský Brod I Doubravy V Hřivínův Újezd V Dobrkovice V 

    3 Bílovice II Nedachlebice V Bohuslavice u Zl. V Částkov V Kaňovice V 

Ludkovice LU ZL III B 1 Ludkovice V Luhačovice I Pozlovice III     

    2 Březůvky III Pradlisko- LUD V Provodov V Biskupice V Uherský Brod I 

    3 Polichno - LU V Řetechov - LU V Velký Ořechov III Kaňovice V Hřivínův Újezd V 

Šarovy ZL ZL III B 1 Šarovy V Zlín I Bílovice II     

    2 Bohuslavice V Zlín I Březolupy V Březnice V Doubravy V 

    3 Lhota III Salaš - ZL V Velký Ořechov III Březůvky III Hřivínův Újezd V 

Velký Ořechov ZL ZL III B 1 Velký Ořechov III Luhačovice I Pašovice III     

    2 Uherský Brod I Zlín I Dobrkovice V Kelníky V Doubravy V 

    3 Hřivínův Újezd V Bohuslavice u Zl. V Březůvky III Bílovice II Kaňovice V 

 


