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Anotace 

 

 POBOČEK, Zdeněk. Posouzení činnosti jednotek požární ochrany v hasebním 

obvodě Odry. Ostrava, 2013. 53 s. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

 

 Bakalářská práce se zabývá stavem požární ochrany ve městě Odry a návrhem na 

zlepšení zjištěných nedostatků. Práce se zaměřuje na možnosti případné spolupráce mezi 

městem a největším průmyslovým podnikem na území města, na odstranění zjištěných 

nedostatků. Závěrem jsou shrnuty možné zdroje financování pro další chod jednotek 

požární ochrany. 
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Ostrava, 2013. 53 p. Bachelor thesis. VŠB – TU Ostrava. Faculty of Safety Engineering, 

 

 This bachelor thesis deals with the status of fire protection in the Odry and proposal to 

improve the shortcomings identified. The work focuses on the scope for cooperation 

between the city and the largest industrial company in the city to remedy identified 

deficiencies. In conclusion summarizes the possible sources of funding for continued 

operation of fire protection. 
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Úvod 

Před škodami způsobenými nekontrolovaným ohněm se lidé snaží chránit od 

nepaměti a již více než 150 let si uvědomují, že jenom ochota sousedů pomoci jim obydlí 

nezachrání. Bez znalostí, zkušeností a výcviku se rozsáhlejší požáry zvládnout nedaly. 

Z toho důvodu docházelo k zakládání prvních sborů dobrovolných hasičů. Jejich hlavní 

náplní byl boj s požáry. Dopravní nehodu pro ně představoval převrácený žebřiňák. Ale 

doba se změnila a požadavky na dobrovolné hasiče také.  

Vývoj a zdokonalování hasičské techniky již vyžaduje na hasičích, aby se důsledně 

připravovali a cvičili s touto technikou. Také spektrum zásahů již zdaleka nepředstavuje 

pouze požáry, ale také dopravní nehody, či různé typy technických zásahů. To činí jejich 

přípravu náročnější a mnoho hasičů vykonává činnost v dobrovolných jednotkách jako své 

zaměstnání. Jejich zaměstnavatele k tomuto kroku vedlo množství zásahů, které musela 

jednotka řešit, případně jejich náročnost. Stejně jako mnoho měst k zajištění pořádku a na 

podporu služeb Policie ČR, zřizuje obecní policii, tak také mnoho měst nad rámec svých 

zákonných povinností postupuje v protipožární ochraně zřizováním profesionálních 

jednotek. 

To mě vedlo k myšlence, zda by bylo efektivní, kdyby město a velký průmyslový 

podnik sloučily své jednotky. K tomu mi poslouží konkrétně město Odry a gumárenská 

firma Semperflex Optimit s.r.o. Nejprve proto provedu rozbor a popis rizikových objektů 

ve městě i ve větších průmyslových areálech na území města a dále stanovím stupeň 

nebezpečí území města. Práce by jistě nebyla kompletní bez analýzy jednotek působících 

na území města a dalších organizací na ně napojených, těmi jsou místní sdružení 

dobrovolných hasičů. 

Zásadním smyslem této práce bude posoudit současný stav požární ochrany ve 

městě a navrhnout, ať už částečně nebo komplexně, možný postup řešení a odstranění 

zjištěných nedostatků.  

V závěrečné fázi bakalářské práce provedu analýzu finančních možností 

případného projektu sloučení, ačkoliv některé aspekty nelze finančně kvantifikovat. 

Některá z navrhnutých řešení, nebo zdrojů financí mohou být vodítkem pro jiná města, 

která stojí v obdobné situaci jako popisované město. 
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Rešerše 

  

 Pro pochopení problematiky v celé šíři jsem vycházel z následujících publikací a 

legislativních předpisů zabývajícími se zřizováním jednotek požární ochrany. Dále bylo 

zapotřebí prostudovat bakalářské a diplomové práce popisující financování dobrovolných 

hasičských jednotek. Dalším zdrojem byly poznatky z jiných jednotek řešících podobný 

problém. 

 

 

Publikace a legislativní předpisy 

 

HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2. aktualizované vydání. 

Ostrava: SPBI, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7.[7] 

Tato publikace se zaměřuje především na popis systému jednotek požární ochrany v České 

republice. Popisuje druhy a kategorie jednotek požární ochrany.  

  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany ve znění pozdější vyhlášky č. 226/2005 Sb. [2] 

Tento legislativní dokument stanovuje organizaci činnosti v jednotkách, odbornou přípravu 

příslušníků, plošné pokrytí, stanovuje minimální vybavenost požárních stanic apod. 

 

Česko. Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně. Uveřejněno v č. 34/1985 

Sbírky zákonů na straně 0674. [1] 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných  správních  úřadů,  

právnických  a fyzických osob, postavení  a  působnosti  orgánů  státní  správy a 

samosprávy  na  úseku  požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární 

ochrany. 

 

MV- generální ředitelství HZS ČR. Metodika zřizování jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí. 2009 [31] 

Dokument stanovuje doporučený postup pro zřizování těchto jednotek požární ochrany. 
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Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 25/2009. Řád výkonu služby v jednotkách HZS 

podniků, SDH obcí a SDH podniků. [30] 

Tento předpis upravuje výkon služby v uvedených jednotkách. 

 

 

Bakalářské a diplomové práce 

 

JANOUŠEK, Karel. Finanční analýza „Hasičského sboru města Rožnova pod 

Radhoštěm, příspěvkové organizace“. Kunovice, 2012. Bakalářská práce. Evropský 

polytechnický institut, s.r.o. [6] 

Tato práce popisuje historii, vývoj a perspektivy rozvoje Hasičského sboru města Rožnov 

pod Radhoštěm. Podrobně se zabývá financováním této organizace. 

 

MALANT, P. Finanční aspekty ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí a jejich členů: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2010. 44 s. [5] 

Diplomová práce se zabývá finančními možnostmi obcí, jako zřizovatelů jednotek SDH. 

Dále řeší problematiku zabezpečení jednotek kategorie JPO II a jejich financování 

vzhledem k možnosti čerpání státní účelové neinvestiční dotace na zajištění akceschopnosti 

jednotky. 

 

Po zhodnocení všech dostupných zdrojů jsem pro tvorbu své bakalářské práce 

nejvíce čerpal z legislativních předpisů [1,2] a prací [5,6] zaměřených na tuto 

problematiku. 
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1 Město Odry 

1.1 Poloha města 

 

Město s katastrální rozlohou 74,06 km
2 

se nachází na jihozápadním okraji 

Moravskoslezského kraje v okrese Nový Jičín, 17 kilometrů severozápadně od okresního 

města. Na jihozápadě sousedí s krajem olomouckým. Rozkládá se v oderské kotlině na 

úpatí Oderských vrchů, které jsou součástí Nízkého Jeseníku. Oderská kotlina je vytvořena 

korytem řeky Odry, ze západu ji ohraničuje Veselský kopec s nadmořskou výškou 557 m. 

n.m. a z východu Pohořské vrchy (484 m. n.m.). Samotné město leží v nadmořské výšce 

355 m. n. m., jeho zeměpisnou polohu můžeme definovat souřadnicemi: 

49°39´502´´zeměpisné šířky a 17°49´51´´ zeměpisné délky [15]. 

 

 

Obrázek č. 1: Odry a okolí [16] 

 

Město Odry je tvořeno samotným městem a 8 obcemi v jeho okolí, které k němu 

náleží jako jeho místní části. Konkrétně se jedná o tyto obce: Dobešov, Kaménka, 

Klokočůvek, Loučky, Odry, Pohoř, Tošovice, Veselí a Vítovka [15]. 
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Obrázek č. 2: Město Odry a jeho místní části [20] 

 

1.2 Charakter města 

 

Město Odry je od 1. ledna 2003, podle zákona 314/2002 sb. ve znění pozdějších 

předpisů, obcí s rozšířenou působností a to pro celkem 10 obcí nebo měst. [profil města] 

V těchto obcích a městech žilo k 31. 12. 2011 17342 obyvatel[19]. Samotné město Odry a 

jeho 9 místních částí mělo k témuž datu 7432 obyvatel[19].  

 

1.3 Objekty představující riziko 

 

Riziko je v technicko-ekonomickém významu hodnota součinu pravděpodobnosti 

realizace nebezpečí a hodnoty škod, k nimž realizací může dojít. Podmínky pro zařazení 

objektu do stupňů podle míry požárního nebezpečí řeší §4 [1]. V této práci jsou také 

popsány a řešeny i objekty mimo tuto zákonnou definici představující určité riziko.   

 

1.3.1 Vodní plochy a toky 

 

Všeobecně představují vodní plochy riziko utonutí, stejně jako vodní toky. Ty 

mohou být také nebezpečné z hlediska záplav. Nezanedbatelným je i riziko úniku 
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nebezpečných látek. V zimním období je možným nebezpečím prolomení ledu pod 

osobami. 

 

 Řeka Odra: patří k evropským veletokům, ale v katastru Oder se jedná o její horní 

tok. Konkrétně je centrum města vzdáleno 82 km od pramene řeky. Koryto řeky je 

přirozené, neregulované, pouze v místě zástavby je stabilizováno zpevněním břehů. 

Stejně tak je koryto zpevněno v celém katastru města v blízkosti silničních a 

železničních komunikací. Přímo na hydrologickém vodočtu v Odrách se stéká 

pouze 7 % z celkového povodí řeky, což přestavuje 411,77 km
2
. Na tomto vodočtu 

je průměrný roční průtok 3,6 m
3
s

-1 
[21]. Stavy povodňové aktivity jsou určeny 

takto: 

o 1. SPA – bdělost: 45,2 m
3
s

-1
 

o 2. SPA – pohotovost: 62,8 m
3
s

-1
 

o 3. SPA – ohrožení: 82,8 m
3
s

-1 
[21] 

Koryto řeky je dále upraveno několika jezy, které neumožňují lodní dopravu, ale 

v letních měsících jsou pro obyvatele vítaným místem k rekreaci. Jedná se o splav 

v obci Jakubčovice nad Odrou a čtyři splavy přímo ve městě Odry.
  

 

 Přítoky Odry: po celé délce toku řeky přes katastr Oder se nachází několik 

drobných přítoků ve formě potoků. Výjimkou je říčka Čermná jako levobřežní 

přítok u obce Klokočůvek. V zastavěných částech města Odry se do řeky vlévají tři 

významnější přítoky: Mlýnský potok, Stodolní potok, Zlatý potok, které při 

přívalových srážkách mohou způsobit svá rozlití. 

 

 Oderská rybniční soustava: jedná se o pět produkčních rybníků. Pro rekreaci 

nejsou vhodné. Jsou situovány za městem na pravém břehu řeky Odry mezi obcemi 

Emauzy a Vražné. Celkem zaujímají plochu 77 ha. Jedná se o tyto rybníky: 

o Trněný rybník – 16,82 ha 

o Rybník Cíp – 4,23 ha 

o Vraženský rybník – 8,85 ha 

o Emauzský rybník – 28,61 ha 

o Travný rybník – 18,46 ha 

Zbytek do rozlohy 95 hektarů tvoří remízky a hráze rybníků sloužící jako hnízdiště 

ptactva a stanoviště pro rybáře.
 
[15] 
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 Vodní nádrž Vítovka: přehradní nádrž o rozloze 3 hektarů je vzhledem ke své 

poloze dvou kilometrů od města Oder hojně využívána k rekreaci a sportovnímu 

rybářství. 

 

 Vodní nádrž Tošovice: umělá vodní nadrž, která vzhledem ke své poloze 4 

kilometrů od města Oder, slouží hlavně v letních měsících k rekreaci. V zimních 

měsících zásobuje vodou sněžná děla v přilehlém sportovním areálu – Ski parku 

Tošovice. 

 

 Městské koupaliště Odry: umístěno na okraji města, je určeno zejména k rekreaci. 

Rozloha jeho vodní plochy je pouze 0,1 hektarů, ale s přihlédnutím k vysoké 

koncentraci lidí na tak malé ploše je možnost úrazu anebo utonutí veliká.  

 

1.3.2. Hlavní dopravní tahy 

 

Silniční a železniční tahy a jejich vzájemná křížení představují nemalé riziko 

dopravních nehod. Čím větší intenzita dopravy, tím větší je riziko nehody, proto se 

zaměříme na silnice vyšších tříd a jedinou železnici procházející katastrem města. 

 

 Železnice 

Odry jsou napojeny na hlavní železniční koridor tratí č. 276. Jedná se o 

jednokolejnou neelektrifikovanou trať regionálního významu III. řádu. Trať vede ze 

Suchdolu nad Odrou, kde je napojena na hlavní železniční koridor, do Budišova nad 

Budišovkou. Celá trať má 39 kilometrů a město Odry se nachází na desátém kilometru, 

počítáno od začátku trati, tj. od Suchdolu nad Odrou. Na této železniční trati je 

v katastru Oder celkem 23 křížení se silniční sítí, z toho je šest křížení se silnicí vyšší 

třídy
 
[20]. 

 

 Silnice a dálnice 

Odersko je protkáno sítí komunikací I., II. a III. třídy. Intenzitou dopravy a svým 

významem stojí za zmínku jen několik z nich. Nejdůležitějším z nich je čtyři kilometry 

od města mimoúrovňové křížení s dálnicí D 47 v obci Mankovice. 
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 silnice I/47 (Vyškov – Přerov – Ostrava): město Odry se nachází mezi 75. až 

78. kilometrem této komunikace. V současné době již zastaralá komunikace, 

která na některých místech nevyhovuje svými šířkovými i podélnými profily, 

zvláště v centru města, kde musí být dokonce částečně rozdělena na dvě 

jednosměrné komunikace. Navíc její křížení s pěší a cyklistickou dopravou ve 

středu města je taktéž nevyhovující. Intenzita dopravy je přes 5000 vozidel/den
 

[15, 18]. 

 dálnice D 47 (Brno – Ostrava – Bohumín): od roku 2009 je Odersko napojeno 

na dálniční síť prostřednictvím dálnice D 47, konkrétně zprovozněním úseků 

Lipník nad Bečvou – Bělotín, Bělotín – Hladké Životice, Hladké Životice – 

Ostrava. V těchto úsecích se jedná o čtyřproudou (dva v každém směru) dálnici, 

která splňuje z projekčního hlediska běžné standarty – jako je poloměr zatáček 

nebo procenta stoupání a klesání. Intenzita dopravy je zde v současnosti cca 

15000 vozidel/den, ale je zde předpokládaná intenzita až 30000 vozidel/den. 

 silnice 04734: komunikace II. třídy, která spojuje město Odry s okresním 

městem Nový Jičín, se čtyři kilometry od Oder mimoúrovňově kříží s dálnicí D 

47. 

 silnice 441 (Odry – Potštát – Olomouc): se v obci Jakubčovice nad Odrou dále 

dělí na silnici 442 (Odry – Vítkov): obě tyto komunikace jsou III. třídy a se 

svou intenzitou dopravy kolem 2000 vozidel/den hrají pouze regionální roli
 

[18]. 

 

1.4 Další rizikové objekty 

 

Do této podkapitoly jsou zařazeny objekty s ohledem na své reálné riziko 

v působnosti jednotek požární ochrany, tzn. ty, které mohou svým charakterem ztížit zásah 

jednotek požární ochrany nejen při požáru. 

1.4.1 Školské objekty 

 

Budovy škol a školek jsou charakteristické přítomností většího počtu dětí a svou 

členitostí. V Odrách se nachází deset objektů patřících pod několik škol s různými 

zřizovateli.  
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 Mateřská škola Čtyřlístek – zajišťuje pedagogickou a výchovnou činnost pro 

předškolní děti ve věku od tří do šesti let. Je umístěna v Odrách, na ulici Pohořské, 

a má tři odloučená pracoviště: v Odrách – na ulici Sokolovské, v Loučkách a 

v Kaménce. Celková kapacita je stanovena pro 265 dětí, ale v současné době ji 

navštěvuje 249 předškoláků, o které se stará 38 pracovníků. Největší kapacitu má 

centrální pracoviště na ulici Pohořské, a to 140 dětí. Zřizovatelem je Město Odry 

[17]. 

 Základní škola Komenského 6 – poskytuje povinnou devítiletou výuku pro 

celkem 429 žáků v celkem 21 třídách, což kromě místností pro vyučování obnáší 

také laboratoře, knihovnu, kabinety, družinu a tělocvičnu O ně se stará 53 

pracovníků, nejen pedagogických. Vzhledem k faktu, že škola poskytuje 

stravování, nejen svým žákům, je k ní přičleněn objekt školní jídelny. Zřizovatelem 

je Město Odry [17]. 

 Základní škola Pohořská 8 – také poskytuje povinnou devítiletou výuku. Stejně 

jako předešlá základní škola je vybavena tělocvičnou, jídelnou atd. Školu 

navštěvuje 277 žáků rozmístěných v 16 třídách, stará se o ně 45 pracovníků. 

Zřizovatelem je Město Odry [17]. 

 Střední škola Odry – nabízí vzdělávání celkem v pěti oborech (kosmetička, 

kadeřník, podnikání, masér sportovní a rekondiční a prodavač). Sídlí na ulici 

Sokolovské. Školu navštěvuje v současnosti 487 studentů, ale její celková kapacita 

je limitována počtem 540 studentů. Vzhledem k rozsahu oborů má škola množství 

odloučených pracovišť, ale jen dvě jsou relevantní, neboť se nachází na území 

katastru města Odry. Konkrétně na ulici Sokolovské je pracoviště odborné výchovy 

pro obor kadeřník a domov mládeže pro ubytování mimoměstských studentů 

s kapacitou 47 lůžek. Další odloučená pracoviště se nachází na ulici Slunečné, kde 

je 8 učeben. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj [17]. 

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České – 

nabízí výuku v pěti oborech (sociální činnost, předškolní a mimoškolní pedagogika, 

pedagogické lyceum, ošetřovatelství a sociální vychovatelství). Sídlí na třídě 1. 

máje a k objektu je připojena menší tělocvična. Školu navštěvuje 221 studentů, o 

které se stará 37 pracovníků. Ubytovací kapacita pro mimoměstské studenty činí 48 

lůžek. Zřizovatelem je Biskupství ostravsko – opavské [17]. 
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1.4.2 Ubytovací objekty s větším počtem osob 

 

Ve městě a jeho okolí je množství ubytovacích kapacit a objektů s větším výskytem 

osob. Kromě již zmíněných domovů mládeže při středních školách, které poskytují 

ubytování v období školních prázdnin, patří k významnějším tyto objekty: 

 Dělnický dům, Odry – kromě restaurace, vinárny a sálu pro 300 osob nabízí 

ubytování pro celkem 42 osob ve třinácti pokojích. 

 Městská ubytovna, Odry – nabízí ubytování pro osm lidí ve dvou pokojích 

hotelového typu, ale jinak poskytuje stálé ubytování pro 150 osob. 

 Hotel Max – umístěný přímo v centru města nabízí 25 lůžek v deseti pokojích. 

 Městské koupaliště, Odry – celoročně poskytuje ubytování pro 40 osob 

 Penzion „U Zdeňků“ – mimo restauraci poskytuje ubytování pro 12 osob v pěti 

pokojích. 

 Hotel Hei park, Tošovice – kromě jiných volnočasových aktivit a možnosti 

stravování je zde možnost ubytování až pro 38 osob ve 12 pokojích [16]. 

Sezóně využívané jsou rekreační tábořiště u Klokočůvku, kde se v letních měsících, 

kvůli probíhajícím dětským táborům a přítomnosti několika chatových osad, nachází velké 

množství osob, převážně dětí. Jejich počet se mění, ale může dosahovat až tří set, což je 

vzhledem k umístění lokality v bezprostřední blízkosti toku řeky Odry a horší přístupnosti 

potenciálním rizikem, hlavně v případě zvýšení hladiny řeky Odry či lesního požáru. 

 

1.4.3 Sociální služby 

 

Město Odry provozuje pouze dva významnější objekty, které je nutno zmínit s ohledem 

na požární bezpečnost. Vzhledem k výskytu většího počtu osob většinou s omezenou 

pohyblivostí, je zde každý zásah velmi rizikový. V obou případech se jedná o zařízení, kde 

je také uskladněn a používán zdravotnický materiál – od použitých stříkaček (infekce) po 

medicinální plyny v tlakových láhvích. 

 Městská nemocnice Odry – příspěvková organizace města, kde je umístěno 

mnoho ambulancí, hematologická laboratoř, lůžkové interní oddělení a léčebna 

dlouhodobě nemocných. V současnosti disponuje 113 lůžky, která hlavně na 
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oddělení léčebny dlouhodobě nemocných, znamenají imobilní pacienty neschopné 

samostatné evakuace [17]. 

 Domov seniorů Odry – na ulici Hranické v Odrách se nacházejí tři objekty 

domova pro seniory, který poskytuje ubytování a zdravotnickou péči pro přestárlé. 

O 78 klientů tohoto domova se stará celkem 59 pracovníků, ovšem někteří 

zdravotničtí pracovníci jsou zaměstnáni externě [17]. 

 

1.4.4 Průmysl a podnikání 

 

Ve městě je několik subjektů, které jsou zdrojem určitého rizika – jedná se o 

podnikající fyzické osoby nebo o osoby právnické zabývající se výrobou a zpracováním 

materiálu. Za opravdu rizikové se dají považovat provozovny nebo průmyslové objekty 

s přítomností nebezpečných látek nebo zaměstnávající větší počet pracovníků. 

 

 Semperflex Optimit s.r.o. 

Na severním okraji města se rozkládá areál firmy Semperflex Optimit, s.r.o.. Celková 

rozloha areálu je téměř 28 hektarů. Na západní a severní hranici pozemku patřícího firmě 

leží komunikace, za kterou se nachází louky a na západní straně je za komunikací tok řeky 

Odry. Jižně od areálu je obytná zóna. V podniku jsou administrativní, výrobní, skladovací 

a pomocné provozy umístěné v samostatně stojících budovách.  

Jedná se o firmu s tradicí již od roku 1866, která během let vyráběla nejrůznější 

sortiment výrobků. Od pogumovaných pláštů do deště ve svých počátcích, přes tenisové a 

gumové míče, gumové a nafukovací hračky a hadice všech druhů. V roce 1998 byla 

společnost odkoupena rakouským koncernem Semperit, který orientoval produkci 

oderského závodu po jeho začlenění do koncernu pouze na výrobu hadic. Firma tím získala 

nová odbytiště a zejména příchod stabilního kapitálu firmu stabilizoval, a zachoval tak 

v nejistých dobách množství pracovních příležitostí pro obyvatele města, kde již výroba a 

zpracování výrobků z kaučuku mělo dlouholetou tradici. Výrobním artiklem podniku jsou 

nyní hadice pro vysokotlakou hydrauliku (kompaktní, ovinované, pro doly, pro 

vysokotlaké mytí atd.), průmyslové hadice (potravinářské, svářečské, brzdové, pro stlačený 

vzduch atd.). Dále si firma ve středisku válcovna upravuje surový kaučuk do pryžových 

směsí a tuto činnost vykonává i pro mateřskou centrálu v rakouském Wimpasingu. Firma 
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zaměstnává cca 550 osob a tři dodavatelské firmy, působící v areálu, mají do 50 

zaměstnanců celkem. Velká část výrobních procesů funguje v nepřetržitém provozu, bez 

ohledu na denní dobu je v areálu vždy přibližně 80 zaměstnanců.  

Většina objektů v areálu je dle § 4 odstavce I.b) [1], začleněna do kategorie se 

zvýšeným požárním nebezpečím. Technologie výroby jsou poměrně náročné a vyžadují 

množství chemikálií, ať už se jedná o saze, cementy, nadouvadla, barviva, nebo o samotný 

syntetický kaučuk. Není relevantní vypisovat všechny chemikálie v jednotlivých objektech 

a jejich charakteristiky. Vedení firmy si navíc nepřeje blíže konkretizovat technologii 

výroby a umístění nebezpečných látek [27]. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny látky, které svým množstvím, nebo 

charakteristikou, představují největší riziko: 

 Saze mají sklon k chemickému samovznícení, příjdou-li do styku s vodou, 

rostlinnými oleji nebo oxidačními prostředky. Saze musí být skladovány 

suché. 

 bod hoření  180
 o
C 

 teplota vznícení 240 – 400
 o
C 

 teplota žhnutí  210
 o
C [27] 

 Kaučuky syntetické se vyrábí převážně na bázi organických, vysoce 

hořlavých monomerů a jsou výbornou hořlavinou, mimo kaučuky 

chloroprenové, které jsou méně hořlavé.   

výhřevnost  43.500 KJ 

bod hoření  290-320
 o
C 

vznícení  330
 o
C [27] 

 Kaučuky přírodní jsou hořlavá elastická látka rostlinného původu. Při 

skladování je nutno je chránit před zdroji tepla a teplotou vyšší než      

100 
o
C, bod hoření je 130

 o
C. 

Tyto látky se vyskytují ve středisku válcovny a to v množství 900 tun[27]. 

 Octan etylnatý je hořlavá kapalina I.tř. nebezpečnosti,  

bod vzplanutí   -1°C 

bod vznícení   460°C  

meze výbušnosti  od 0,4 objem.%, v objektu 1530 kg [27] 

 Aceton je hořlavá kapalina I.tř. nebezpečnosti,  

bod vzplanutí   19°C 
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bod vznícení   465°C  

meze výbušnosti  od 2,1 – 13 objem.%, v objektu 1020 kg [27] 

 Toluen  je hořlavá kapalina I.tř. nebezpečnosti,  

bod vzplanutí   2°C 

bod vznícení   590°C 

meze výbušnosti  od 1,1 – 7,1objem.%, v objektu 600 kg [27] 

 Gumárenské směsi jsou hořlavé látky, silně závislé na obsahu kaučuku, 

bod hoření 290 – 320
o
C, ve všech výrobních provozech se může nacházet 

až 384 tun těchto směsí. 

 PVC granulát – jedná se o těžce hořlavý materiál, samozhášivý. Při 

rozkladu uvolňuje chlorovodík - HCl. 

 výhřevnost  14 500 kj/kg 

         index hořlavosti 2 

V areálu je zastoupen v množství 6000 kg. 

 Hotové výrobky představují hořlavý materiál. Charakteristické hodnoty 

závisí na druhu materiálu použitého ve výrobě. Mají sklon k šíření požáru 

a silnému vývinu kouře.  

teplota vznícení     cca 440 
o
C,  

bod hoření     cca 270 
o
C [27] 

V celém areálu se může dle požárních řádů k jednotlivým provozům 

nacházet až 2650 tun ve formě již uskladněných výrobků a současně 

ve výrobních provozech až 260 000 metrů ve formě hadic před 

uskladněním. 

Jedná se pouze o stručný nástin nebezpečnosti průmyslového areálu firmy Semperflex 

Optimit, s.r.o.. Díky přítomnosti těchto látek je také firma zabezpečena vlastním hasičským 

záchranným sborem podniku, podrobněji popsaným v kapitole číslo 3 [27].     

 

 Moraplast s.r.o.  

Firma sídlí v průmyslovém areálu na severovýchodním okraji města Odry. Celý areál 

má rozlohu 4,4 hektarů, ale firma využívá pouze pět objektů na rozloze 1,5 hektarů.  

Celkem 50 zaměstnanců ve dvousměnném provozu zde vyrábí obalové materiály a  

technické díly z expandovaného polystyrenu a expandovaného polypropylenu. Pro výrobu 

a zpracování firma potřebuje zkapalněnou směs propan-butanu (LPG), který je v areálu 
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také uskladněn. Při zpracování expandovaného polystyrenu navíc vzniká extrémně hořlavý 

pentan. Vzhledem k riziku je v objektech nainstalována elektrická požární signalizace. 

Firma je začleněna jako provoz se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4 [1].  

V následujícím přehledu jsou uvedeny zásadní hořlavé materiály použité ve firmě 

Moraplast s.r.o.: 

 Expandovaný polypropylen – lehký a pevný materiál, v současné době 

hojně využívaný v automobilovém průmyslu. Odolný vůči vodě i běžným 

chemikáliím. Ve firmě je zpracováván ze základní suroviny ve formě 

mléčně zbarvených kuliček a granulí. Bod tavení se nachází mezi 130 až 

170°C, ale tepelná degradace začíná již od 110°C. Bod vzplanutí je na 

350°C. V celém areálu je maximálně 10 tun expandovaného polypropylenu. 

 Expandovaný polystyren – lehký a odolný materiál, nejčastěji používaný 

k tepelným izolacím nebo jako obalový materiál. Základní surovinou jsou 

bílé pěnové perličky, které firma dále zpracovává a lisuje do potřebných 

tvarů a formátů. Tepelná degradace nastává už při 80°C, nebo při 

krátkodobém vystavení teplot nad 100°C. Vzhledem k požadavkům na 

tepelné izolace ve stavebnictví se v dnešní době na trhu vyskytuje již jen ve 

své samozhášivé formě, což je dosaženo přidáváním různých aditiv již ve 

fázi jeho zpěňování při výrobě. Dle ČSN 730862 je zařazen do stupně 

hořlavosti C1 – těžce hořlavé. V celém areálu se může vyskytovat až 126 

tun expandovaného polystyrenu a to 36 tun ve skladu surovin a až 90 tun ve 

formě hotových výrobků.  

 

Obrázek č. 3: Výrobek z expandovaného polystyrenu [25] 
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 Zkapalněná směs propan-butanu (LPG) – směs dvou za normálních 

podmínek hořlavých, bezbarvých plynů, které jsou snadno zkapalnitelné. 

Jsou těžší než vzduch, proto se vždy drží v nejnižším bodě terénu. 

V kapalné formě se skladují v tlakových nádobách. Po úniku snadno 

přechází zpět do plynné fáze s nárůstem objemu 260 krát. 

 Pentan – při zpracování extrudovaného polystyrenu se uvolňuje bezbarvý, 

hořlavý a snadno zkapalnitelný plyn pentan. Jeho bod vznícení je pod 35°C. 

Jeho meze výbušnosti jsou od 1,4 do 7,8% obj.. Při 285°C již hrozí jeho 

samovznícení. 

 Dřevo – ke skladování hotových výrobků firma používá tzv. europalety, 

kterých se do skladu hotových výrobků vměstná až 2400, což při hmotnosti 

palety cca 20 kg představuje 48 000 kg dřeva. Vzhledem k požadované 

nosnosti palet je dostačující použití palet z měkkého dřeva, jehož teplota 

vznícení je na hodnotě 397°C a teplota samovznícení se pohybuje kolem 

hodnoty 120°C [25]. 

 

 Mateiciuc a.s  

Firma se zabývá výrobou a zpracováním plastů, ať už formou vstřikování, nebo 

lisování. Výrobním sortimentem firmy jsou kabelové chráničky, trubky pro rozvody 

vzduchu, stavební profily, plastové lišty a různé druhy plastových a zahradních hadic. 

Areál firmy se nachází na jihovýchodním okraji města a zaujímá rozlohu dvou hektarů. 

Padesát zaměstnanců ve dvousměnném provozu zpracovává a vyrábí převážně výrobky 

z polypropylenu, polyvinylchloridu a polyethylenu. Nebezpečné provozy a objekty jsou 

napojeny na elektronickou požární signalizaci, která je svedena do ústředny umístěné na 

vrátnici areálu, kde je nepřetržitá obsluha. Čidla EPS jsou kouřová. 

Nebezpečné látky umístěné v areálu: 

 Polyvinylchlorid je bílá zrnitá hmota, která při svém rozkladu uvolňuje 

chlorovodík HCl. Rozklad nastává při teplotách nad 100°C. 

teplota měknutí >75°C 

zápalná teplota >450°C 

V celém areálu je podle poskytnuté dokumentace 190 tun PVC. 

 Polyetylen hořlavé granule, při tepelné degradaci uvolňuje kyanovodík HCN, 

oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid dusičitý, oxid siřičitý a saze. 
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bod tání    300-400°C 

teplota vznícení  417°C 

teplota hoření  360°C 

Polyetylenu je v této firmě 150 tun. 

 Nafta motorová je hořlavá kapalina II.tř. nebezpečnosti, žlutavé barvy. 

bod vzplanutí   50°C 

bod vznícení   250-400°C  

meze výbušnosti  od 0,6-0,8 objem.%,  

V areálu se nachází nadzemní ocelová dvouplášťová nádrž na naftu o 

objemu 3500 litrů. 

 Dibutilftalát je bezbarvá hořlavá kapalina IV. tř. nebezpečnosti.  

bod vzplanutí   148°C 

bod vznícení   390°C 

meze výbušnosti  od 0,1 – 1,6 objem.% 

 

Dále se v areálu nachází polypropylen, různá barviva a maziva, ale oproti 

podrobněji popsaným látkám jen v zanedbatelném množství [26]. 
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2 Zajištění požární ochrany 

 

2.1 Reálné zajištění území města z hlediska požární ochrany 

 

Podle postupu stanoveném v §1 [2] si každý krajský úřad zpracuje plošné pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany. Konkrétně Moravskoslezský kraj toto řeší nařízením 

[22], jímž se stanovují podmínky plošného pokrytí území Moravskoslezského kraje a 

nařízením [23], kterým se vydává Požární poplachový plán kraje. V těchto dokumentech 

jsou jednotlivé jednotky rozděleny podle působnosti, kategorií a předurčenosti. Jsou zde 

dány stupně nebezpečí jednotlivých katastrálních území a pro konkrétní obce jsou 

stanoveny jednotky, které jsou primárně určeny pro zásah na jejich území. 

Pro určení míry nebezpečí na daném konkrétním území slouží vzorec podle přílohy 

č. 1 [2] pro výpočet celkového kritéria: 

 

Kc =  Ko + Kui + Kz        

 

kde:  Ko – kritérium počtu obyvatel 

Kui – kritérium charakteru území 

Kz – kritérium zásahů 

 

Kritérium počtu obyvatel - Ko 

 

Zohledňuje počet trvale žijících obyvatel na daném katastrálním území. Hodnota 

kritéria se stanoví z tabulky č. 2 v příloze č. 1 [2] a konkrétně pro město Odry se 7432 

obyvateli má hodnotu 14. 

 

Kritérium charakteru území - Kui 

 

Toto kritérium má za úkol zanést do výpočtu místní vybrané zvláštnosti. Hodnota 

kritéria se stanoví podle tabulky č. 3 v příloze č. 1 [2]. Při oprávněnosti se započítává 

každá z hodnot v této tabulce. Pro město Odry to znamená hodnotu 3  [22] a to za 

nemocnici nad 100 lůžek, průmyslový areál Semperflex a historické části. 

  



18 

 

Kritérium zásahů - Kz  

 

Hodnota tohoto kritéria je určena podle počtu mimořádných události za jeden rok, 

přičemž je brána jako průměrná hodnota za posledních pět let. V případě posuzovaného 

území města Oder je tato hodnota rovna nule podle tabulky č. 4 v příloze č. 1[2]. 

Ohodnocení stupně nebezpečí města Odry po dosazení hodnot do rovnice č. 1 bude 

následující: 

 

Kc = 14 + 3 + 0 = 17 

 

Hodnota 17 představuje podle tabulky č. 1 v příloze č. 1 [2] stupeň nebezpečí území 

IIA.  Což podle tabulky v příloze [1] pro město představuje dojezd dvou jednotek do 10 

minut a další, v pořadí třetí jednotky, do 15 minut. 

 

 

2.2 Zajištění katastru města jednotkami požární ochrany 

 

V systému plošného pokrytí jsou jednotky různých kategorií s odlišnou operační 

hodnotou. Operační hodnotu tvoří: 

 dobou výjezdu k zásahu z místa dislokace dle §11 [2] a to v možnostech 2 minuty, 

5 minut a 10 minut 

 působností jednotky PO a to ve variantách s místní působností a územní působností 

[7]  

Tato hodnota řadí jednotku do kategorií od JPO I po JPO VI, což názorně ukazuje 

následující tabulka č. 1. 
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Jednotka PO 
Doba 

výjezdu 
Působnost 

Optimální 

vzdálenost 

pro dojezd 

k zásahu 

Efektivní 

doba jízdy 

Kategorie Druh /min/  /km/ /min/ 

JPO I 
jednotka 

HZS kraje 
2 

územní 

15 - 20 18 

JPO II 
jednotka 

SDH obce 

5 
7,5 - 10 10 

JPO III 10 

JPO V 10 

místní do 5 5 

JPO IV 

jednotka 

HZS 

podniku 

2 

JPO VI 

jednotka 

SDH 

podniku 

10 

Tabulka č. 1: Kategorie jednotek PO v návaznosti na operační hodnotu jednotek PO [7] 

 

Konkrétně pro město Odry je dáno podle [22] pořadí zasahujících jednotek takto: 

 JPO I – požární stanice Bílovec 

 JPO II – JSDHO Odry 

 JPO II – JSDHO Fulnek 

 JPO III -JSDHO Suchdol nad Odrou 

Následující přehled stanic kategorie JPO I ukazuje nemožnost splnění podmínek podle 

stupně nebezpečí katastru obce. 

JPO I – požární stanice Bílovec je vzdálena podle [20] od centra Oder 20 km a doba 

jízdy by podle [20] byla 17 minut, což jí neumožňuje efektivně zasáhnout v prvním stupni 

a už vůbec ji nelze považovat za jednotku pro prvotní zásah podle tabulky č. 1 příloha č. 1 

[2]. 

 

JPO I – požární stanice Nový Jičín je vzdálena podle [20] od centra Oder 21 km a doba 

jízdy by podle [20] byla 18,5 minut, takže ani tato jednotka dostatečně nepokrývá 

požadavek podle tabulky č. 1 příloha č. 1 [2]. 
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JPO I – požární stanice Vítkov (okres Opava) je vzdálena podle [20] od centra Oder 17,5 

km a doba jízdy by podle [20] byla 16 minut, takže ani tato jednotka dostatečně nepokrývá 

požadavek podle tabulky č. 1 příloha č. 1 [2]. 

JPO I – požární stanice Hranice na Moravě (okres Přerov) je vzdálena podle [20] od 

centra Oder 18 km a doba jízdy by podle [20] byla 16 minut, takže ani tato jednotka 

dostatečně nepokrývá požadavek podle tabulky č. 1 příloha č. 1 [2]. 

K uvedeným hodnotám je třeba vždy přičíst dvě minuty nutné k výjezdu jednotky. 

Navíc uváděné časy sice berou ohled na druh komunikace a předpokládanou hustotu 

provozu, ale nezohledňují povětrnostní podmínky. HZS kraje si tuto skutečnost uvědomuje 

a v [24] přiznává nepokrytí území katastru města Odry svými jednotkami JPO kategorie I. 

 

 

Obrázek č. 4: Hranice hasebních obvodů stávajících a plánovaných jednotek PO v 

 zimním období [http://gis.vsb.cz/GISacek/GISacek_2003/Sbornik/Renner/renner.htm] 
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Z výše uvedeného obrázku vyplývá plánovaná stanice v Odrách v režii HZS MSK, 

což ostatně dosvědčuje i tabulka Navrhovaných změn typů a nové stanice HZS MSK [24] 

vytvořena s ohledem na charakter rizik v jednotlivých katastrálních územích. 

 

 

Tabulka č. 2: Navrhované změny typů a nové stanice HZS MSK [24] 

 

Z výše uvedených skutečností je patrné, že jednotky kategorie JPO I nepokrývají 

dané území dostatečně, a proto se zaměříme na pokrytí jednotkami kategorie JPO II. 

Vzhledem k době jejich výjezdu v minimálním časovém rámci 5 minut se efektivní doba 
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dojezdu k naplnění požadavku daného stupněm nebezpečí katastru území zkracuje na 5 

minut jízdy, do které spadá pouze jednotka JSDHO Odry, neboť JSDHO Fulnek je 

vzhledem ke své době jízdy k zásahu v hodnotě 8 minut až jako jednotka, která se dostaví 

na místo zásahu jako třetí v době do 15 minut podle tabulky č. 1 příloha č. 1 [2]. Naplnění 

požadavku tří jednotek, z toho dvou s dojezdem do deseti minut a třetí s dojezdem do 

patnácti minut, je možné pouze se zapojením jednotky HZSP Semperflex Optimit do 

poplachového plánu jako JPO IV, ale podnik nemá s krajem sepsanou smlouvu o náhradě 

nákladů za zásah mimo své území, a proto není zařazen do systému plošného pokrytí kraje.  

Jednotky kategorie JPO III dislokované v Suchdole nad Odrou (9 km) resp. Spálově 

(11 km) jsou vzhledem ke své době výjezdu 10 minut logicky vyřazeny z požadavku na 

efektivní zásah na území města do 10 resp. 15 minut. 

Pro město Odry tak podle tabulky č. 1 příloha č. 1 [2] přichází v úvahu naplnění 

požadavku na jednu JPO s dojezdem do 10 minut a jednu JPO s dojezdem do patnácti 

minut, ale další jednotka schopna dojet k zásahu na území města Oder do deseti minut 

prostě není v efektivním dosahu. Důvodem je nemožnost JPO IV HZSP Semperflex 

vyjíždět k zásahům mimo svá území a současně nedostatečné pokrytí jednotkami JPO I 

z kteréhokoliv směru. V konečném důsledku tento stav vede k nedostatečnému zajištění 

obyvatel města při mimořádných událostech určených pro jednotky PO a také k nedodržení 

[23] a [22]. Po prostudování novelizací těchto nařízení je patrné, že celou dobu byly 

stavěny na předpokladu zajištění území města také jednotkou HZSp Semperflex, ale bez 

patřičných zákonných záruk tohoto zajištění. 
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3 Hasičský záchranný sbor podniku Semperflex Optimit s.r.o. 

 

Ochranu před požárem ve firmě Semperflex Optimit s.r.o. zajišťuje jednotka 

hasičského záchranného sboru podniku, která je pro účely systému plošného pokrytí 

zařazena jako JPO IV, ale její zřizovatel nemá sepsanou smlouvu s Moravskoslezským 

krajem o výjezdech mimo území zřizovatele. Důvodem tohoto stavu je zřejmá snaha 

právnické osoby o snížení finanční zátěže, kterou pro něj provoz jednotky představuje.  

 

 

Obrázek č. 5: Sídlo HZSp Semperflex Optimit s.r.o. 

 

3.1 Statistika zásahů 

 

Statistika výjezdů HZSp Semperflex Optimit s.r.o. je zpracována v níže uvedené 

tabulce č. 3, z níž vyplývají následující skutečnosti: 

Postupné snižování počtu požárů souvisí s odchodem firmy Draftex, která v areálu 

sídlila, a jednotka HZSp pro ni vykonávala represivní požární ochranu. Dále vidím 

souvislost se zvýšením úrovně proškolení zaměstnanců a jejich odpovědnějším přístupu. 

Významné snížení počtu planých poplachů má jednoznačně spojitost s investicí do 

modernějších čidel systému elektronické požární signalizace.  
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Vzhledem k faktu, že od roku 2008 již firma Semperflex nemá smlouvu 

s Moravskoslezským krajem o náhradě nákladů za zásahy uskutečněné mimo území 

zřizovatele, došlo ke snížení také u ostatních typů zásahů. 

 

Typ události Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Požáry 13 9 10 7 6 3 1 1 

Plané poplachy 33 32 23 10 11 8 6 7 

Dopravní nehody 5 3 4 2 0 0 0 0 

Technické pomoci 7 14 6 0 0 2 2 5 

Úniky látek 6 6 6 0 0 0 0 0 

Ostatní pomoc 4 5 4 0 0 0 0 0 

Technologická pomoc 4 3 1 2 10 0 0 3 

Živelní pohromy 0 1 0 1 0 0 0 0 

Ostatní 0 5 0 1 0 0 0 0 

Celkem za rok 72 78 54 23 27 13 9 16 

Tabulka č. 3: Statistika výjezdů HZSp Semperflex Optimit s.r.o. [Miroslav Šustek-velitel 

jednotky HZSp] 

 

Na základě investic do modernizace pasivní požární bezpečnosti a uskutečněným 

změnám v areálu podniku (demolice nevyužívaných objektů, zrušení provozu chlazení 

čpavkem) firma přepracovala dokumentaci zdolávání požáru a požádala HZS 

Moravskoslezského kraje o redukci své jednotky na početní stav 20+1 velitel jednotky, 

přičemž jednotlivé směny jsou obsazeny v počtu 1+4 (1x velitel družstva, 2x strojník, 1x 

hasič, 1x hasič technik. Tento početní stav byl schválen rozhodnutím 1-1/2013 HZS MSK. 

Zaměstnanci jednotky pracují ve 12-ti hodinových směnách. Mimo řešení mimořádných 

událostí a vlastní sebezdokonalování formou školení, vykonávají i další činnosti jako 

obsluha pracoviště ohlašovny požáru a pultu centrální ochrany se signalizací systému EPS, 

pochůzky po areálu zaměřené na neobsazené objekty a objekty nepokryté EPS, preventivní 

dozor nad činnostmi typu svařování a broušení. Dále provádí preventivní kontroly ve 

výrobě, zaměřené na prostupnost únikových východů, zajišťují přístup k přenosným 

hasicím přístrojům atd. Při pochůzkách jsou hasiči vybaveni radiostanicemi a svoláváni na 

případné místo mimořádné události [27]. 
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3.2 Technické prostředky 

3.2.1 Mobilní požární technika 

 

 CAS 24 na podvozku Tatra Terrno, hmotnostní třída M 

 CAS 32 na podvozku Tatra T-815, hmotnostní třídy S 

 automobilová plošina PVP – 27 

 technický automobil TA–O  Škoda Praktik – určený na likvidaci olejových havárií 

[32] 

3.2.2 Agregáty a další vybavení 

 

Přetlakový ventilátor, osvětlovací agregát, izolační dýchací přístroje, přenosné 

radiostanice, vozidlové radiostanice, protichemické obleky a křísicí přístroj. K plnění 

náhradních lahví je jednotka vybavena kompresorem a zaměstnanec zařazený na funkci 

hasič technik je patřičně proškolen k provádění plnění a revizí izolačních dýchacích 

přístrojů [27]. Veškeré technické vybavení odpovídá požadavkům [4]. 

 Jednotka je vybavena věcnými prostředky přiměřeně dle přílohy č. 5 [2]. Všichni 

zaměstnanci zařazeni v jednotce HZS podniku mají předepsané školení a kurzy, potřebné 

pro výkon jejich funkce v jednotce. 

Za posledních šest let se nevyskytla mimořádná událost, která by vyžadovala zásah 

veřejných požárních jednotek a HZS podniku je všechny zvládnul vlastními silami [27]. 

 

3.3 Roční financování hasičského záchranného sboru podniku 

Semperflex Optimit s.r.o. 

 

  Vedení firmy informace o financování své jednotky neposkytlo.  Se souhlasem 

statutárního orgánu firmy mi byly poskytnuty podklady, ze kterých lze výslednou roční 

sumu na provoz požární ochrany kvalifikovaně odhadnout. Na základě finančních 

požadavků na určité položky rozpočtu, získaných z jiných jednotek, se dají odvodit 

chybějící sumy. 

Největší položku představují mzdové náklady. Vzhledem k faktu, že se nejedná o 

veřejnou jednotku, nevztahuje se na ni [10]. Porovnáním platů obvyklých v tomto regionu 

a platovým zařazením členů podnikové jednotky v rámci firmy je částka 510 000,- Kč 
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brána jako průměrná suma potřebná na mzdové náklady na jednoho hasiče. Velitel 

jednotky bude představovat větší náklady, a to přibližně 600 000,- Kč. Při početním stavu 

jednotky ( 20+1) je výsledná suma na hodnotě 10 800 000,- Kč.  

Další navýšení mzdové položky rozpočtu představuje nutnost zástupu v době 

dovolených, školení a během nemoci. Předvídatelné situace jsou řešeny přeorganizováním 

směn, ale náhlé nemoci aj. se řeší formou přesčasu, který samozřejmě navýší položku 

mezd, odhadem o 200 000,-Kč. Celkově tedy mzdy, sociální a zdravotní pojištění 

představují pro zaměstnavatele zátěž v hodnotě 11 000 000,- Kč. 

Další položkou rozpočtu jsou školení, ať už nové kurzy, nebo opakovací cyklická 

přeškolení. Všechny tyto kurzy jsou realizovány ve vzdělávacím zařízení ministerstva 

vnitra – generálního ředitelství HZS ČR, ve Frýdku-Místku. V posledním období firma řeší 

již jen cyklická přeškolování, neboť do své jednotky přijímá zaměstnance, kteří už mají 

nástupní odborný výcvik za sebou. Vzhledem k počtu členů jednotky a nutnosti 

přeškolování po pěti letech, vzniká potřeba odeslat vždy čtyři až pět hasičů na obnovu 

kurzu, což představuje pro zaměstnavatele finanční zátěž v podobě 30 000,- Kč. 

Opravy mobilní požární techniky jsou vzhledem ke stáří vozidel nezanedbatelnou 

položkou. Tuto část rozpočtu lze pouze odhadnout, jelikož větší opravy se nedělají každý 

rok, ale rozpočítáme-li je na delší časové období, tak položka oprav bude představovat 

300 000,-Kč. 

Stejný problém vzniká při nákupu a obnově věcných prostředků požární ochrany. 

Odhadem a porovnáním s podobnými jednotkami se tato částka dostane také na 300 000,- 

Kč. 

Další položky rozpočtu jsou závislé podle počtu zásahů, které jednotka řeší. 

Náklady na pohonné hmoty, na obnovu osobních ochranných prostředků poškozených při 

zásahu aj. jsou velmi proměnlivou složkou.  

Objekt, kde je jednotka dislokována, rovněž vykazuje náklady na teplo, vodu a elektrickou 

energii. 

Celkem se dají náklady na provoz jednotky HZS podniku Semperflex s.r.o. 

odhadnout na 13 000 000,- Kč. V této částce je ovšem zahrnuta pouze represivní část 

požární ochrany. Nejsou zde započteny náklady na revize přenosných hasicích přístrojů a 

hydrantů, na údržbu a revize hydrantů a celkově na provoz systému elektronické požární 

signalizace. Celkem je ve firmě cca 1000 přenosných hasicích přístrojů a cca 600 čidel 

zapojených v EPS, ze 70 % se jedná o kouřové hlásiče. S preventivní částí požární ochrany 
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se můžeme dostat až na 15 000 000, -  Kč, které firma Semperflex Optimit s.r.o. vynakládá 

na požární ochranu. 
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4 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Odry 

 

Město jako samosprávný celek má určitou zákonnou povinnost vůči svým 

obyvatelům. Stejně jako na ochranu veřejného pořádku a bezpečí občanů zřizuje městkou 

policii, tak na ochranu před požárem a jinými mimořádnými událostmi si město zřizuje dle 

[1] svou hasičskou jednotku.  Město Odry podle [1] zřídilo jako svou organizační složku 

jednotku požární ochrany kategorie II/1, která sídlí na požární zbrojnici na Kostelní ulici 

v centru Oder. Jednotka tohoto typu zajišťuje výjezd jednoho družstva o zmenšeném 

početním stavu do pěti minut.  

 

 

Obrázek č. 6: Sídlo JSDH Odry 

 

Podle přílohy č. 4 [2], je její minimální početní stav stanoven na 12 členů. 

V současné době má jednotka 17 členů, a tak splňuje početní stav pro tento typ jednotky. 

Všichni členové jsou řádně proškoleni, vzhledem k funkcím, na které jsou zařazeni. Velitel 

jednotky, velitelé družstev, strojníci a technik jednotky absolvovali kurz v Ústřední 

hasičské škole Sdružení Hasičů Čech, Moravy a Slezska v Jánských Koupelích. U 

ostatních členů stačí pro vstup do jednotky dle [3] pouze 40 hodin odborné přípravy, 

kterou absolvují pod vedením velitele jednotky. Podle stejného předpisu[3] všichni členové 
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jednotky také absolvují periodickou odbornou přípravu v předepsaném rozsahu. U takto 

stanovených podmínek školení vzniká nebezpečí, že se odborná příprava odehrává pouze 

na papíře, ale zde záleží na důslednosti velitele jednotky. 

 Jednotka má hasební obvod na území města Oder a v okruhu do deseti kilometrů. 

Kvůli nedostatečnému pokrytí území Oderska jednotkami typu JPO I, dorazí ke většině 

událostí ve svém hasebním obvodě jako první, proto byla jednotka předurčena na zásahy 

při dopravních nehodách. 

 

4.1 Statistika zásahů 

 

Statistika zásahů JSDH Odry je přehledně zpracována v následující tabulce č. 4. 

 

Typ zásahu Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Požár 15 22 22 24 12 18 

Dopravní nehoda 0 7 19 16 18 13 

Živelní pohroma 7 27 12 0 0 0 

Únik nebez. chem. látek 1 1 4 1 1 1 

Technická havárie 10 11 31 66 27 29 

Radiační havárie 0 0 0 0 0 0 

Ostatní mimořádné události 0 0 0 0 0 0 

Plané poplachy 0 2 3 0 0 1 

Celkem 33 70 91 107 58 62 

Tabulka č.4: Statistika výjezdů JSDH Odry [28] 

 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že od roku 2008 je jednotka požární ochrany JSDH 

Odry předurčena na dopravní nehody. Dále je od roku 2009 patrný nárůst v kategorii 

technických havárií. Ten je způsoben dovybavením jednotky prostředky pro likvidaci 

hmyzu a dalším vybavením. Údaj o technických haváriích v roce 2010 je značně ovlivněn 

klimatickými podmínkami, kdy jenom za měsíc leden jednotka vyjela patnáctkrát 

k odstranění sněhových převisů a rampouchů ze střech domů. V tabulce nejsou uvedeny 

práce, které jednotka vykonává na základě předchozí domluvy a jiné neakutní činnosti. 
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Jedná se o nejrůznější zásahy jako vyčerpávání studní, kácení stromů na pozemcích občanů 

města a další. Po dohodě se zřizovatelem vykazuje jednotka tyto zásahy jako výcvik a 

pomoc občanům města. 

 

4.2 Technické prostředky 

4.2.1 Mobilní požární technika 

 

 CAS 20 T-815, na podvozku Tatra, pořízená v roce 2008. Slouží jako 

prvovýjezdové vozidlo. 

 CAS 32 T-815, na podvozku Tatra,  

 DA-8 Citroen Jumper [32] 

 

4.2.2 Agregáty a pomocná technika 

 

Dva kusy přetlakových ventilátorů, dvě plovoucí čerpadla, dvě elektrocentrály,  

kalové čerpadlo, hydraulické vyprošťovací zařízení, 10 kusů izolačních dýchacích přístrojů 

s patřičným počtem náhradních kompozitních lahví. Vozidlo CAS 20 je vybaveno 

osvětlovacím stožárem. Dále má jednotka ve své výbavě detektor nebezpečných plynů, 

kardiopumpu a sadu vakuových dlah [29]. 

V jednotce není technik proškolen na plnění a revizi dýchacích přístrojů, proto se 

po každém použití musí dýchací přístroje vozit na stanici HZS v Bílovci, což je 

z dlouhodobého hlediska časově i finančně náročnější než pořízení vlastního kompresoru a 

proškolení technika jednotky na jeho obsluhu, případně smluvně zajistit tuto činnost u 

HZSp Semperflex Optimit s.r.o. 

Jednotka disponuje vybavením na likvidaci nebezpečného hmyzu, nafukovacím 

člunem na zásahy na vodní hladině. Má-li ovšem jednotka zasahovat na nejrůznějších 

typech mimořádných událostí, než dorazí jednotka kategorie JPO I, chybí ji dovybavit 

suchými obleky, vybavením na úniky nebezpečných látek a dalšími technickými 

prostředky.  

Členové jednotky slouží formou pohotovosti mimo místo dislokace jednotky na 

základě dohod o vykonané práci. Velitel jednotky zpracovává plán výkonu služby a 
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zařazuje členy do pohotovosti v době jejich osobního volna, které jim vzniká v jejich 

civilním zaměstnání. Tímto systémem jednotka zabezpečuje svou akceschopnost, ale 

vzhledem ke směnnému provozu v civilním zaměstnání členů jednotky je problém zajistit 

dostatek termínů, kdy by se celá jednotka sešla k výcviku, nebo ke školení. Tomu musí 

velitel jednotky přizpůsobit časový harmonogram plánu odborné přípravy. Vzhledem 

k množství dokumentace, provádění odborné přípravy, činnosti při zásazích a dalším 

povinnostem by u takto vytížené jednotky měl zřizovatel zvážit zaměstnání některých 

velitelů, strojníků, případně technika jednotky do pracovního poměru. 

 

4.3 Roční financování jednotky sboru dobrovolných hasičů Odry 

 

Město Odry ročně vynakládá na provoz svých jednotek průměrně 1,200,000 Kč. 

Celou tuto částku nevypotřebuje pouze jednotka JPO II Odry, ale jsou z ní financovány 

také jednotky JPO V v místních částech, jichž je v současnosti 7 a během roku odčerpají na 

svou činnost z rozpočtu v průměru sto tisíc korun [29]. 

 

4.3.1 Výdajová část 

 

Výdajovou část rozpočtu jednotky JPO II tvoří zbývající částka 1,100,000,- Kč, 

kterou tvoří z největší části položka určená na mzdy a zákonné odvody. Dvanáct členů 

jednotky má se zřizovatelem dohody o provedení práce, ze kterých jim plynou odměny za 

hotovosti a mzda za osm hodin každý měsíc. Podle funkce, kterou člen v jednotce 

vykonává, pobírá v průměru 2,500,- Kč.  Při dvanácti pravidelně odměňovaných členech je 

za rok vyplaceno na mzdách 360,000,- Kč, s pojištěním a odvody je výsledná roční částka 

na 500,000,-Kč. 

Zbytek rozpočtu tvoří náklady na pohonné hmoty, nákup vybavení, ochranných 

prostředků a drobného vybavení nutného pro provoz jednotky, údržbu budovy a pořizování 

dokumentace. Tyto částky se rok od roku liší, ale v součtu vždy zcela vyčerpají zbytek 

rozpočtu. Důvodem je zřejmá snaha dovybavovat jednotku potřebnými prostředky a 

materiálem, proto pokud velitel ušetří např. na položce ochranných prostředků, použije 

zbývající finance na nákup nového vybavení apod. [29]. 
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4.3.2 Příjmová část 

 

Zřizovatel jednotky nenese celou tíhu financování jednotky sám, ale na základě 

dohody o náhradě nákladů za zásahy provedené mimo území zřizovatele jsou městu 

propláceny náklady na mzdy, pohonné hmoty, uskutečněné náklady za školení a finanční 

kompenzace za poškozené vybavení, a to ze strany Moravskoslezského kraje [5]. Tato 

částka je proměnlivá, ale za posledních pět let se pohybuje na hodnotě 50,000,- Kč. Další 

příjmovou část rozpočtu tvoří roční příspěvek - státní účelová neinvestiční dotace [5],  

kterou město inkasuje za zabezpečování pohotovostí, a to ve výši 100,000,-Kč [29]. 
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5 Jednotky požární ochrany kategorie V v působnosti města Oder 

 

V celkem devíti místních částech Oder je zřízeno sedm jednotek zařazených 

v systému plošného pokrytí kraje jako JPO V. Konkrétně se jedná o místní části Dobešov, 

Kaménka, Klokočůvek, Loučky, Tošovice, Veselí a Vítovka. Tyto jednotky mají pro svou 

činnost pořízena vozidla, u kterých vznikají náklady na provoz a údržbu, bez ohledu na 

zásahovou činnost (kondiční jízdy, technické prohlídky apod.)  

K zajištění akceschopnosti je dále zapotřebí odborné přípravy a zdravotních 

prohlídek. I tyto platí město z rozpočtové kapitoly určené na požární ochranu. Problémem 

ovšem je návratnost těchto financí při mnohdy nulové zásahové činnosti. 

 

5.1 Statistika zásahů jednotek požární ochrany kategorie V 

 

 2011 2012 1Q2013 

Dobešov 0 1 0 

Kaménka 0 0 0 

Klokočůvek 2 1 0 

Loučky 0 3 0 

Tošovice 0 3 0 

Veselí  0 0 0 

Vítovka 0 0 0 

Tabulka č. 5: Statistika výjezdů JPO V zřizovaných městem Odry [28] 

 

 Z uvedené tabulky je patrné, že některé jednotky kategorie V nevyjely k žádnému 

zásahu. 
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5.2 Finanční rozpočet jednotek požární ochrany kategorie V za rok 2012 

 

Obec PHM opravy 

techniky 

drobné 

opravy 

materiál kurzy ostatní celkem 

Dobešov  1530  2646  456   4632 

Veselí  2841    900  2867   6608 

Vítovka  3501 18951  1651 4188  28291 

Loučky  3429  1420  866   5715 

Klokočůvek  1100 52709    140000 193809 

Kaménka  2288   48   2336 

Tošovice 15975  1284 27830   45089 

Tabulka č. 6: Finanční náklady na JPO V zřizované městem Odry [29] 

 

V uvedené tabulce stojí za pozornost částka 140,000,- Kč v kolonce „ostatní“ u JPO 

V Klokočůvek. Tato suma posloužila k zakoupení ojetého vozidla Renault Master a 

finanční částka v kolonce „opravy techniky“ posloužila k jeho přestavbě a vybavení na DA 

-12. Obě uvedené částky předem schválilo zastupitelstvo města a o tuto sumu byl navýšen i 

rozpočet požární ochrany, ovšem pouze pro rok 2012. Další zvláštností je částka v kolonce 

PHM u JPO V Tošovice. Vzhledem k jejímu vybavení pouze vozidlem Ford Transit 

s kombinovanou spotřebou (podle technického průkazu) 8 litrů na 100 kilometrů a 

průměrné ceně nafty v roce 2012 pohybující se na hodnotě 35 Kč/litr, představuje cifra 

15975,-Kč cca 5700 km, což je na jednotku s tímto vybavením a prokázanou zásahovou 

činností zarážející. Navíc JPO V Tošovice vykázala nezvykle vysokou částku za materiál. 

Podle podkladů dodaných městem se z velké části jedná o hadice a jiné vybavení upravené 

speciálně pro sport, které je pro požární zásah zcela nevhodné [29]. 

Z pohledu zřizovatele je neefektivní udržovat tolik jednotek kategorie JPO V, 

pokud se pro ně z dlouhodobého hlediska nenachází uplatnění a jestliže některé jednotky 

fungují pouze na papíře a nejsou schopny doložit ani potřebnou dokumentaci pro svůj 

provoz. Logickým vyústěním by byl hloubkový audit v jednotkách požární ochrany na 

území města a jejich redukce.  
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6 Místní občanská sdružení působící v oblasti požární ochrany 

 

Ve městě Odry i v jeho místních částech působí občanská sdružení - Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). V drtivé většině jsou členové zásahových 

jednotek požární ochrany kategorie II i V současně členy SH ČMS. Zřizovatel jednotek 

umožňuje místním sdružením SH ČMS bezplatně využívat prostory hasičských zbrojnic na 

území města k jejich schůzím, schůzkám mládeže, uskladnění majetku a garážování 

vozidel.  

Místní sdružení v Odrách dostalo bezúplatným převodem od města vozidlo Avia A-

31, sloužící pro přepravu družstev a vybavení na sportovní soutěže v požárním sportu. 

Toto se týká hlavně družstva mládeže. Vozidlo je bezplatně garážováno v prostorách 

patřících městu a město poskytuje grant ve výši 20,000,- Kč na jeho provoz a údržbu. 

Mimo tyto prostředky ale občanské sdružení ke své činnosti využívá i další vozidla ve 

vlastnictví jednotky, respektive města, kde již náklady na provoz a pohonné hmoty nejsou 

nijak evidovány, a nelze tudíž rozlišit, kolik finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 

určené na požární ochranu se vynaloží na provoz občanského sdružení.  

V místních částech Oder je situace obdobná. Místní organizace SH ČMS nevlastní 

žádné vozidlo a veškerý svůj provoz financují z rozpočtu určeného na požární ochranu. 

Kvůli chybějící a neúplné evidenci již není možno zpětně dohledat, kdy vozidlo patřící 

jednotce konalo jízdu pro SH ČMS, nebo pro činnost související s požární ochranou.  

Podle [1] je specifikován požární sport jako součást fyzické přípravy jednotek požární 

ochrany, ale v místních podmínkách se většinou jedná o případ, kdy na soutěž v požárním 

sportu jedou i členové SH ČMS, kteří nejsou členy jednotky požární ochrany. Ze strany 

představitelů města, jakožto zřizovatele těchto jednotek, je tento stav tolerován, z části 

kvůli neznalosti legislativy a z části kvůli absenci politické vůle daný stav řešit.  

Možným řešením by bylo důslednější oddělení financování jednotek požární 

ochrany a místních organizací SH ČMS. Je samozřejmé, že kvůli nedostatku kulturního a 

sportovního vyžití je zachování činnosti těchto organizací potřebné, ať už z hlediska 

prevence kriminality mládeže, prevence užívání drog, ale také kvůli získávání morálních a 

osobnostních autorit pro mladší generaci. Z těchto důvodů nelze požadovat nějaké 

drastické změny v této oblasti, pouze je zapotřebí zprůhlednit financování a striktně jej 

rozdělit na požární ochranu a na činnost místních sdružení. Tato mohou být nadále 

financována formou grantů a příspěvků ze strany města, aby nadále neparticipovala na 

rozpočtech jednotek požární ochrany. 
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7 Celkové zhodnocení současného stavu požární ochrany ve městě Odry 

 

 Při celkovém zhodnocení současné situace požární ochrany ve městě Odry 

docházíme ke zjištění, že je neefektivní a ekonomicky náročná. Navíc vzhledem k faktu 

popsanému v druhé kapitole této práce, je území města nedostatečně pokryto jednotkami 

požární ochrany.  

Městská jednotka kategorie II a podniková JPO IV nemají společně dostatek zásahů 

a činností, aby si zachovaly potřebnou úroveň. Důsledkem je nedostatečné využití hasičů 

v HZSp Semperflex, kteří jsou lépe vyškoleni, ale nemají dostatečné návyky z praxe, 

zatímco všechny zásahy na území města řeší hasiči organizováni městem s menší úrovní 

odborné přípravy.  

Navíc vzniká duplicita nákladů na provoz techniky, školení a údržbu budov. 

Vzhledem k faktu, že oba zřizovatelé jednotek dosud nenašli společný postup, stále 

vynakládají množství finančních prostředků, které nejsou efektivně využity. Městská 

jednotka sídlí v objektu, který není v dobrém technickém stavu a vyžaduje množství 

finančních prostředků na provoz a údržbu. Město proto plánuje výstavbu nové požární 

zbrojnice. Také objekt podnikové jednotky by potřeboval modernizaci.  

Rozpočet města určený na požární ochranu je navíc rozložen i na jednotky 

kategorie V, které nevykonávají téměř žádnou zásahovou činnost. Dále z něj čerpají místní 

organizace sdružení dobrovolných hasičů, na což rozhodně není určen.  

Rovněž mediální prezentace práce městské jednotky je na nulové úrovni. Webové 

stránky JSDH Odry již nebyly aktualizovány dva roky a velitel jednotky nevyužívá ani 

možnost přispívat do tištěného periodika ve formě městského zpravodaje. Jednotka tak 

rezignovala nejen na udržení důvěry občanů města, ale také na preventivně vzdělávací 

činnost. 
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8 Návrh na zefektivnění požární ochrany ve městě Odry 

 

 Současný stav požární ochrany by potřeboval zefektivnit a zkvalitnit. Zde se nabízí 

několik variant vývoje, ale každá má svá úskalí.  

 

8.1 Dílčí změny 

 

  První možností je úprava stávajícího stavu pouze v některých jeho částech. Tento 

postup ale neodstraní všechny nedostatky a nutnost celkového řešení pouze oddálí.  

 

8.1.1 Změny na straně podniku Semperflex Optimit s.r.o. 

 

 Firma již možnosti na dílčí změny a úspory prakticky všechny aplikovala. 

Modernizací systému EPS a investicemi do protipožárního zabezpečení dosáhla ze strany 

HZS MSK povolení na snížení početního stavu své jednotky na současný stav 1+4 na 

každé směně. Tímto způsobem lze samozřejmě postupně dosáhnout dalšího snížení 

nákladů, ale nutnosti zabezpečit svůj provoz jednotkou požární ochrany se nikdy zcela 

nezbaví. Možností by bylo převzetí tohoto závazku ze strany HZS MSK, ale nejbližší 

jednotka kategorie JPO I je příliš vzdálená a výstavba nové jednotky se strany krajského 

HZS je za současného ekonomického stavu nereálná. 

Možnost úspory formou změny systému výkonu služby a s tím spojenou redukci na 

tři směny v současnosti nepovoluje zákoník práce. U HZS je tento výkon služby umožněn 

§53 [8], ale u jiných typů jednotek je tento postup nemožný.  

 

8.1.2 Změny na straně města 

 

 Město má ve své působnosti více jednotek. U JPO V v místních částech města je 

možná jejich redukce. Tyto jednotky nevykazující prakticky žádnou zásahovou činnost a 

udržovat je v chodu je neefektivní. Z hlediska využití je smysluplné zachování pouze dvou 

jednotek ze současných sedmi. Jmenovitě v místní části Loučky, kvůli blízkosti toku řeky 

Odry a hrozbě záplav. Druhou využitelnou jednotkou je JPO V v místní části Klokočůvek, 

která vzhledem ke svému umístění ve větší vzdálenosti od centra města v hůře dostupné 
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rekreační oblasti, bude moci být nadále využita jako podpůrná jednotka. Zbylé jednotky je 

pro město neefektivní udržovat, ať už kvůli nákladům na lékařské vyšetření členů, či 

nákladům na provoz budov a na provoz a údržbu mobilní požární techniky a výstroje.  

Dalším opatřením by bylo důsledné oddělení financí určených pro jednotky požární 

ochrany od financí určených pro místní občanské sdružení SH ČMS. Zde se nabízí 

možnost převedení budov, požárních vozidel i veškeré techniky do majetku těchto sdružení 

a jejich další finanční podpora by mohla být organizována formou grantů a dotací. U 

jednotky, která působí přímo v Odrách, je tato situace již částečně vyřešena (viz kapitola č. 

6), jenom je dále potřeba definovat rozdělení majetku a kompetencí mezi JPO II a SDH.  

Jednotka požární ochrany kategorie II se může dále zkvalitňovat v oblasti odborné 

přípravy. Toho se dá dosáhnout zaměstnáním velitele jednotky a případně dalších členů 

jednotky do pracovního poměru. Tito by pak museli absolvovat odbornou přípravu podle 

předpisu [12] ve vzdělávacích zařízeních ministerstva vnitra. Zvýšené náklady na jejich 

školení by formou neinvestiční dotace zaplatil Moravskoslezský kraj, stejně jako dosud 

[5]. Navíc by ze státní účelové neinvestiční dotace přicházela do rozpočtu města částka 

50 000,-Kč na každého člena jednotky v pracovním poměru [5]. Takto zaměstnaní členové 

by museli splňovat náležitosti související s [9] a jejich platové poměry by byly upraveny 

podle [10]. 

 Mimo to je zde možnost odborných stáží na stanici HZS MSK v Novém Jičíně, ale 

této možnosti JPO II dostatečně nevyužívá. Dalším směrem, jak zkvalitnit odbornou 

přípravu, je oblast předlékařské pomoci. Formou stáží na výjezdovém stanovišti 

zdravotnické záchranné služby v Odrách si mohou členové jednotky dále prohlubovat své 

znalosti v této problematice.  

Dalším možným dílčím zlepšením u jednotky JPO II – Odry je její dovybavení 

technickými prostředky, které potřebuje pro svou činnost. V současnosti je jednotka v této 

oblasti za svými možnostmi. Disponuje například člunem pro zásahy na vodní hladině, ale 

suchými obleky již nikoliv, ačkoli při zásazích na zamrzlých plochách je toto nutností. 

Dále zvedací vaky, detektory plynů, nebo protichemické oděvy jsou pro zásahy jednotky 

tohoto typu využitelné, ale v její výbavě chybí. Při dostatku finančních prostředků by jistě 

velitel jednotky věděl, jak je vhodně investovat. 

Dále se nabízí možná spolupráce mezi městem Odry a firmou Semperflex Optimit 

s.r.o. ohledně plnění a revize tlakových láhví a dýchacích přístrojů. Jak jsem již uvedl 

v kapitole 4.2.2, nyní se tento materiál vozí k revizím a plnění na stanici HZS MSK 

v Bílovci, zatímco jednotka ve firmě Semperflex Optimit s.r.o. disponuje kompresorem i 
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proškoleným technikem. Toto opatření by znamenalo úsporu pohonných hmot a času, 

který by technik městské jednotky mohl vynaložit na vykonávání jiných činností. 

 

8.2 Celková změna 

 

 Druhou možností je celkové přehodnocení koncepce požární ochrany. To by 

představovalo sloučení prostředků pro vznik společné jednotky kategorie II pod vedením 

města, konkrétně podle § 69a [1]. Další alternativou je zrušení jednotky v podniku 

Semperflex Optimit s.r.o., samozřejmě se souhlasem krajského ředitelství HZS MSK a 

podle § 97 [1] provádění požární ochrany pro podnik ze strany města. Aby se předešlo 

kolizi s přílohou č. 2 [13], musela by se mezi jmenovanými subjekty sepsat dohoda o 

proplácení zásahů na území podniku, které by byly považovány jako zásahy za úhradu. 

Podnik by mohl platit za tyto zásahy a služby paušálně.  

Ideálním se jeví zřízení příspěvkové organizace města po vzoru Rožnova pod 

Radhoštěm, která je v poplachovém plánu kraje vedená jako JPO II/2. Tento typ jednotky 

by vyřešil nejvíce nedostatků, ale rozhodně ne všechny.  

  Společnou jednotku by bylo vhodné umístit do objektu, ve kterém nyní sídlí 

podniková jednotka. Objekt je situován na kraji průmyslového areálu firmy Semperflex 

Optimit s.r.o. a je uzpůsoben pro umístění jednotky se stálou pohotovostí v místě dislokace 

jednotky. Ušetřily by se náklady za výstavbu nové zbrojnice pro městskou jednotku.  

 Navrhovaný model jednotky kategorie JPO II/2 by vyřešil požadavek na dvě 

družstva schopna zasáhnout do deseti minut podle stupně nebezpečí území města. Jedno 

družstvo by drželo pohotovost na stanici a druhé by drželo pohotovost mimo místo 

dislokace jednotky. Ideálním stavem by byl výkon služby po vzoru HZS ČR, tj. 24 hodin 

služby a 48 hodin osobního volna. V jednom ze dvou dnů osobního volna by členové plnili 

pohotovost pro druhý výjezd. Toto by znamenalo zaměstnání pouze 12 hasičů do 

pracovního poměru. Ti by byli proškoleni podle norem pro podnikové hasiče a odborná 

úroveň by logicky vzrostla. Jednotka kategorie JPO II/2 ale podle přílohy č. 4 [2] musí mít 

24 členů. Zbytek do tohoto počtu by byl pokryt hasiči proškolenými na úrovni současné 

městské jednotky. Ti by zajišťovali výkon služby druhého výjezdu během výcviku 

jednotky. Případně by uskutečnili třetí výjezd při mimořádných situacích, případně by 

mohli zajišťovat a vykonávat vedlejší činnost organizace. Zde se nabízí možnosti požární 

asistence u hromadných akcí, či motoristických závodů. Dále by se jednalo o předem 
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smluvené činnosti při práci s výškovou technikou, nebo jiným speciálním požárním 

vybavením.  

  Samozřejmostí je splnění všech náležitostí [9] a [10]. To představuje potřebu splnit 

zejména § 2 [10].  

 

Za předpokladu, že u této výjezdové jednotky by bylo každé družstvo posuzováno 

podle §11 [2] samostatně, struktura výjezdu této jednotky by probíhala takto: 

 První výjezd by zajišťovali zaměstnanci jednotky držící pohotovost na stanici a to 

do dvou minut od vyhlášení poplachu. 

 Druhý výjezd by zajišťovali zaměstnanci jednotky držící pohotovost mimo místo 

dislokace a to do pěti minut od vyhlášení poplachu. 

 Případný třetí výjezd by za mimořádných situací zajišťovali členové jednotky na 

dohodu o pracovní činnosti a limit jejich výjezdu by byl deset minut. 

Ve zmiňovaném třetím výjezdu by bylo možno v jednotce využít i hasiče ze 

současných JPO V v místních částech, kteří by měli zájem dále pokračovat v hasičské 

zásahové činnosti i po zrušení jejich jednotek.  

 V následující tabulce uvádím změny dojezdových časů jednotek požární ochrany na 

území města a podniku za předpokladu, že všechny jednotky budou povolány v jednom 

okamžiku a svůj výjezd uskuteční přesně v limitu stanoveném jejich kategorií. 

 

Místo zásahu Pořadí 

jednotek 

Dostupnost jednotky PO 

Současný stav Po navrhované změně 

Dojezd 
*
      

(v minutách) 

Zasahující 

JPO 

Dojezd
*
      

(v minutách) 

Zasahující 

JPO 

Město Odry 1. JPO 8 Odry 5 Odry 

2. JPO 13 Fulnek 8 Odry 

3. JPO 16 Suchdol n.O. 12 Odry 

Semperflex 

Optimit s.r.o. 

1. JPO 3 HZSp 3 Odry 

2. JPO 8 Odry 6 Odry 

3. JPO 13 Fulnek 11 Odry 

Tabulka č. 7: Současná a plánovaná dostupnost jednotek PO   

      *
(Dojezd = doba výjezdu+doba jízdy) 
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Z tabulky vyplývá, že navrhovaná jednotka bude schopna uskutečnit 

v mimořádných situacích výjezd až tří družstev, pokud budou povolány současně. Snížené 

hodnoty dojezdových časů v tabulce ukazují, že v tomto ohledu jde o změnu k lepšímu. 

 Takto strukturovaná hasičská jednotka by samozřejmě omezila činnost jednotek 

nižší kategorie v nejbližším okolí na úplné minimum, jejich další využití by bylo pouze 

jako výpomoc při mimořádných událostech typu povodní apod. 

 Vzhledem ke zvýšení odborné úrovně v navrhované jednotce je tento model pro 

obyvatele města výhodný a pokrytí území podniku kvalitní jednotkou s možností stejného 

dojezdu k zásahu zůstane zachováno. Pro zbytek katastru města by tento společný projekt 

představoval možnost rychlejšího požárního zásahu.  
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9 Zhodnocení financování společné jednotky 

 

 Rovněž i zde je možné využít zkušenosti a poznatky z již fungující jednotky 

v Rožnově pod Radhoštěm. Cílem této analýzy není kvantifikovat náklady na přechod ze 

současného stavu do plně fungujícího společného projektu, ale spíše zhodnotit finanční 

udržitelnost společné jednotky v poměru k aktuální ekonomické situaci zúčastněných 

subjektů. 

 

9.1 Roční financování Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm 

 

 Město Rožnov pod Radhoštěm zřídilo svou jednotku jako příspěvkovou organizaci, 

aby případný zisk z hlavní a vedlejší činnosti zůstal v hospodaření této organizace a 

nevracel se zpět do rozpočtu města. Popisovaným rokem bude rok 2010, kdy jednotka svou 

postupnou transformací dosáhla parametrů požadovaných pro námi navrhovaný ideální 

model [6]. 

Největší položku financování této organizace tvoří mzdové náklady. Na 14 

zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 13 členů ve vedlejším pracovním poměru 

vynakládá ročně částku 6 280 360,- Kč. V této částce jsou zahrnuty mzdy a zákonné 

odvody. 

 

Rozpočtová položka Částka (Kč) 

Mzdové náklady 4 510 734 

Zákonné sociální pojištění 1 524 864 

Ostatní sociální pojištění      44 196 

Zákonné sociální náklady    200 566 

Tabulka č. 8: Náklady na mzdy v Hasičském sboru města Rožnov pod Radhoštěm [6] 

 

 Při shodné struktuře navrhované jednotky se budou tyto náklady lišit maximálně 

v řádu procent. Důvodem je odlišná započitatelná praxe v obou popisovaných jednotkách. 

Další náklady jako jsou pohonné hmoty, výdaje na školení, cestovní náklady, nákup a 

oprava techniky a vybavení již závisí na počtu zásahů, stáří techniky a jiných proměnných 

parametrech. Proto se částka 1 746 606,- Kč vynakládaná na tyto rozpočtové položky 
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v Rožnově [6] již může odchylovat o více procent, ale dle mého odhadu ne o více než deset 

procent.  

 Celkové náklady na provoz jednotky Hasičského sboru města Rožnov pod 

Radhoštěm činily 8 026 966,- Kč [6]. Pro navrhovaný model se dá předpokládat stejná 

částka. Tyto náklady ovšem nenesl v celé tíži zřizovatel jednotky, ale ze státní účelové 

neinvestiční dotace jí HZS ZLK poskytnul částku 900 000,- Kč. Složení této částky a 

podmínky pro její čerpání jsou shodné i pro náš navrhovaný model. Za zajištění 

akceschopnosti dvou družstev se jedná o dvakrát 100 000 korun. Zbylých 700 000,- Kč 

tvoří dotace na mzdové náklady pro 14 členů jednotky, vždy po padesáti tisících korun. 

Další částku, a to konkrétně 2 milióny korun, poskytnul Zlínský kraj. Tři sta tisíc korun si 

jednotka zajistila poskytováním služeb, například obsluhou pultu centralizované ochrany a 

EPS [6].  

 

9.2 Možnosti financování navrhovaného modelu 

 

 Ekonomika celého navrhovaného řešení současné situace je nejdůležitější otázkou 

k zodpovězení. Zde se nabízí několik možností, jak se zúčastněné subjekty podělí o 

náklady nutné na provoz navrhované jednotky. Může jít o předem smluvený procentuálně 

stanovený podíl, nebo si město smluvně zajistí konkrétní částku, ale případné navýšení 

nákladů již ponese samo. Další problém představuje možná participace Moravskoslezského 

kraje na celém projektu. Vzhledem k nedostatečnému pokrytí katastru města popsanému 

v kapitole 2 lze počítat s možným podílem kraje. Zapojení dalších podnikatelských 

subjektů ve městě je spekulativní a bylo by pravděpodobně ve formě sponzoringu. 

Navrhovaná struktura financování je tak pouze předpokladem. 

 V případě ideální spolupráce všech zainteresovaných, by se o předpokládané 

náklady ve výši 8 000 000,- Kč podělily čtyři subjekty a to: město Odry, firma Semperflex 

Optimit s.r.o., Moravskoslezský kraj a HZS MSK ve formě poskytovatele státních dotací.  

 

Níže uvedená tabulka č. 9 ukazuje možné částky, které by jednotlivé subjekty 

mohly vynaložit, ale zde rozhodně bude záviset na společné dohodě všech zúčastněných 

stran. I při absenci finančního příspěvku ze strany kraje, firma Semperflex Optimit s.r.o. 

ušetří oproti stávajícímu stavu osm miliónů korun ročně. Z jejího pohledu nedojde k žádné 

výrazné změně ohledně pokrytí areálu jednotkou požární ochrany. Město Odry tímto získá 
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pro své občany kvalitní jednotku schopnou zasáhnout rychleji, a díky vyšší odborné 

způsobilosti, také efektivněji než dosud. Zde bude záležet na zastupitelstvu města, zda jim 

toto zlepšení služeb pro jejich občany z hlediska požární ochrany bude stát za případné 

odsouhlasení vyšší částky než dosud. Navíc město může na pokrytí této částky využít 

příspěvků od dalších podnikatelských subjektů na území města, kterým se zrychlí 

dostupnost služeb jednotky požární ochrany. Tyto subjekty mohou na základě kvalitnějšího 

pokrytí území města a také jejich areálů zkusit vyjednat úlevu na pojistném u svých 

pojišťoven a tuto dále reinvestovat do společné jednotky. Dalším možným zdrojem financí 

je dotace z fondu zábrany škod, podle právě schvalované novely [14]. Vzhledem k faktu, 

že JPO II v Odrách je předurčena k zásahům při dopravních nehodách, mohl by zřizovatel 

na nákup vybavení související s těmito zásahy žádat o finanční prostředky z tohoto fondu. 

Novela tohoto zákona ještě neprošla legislativním procesem a nenabyla účinnosti. Nyní 

navíc nelze odhadnout objem finančních prostředků, na které by touto cestou jednotka 

dosáhla.  

 

Spolupodíl na 

nákladech 

Poskytnutá částka v korunách 

Bez účasti kraje S malou účastí 

kraje 

S větší účastí kraje 

Semperflex Optimit 

s.r.o. 

5 000 000 4 500 000 4 000 000 

Město Odry 2 100 000 1 600 000 1 100 000 

Moravskoslezský 

kraj 

0 1 000 000 2 000 000 

HZS MSK    900 000    900 000   900 000 

Tabulka č. 9: Možné spolupodílnictví na nákladech  
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Závěr 

 

 Tato práce měla za cíl posoudit stav požární ochrany na území města Oder a 

v případě zjištění nedostatků navrhnout jejich řešení.  

Po zhodnocení rizikových objektů v daném městě a určení stupně nebezpečí území 

města vyšlo najevo, že současný poplachový plán kraje zcela neodpovídá v pokrytí tohoto 

území druhou jednotkou požární ochrany schopnou zde zasáhnout do deseti minut.  

Analýzou jednotek zřizovaných městem je patrné, že jednotky v místních částech 

nevykonávají, až na výjimky, zásahovou činnost. Slouží spíše jako zdroj financí pro místní 

organizace občanského sdružení. Zde by pomohla redukce jednotek této kategorie a 

podpora občanských sdružení transparentnějším způsobem. U zásahové jednotky 

dobrovolných hasičů v Odrách jsou zjištěny nedostatky převážně v oblasti vybavení 

technickými prostředky a u využívání zásahových vozidel k jízdám pro účely občanského 

sdružení.  Dále by se dala zkvalitnit odborná příprava. Naproti tomu kvalitněji proškolená 

jednotka působící v průmyslovém areálu Semperflex Optimit s.r.o. vykonává činnost 

pouze pro svého zřizovatele. Důsledkem toho je, že není dostatečně využita a členové této 

jednotky nemají možnost si získané dovednosti a znalosti dostatečně zažít v praxi.  

 Zhodnocením celkového stavu vyplynulo, že situace je neuspokojivá ve více 

ohledech, na což mohou zřizovatelé jednotek reagovat postupným odstraňováním 

nedostatků, nebo celkovou změnou. Finanční přínos pro zřizovatele po uskutečnění dílčích 

změn nelze konkretizovat, neboť není jasné, do jaké míry se podaří oddělit financování 

jednotek požární ochrany od místních občanských sdružení a které jednotky v místních 

částech se zřizovatel rozhodne zachovat. Zde mohou hrát vliv i politické tlaky a ambice 

jednotlivých zastupitelů. 

 Z celkového hlediska se jeví nejvýhodnější varianta společné jednotky, která vyřeší 

nejvíce nedostatků a navíc přinese i zlepšení plošného pokrytí území města. K občanům 

města by se hasičská jednotka dostala dříve a navíc kvalitněji proškolená než dosud. 

Pokrytí průmyslového areálu by zůstalo zachováno. 

  Toto spojení jednotek je přínosné i z hlediska finančního, což zhodnotila poslední 

kapitola. Tato finanční analýza se ovšem nevztahuje na období přechodu ze současného 

stavu do již plně funkční společné jednotky. Navíc pouze naznačila další možnosti 

získávání financí pro chod jednotky požární ochrany, což by mohlo být námětem k dalšímu 

zpracování. Dále se nabízí otázka, zda postavení tohoto typu jednotky s lepší odbornou 

přípravou a kvalitnějším zázemím neodlišit v plánu plošného pokrytí od běžných JPO II, 
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což by ovšem vyžadovalo přepracování legislativy. Problematikou k dořešení je také, jak 

odlišit z pohledu práva přednostního velení zásahy na území podniku od zásahů na katastru 

města.  



47 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] Česko. Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně. Uveřejněno v 

č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674.  

 

[2] Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 247 ze dne 22. června 2001 o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005. Uveřejněno v č. 

95/2001 Sbírky zákonů na straně 5490.  

 

[3] Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky a náměstka ministra vnitra. Pokyn č. 36 ze dne 7. srpna 2003 k 

provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a 

jednotek SDH podniků.  

 

[4] Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 35/2007 Sb. ze dne 22. února 2007 o 

technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

Uveřejněno v č. 14/2007 Sbírky zákonů na straně 246.  

 

[5] MALANT, P. Finanční aspekty ovlivňující činnost jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí a jejich členů: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TUO, 2010. 44 s. 

 

[6] JANOUŠEK, Karel. Finanční analýza „Hasičského sboru města Rožnova pod 

Radhoštěm, příspěvkové organizace“. Kunovice, 2012. Bakalářská práce. Evropský 

polytechnický institut, s.r.o. 

 

[7] HANUŠKA, Zdeněk. Organizace jednotek požární ochrany. 2. aktualizované 

vydání. Ostrava: SPBI, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7. 

 

[8] Česko. Zákon číslo 361 ze dne 23. září2003 o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů.  

 

[9] Česko. Nařízení vlády č 222/2010 Sb.: katalog prací ve veřejných službách a 

správě. In: Sbírka zákonů. 2010. 

 



48 

 

[10] Česko. Nařízení vlády č 564/2006 Sb.: o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě. In: Sbírka zákonů. 2006. 

 

[11] Česko. Zákon č 262/2006 Sb.: zákoník práce. In: Sbírka zákonů. 2006. 

 

[12] Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky a náměstka ministra vnitra. Pokyn č. 28 ze dne 29. června 2011 k 

odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách 

hasičských záchranných sborů podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách 

sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním 

poměru 

 

[13] Česko. Zákon č 445/1991 Sb.: zákon o živnostenském podnikání. In: Sbírka 

zákonů. 1991. 

 

[14] Česko. Zákon č 363/1999 Sb.: zákon o pojišťovnictví. In: Sbírka zákonů. 1999. 

 

[15] Profil města Odry. In: Www.odry.cz [online]. [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://www.odry.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=10908&query=profil+m

%C4%9Bsta&submit=Vyhledat 

 

[16] Město Odry. Stránky města [online]. [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://www.odry.cz/ 

 

[17] Město Odry. Organizace města [online]. [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://www.odry.cz/skolstvi/os-989/p1=8711 

 

[18] Intenzita dopravy. Ředitelství silnic a dálnic [online]. 2010 [cit. 2013-08-21]. 

Dostupné z: http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx 

 

[19] Obyvatelstvo. Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide 

 

http://www.odry.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=10908&query=profil+m%C4%9Bsta&submit=Vyhledat
http://www.odry.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=10908&query=profil+m%C4%9Bsta&submit=Vyhledat
http://www.odry.cz/
http://www.odry.cz/skolstvi/os-989/p1=8711
http://scitani2010.rsd.cz/pages/map/default.aspx
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_lide


49 

 

[20] Hasičská mapa. HZS PLK [online]. 2013 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://gis.izscr.cz/map/ 

 

[21] Profil měřící stanice Odry. Český hydrometeorologický ústav [online]. 2013 [cit. 

2013-08-21]. Dostupné z: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307097 

 

[22] Nařízení Moravskoslezského kraje č. 6/2002 Sb: podmínky k zabezpečení plošného 

pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany. In: Věstník 

právních předpisů Moravskoslezslého kraje. 2012. Dostupné z: 

http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2012/km04-12.pdf 

 

[23] Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2002 Sb: Požární poplachový plán 

Moravskoslezského kraje. In: Věstník právních předpisů Moravskoslezslého kraje. 

2012. Dostupné z: http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2012/km04-12.pdf 

 

[24] Koncepce HZS MSK 2009-2015. In: HZS MSK [online]. 2008 [cit. 2013-08-21]. 

Dostupné z: http://www.hzsmsk.cz/sklad/Koncepce.pdf 

 

[25] Moraplast s.r.o. Profil společnosti [online]. 2013 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://www.moraplast.cz/ 

 

[26] Společnost Mateiciuc a.s. Profil společnosti [online]. 2013 [cit. 2013-08-21]. 

Dostupné z: http://www.mat-plasty.cz/ 

 

[27] SEMPERFLEX OPTIMIT S.R.O. Požární řády a dokumentace. Odry, 2012. 

 

[28] Statistické ročenky. HZS MSK [online]. 2012 [cit. 2013-08-21]. Dostupné z: 

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.91 

 

[29] MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY. Dokumentace PO. Odry, 2013. 

  

http://gis.izscr.cz/map/
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307097
http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2012/km04-12.pdf
http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2012/km04-12.pdf
http://www.hzsmsk.cz/sklad/Koncepce.pdf
http://www.moraplast.cz/
http://www.mat-plasty.cz/
http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.91


50 

 

[30] Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky a náměstka ministra vnitra. Pokyn č. 25 ze dne 8. června 2009, 

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

podniků 

 

[31] MV-generální ředitelství HZS ČR. Metodika zřizování jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí. 2009 

 

[32] KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární 

ochrany. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2009, 270 s. ISBN 978-80-7385-064-7. 

   



51 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

MV  ministerstvo vnitra 

ČSN  česká technická norma 

GŘ  generální ředitelství 

ZLK  zlínský kraj 

HZS  hasičský záchranný sbor 

SDH  sbor dobrovolných hasičů 

JSDHO jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

HZSp  hasičský záchranný sbor podniku 

JPO  jednotka požární ochrany 

SH ČMS sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

PHM  pohonné hmoty 

DA  dopravní automobil 

TA  technický automobil 

PVP  požární vysokozdvižná plošina 

CAS  cisternová automobilová stříkačka 

EPS  elektronická požární signalizace 

SPA  stupeň povodňové aktivity 

LPG  liquefied petroleum gas – anglická zkratka 

  



52 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek č. 1: Odry a okolí 

Obrázek č. 2: Město Odry a jeho místní části 

Obrázek č. 3: Výrobek z expandovaného polystyrenu 

Obrázek č. 4: Hranice hasebních obvodů stávajících a plánovaných jednotek PO v zimním 

období 

Obrázek č. 5: Sídlo HZSp Semperflex Optimit s.r.o. 

Obrázek č. 6: Sídlo JSDH Odry 

  



53 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka č. 1: Kategorie jednotek PO v návaznosti na operační hodnotu jednotek PO 

Tabulka č. 2: Navrhované změny typů a nové stanice HZS MSK 

Tabulka č. 3: Statistika výjezdů HZSp Semperflex Optimit s.r.o. 

Tabulka č. 4: Statistika výjezdů JSDH Odry 

Tabulka č. 5: Statistika výjezdů JPO V zřizovaných městem Odry 

Tabulka č. 6: Finanční náklady na JPO V zřizované městem Odry 

Tabulka č. 7: Současná a plánovaná dostupnost jednotek PO  

Tabulka č. 8: Náklady na mzdy v Hasičském sboru města Rožnov pod Radhoštěm 

Tabulka č. 9: Možné spolupodílnictví na nákladech 

 


