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ÚVOD 

Práva občanů České republiky na ochranu jejich života, zdraví a majetkových hodnot jsou 

garantovány ústavou ČR. Oblast požární ochrany vymezují příslušné zákony a předpisy, 

především pak zákon o požární ochraně (zákon o PO) [24]. Ústředním orgánem státní správy 

v této oblasti je Ministerstvo vnitra ČR, jehož součástí je generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR. Výkon služby zde zabezpečují především hasičské záchranné sbory 

krajů (HZS), které jsou rovněž hlavní složkou integrovaného záchranného systému (IZS) v 

Česku. S plněním úkolů a povinností jím výrazně pomáhají jednotky a sbory dobrovolných 

hasičů obce. Sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských 

sdružení. 

Počátky sborů dobrovolných hasičů na území Česka (tehdy ještě Rakousko-Uherska) se datují 

již na konec 19. Století. 

Cílem mé práce je najít vhodné použití hasičské techniky a členů ve spolupráci s městem 

nebo obcí. Podle charakteristik práce se pokusím nejprve popsat a staticky vyhodnotit činnost 

jednotek a sborů dobrovolných hasičů. Uvedu druhy zásahové činnosti a úkoly jednotek SDH 

obce. Dále se pokusím popsat vybranou techniku a najít možnosti uplatnění ve vztahu k obci. 

Podrobněji se zaměřím na město Český Těšín. Vyhodnotím současný stav jednotek a sborů a 

vytvořím návrh realizace možných činností pro město a uvedu příklady. 

Výsledkem této práce bude seznam činností, který bude třeba dále rozřešit, jelikož ne všechny 

jednotky jsou stejně vybaveny a také města a obce mají různý přístup ke spolupráci s hasiči. 

Přes tyto velké rozdíly není možno seznam aplikovat celoplošně. Proto se může objevit obec, 

která nebude schopna činnosti aplikovat, stejně tak jiná obec, která si najde své konkrétní 

použití. Mým cílem tedy bude udělat jakousi předlohu a ukázat možnosti využití jednotek, 

sborů a členů ve městech a obcích a jejich prospěšnost. Od této předlohy by se mohla odvíjet i 

jejich další případná spolupráce, např. že obec pořídí hasičům lépe využitelnou techniku nebo 

jim rovnou přidělí i konkrétní činnosti, které by mohli pro obec vykonávat. Jelikož mi toto 

vše připadá dosti složité, budu se dále snažit být stručný a konkrétní. Každý si sám určí 

možnosti uplatnění a rozšíření aplikace v praxi. 
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Rešerše 

Při sběru informací jsem nenarazil na obdobnou literaturu zabývající se oblastí spolupráce a 

možností využití členů a techniky ve prospěch města a obce. O tématu jsem hovořil s hasiči a 

s úředníky, dále pak pročítal studijní materiály, legislativu, vnitřní předpisy, webové články, 

zprávy o činnosti, hasičské diskuze a hledal jsem souvislosti spojení s obcí. 

Práce z VŠB 

Bárta, Tomáš. Požární prevence v činnosti dobrovolné požární ochrany: Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010, 49 s. Práce zabývající se 

jednotlivými oblastmi požární prevence, se zaměřením na aktivity SH ČMS a jejich 

odborných rad. Pro srovnání uvádí i preventivní programy v některých zahraničních státech. 

Cílem diplomové práce jsou návrhy a doporučení na rozšíření aktivit v preventivní požární 

ochraně a její další propagace.  

HOFRICHTER, Adam. Náplň funkce starosty Sboru dobrovolných hasičů: Ostrava 2013. 

Bakalářská práce. VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Práce zabývající se 

činností a povinnostmi funkce starosty sboru dobrovolných hasičů. Jsou zde popsána 

jednotlivá občanská sdružení hasičů a jejich hlavní činnost. Podrobněji se práce opět zaměřuje 

na aktivity SH ČMS, její organizační strukturu, vnitřní dokumenty, činnost a povinnosti SDH. 

Cílem práce je najít doporučení, jakým zaměřením by se měla odvíjet odborná příprava 

starostů sboru. [7] 

TOMÁŠEK, M. Porovnání spolehlivosti mobilní požární techniky u jednotek HZS ČR a 

jednotek SDH obcí: Diplomová práce, Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, 2011. 53 s. Práce se zabývá spolehlivostí cisternových automobilových stříkaček. 

Vyhodnocuje současný stav vybavenosti v územním odboru Cheb. Zabývá se statistikou a 

rozborem výjezdové činnosti, poruchovostí, opravami a uvádí vlivy, které mají dopad na 

pohotovost techniky. Z vyhodnocených dat je stanovena spolehlivost (poruchovost) CAS. 

KISS, Jiří. Vybavování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí věcnými prostředky a 

technikou: Diplomová práce, Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 

48 s. Práce navazuje na Bakalářskou práci, Postavení jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí a jejich zřizování. Práce popisuje současný stav ve vybavenosti jednotek SDH obcí a 

uvádí proces pořizování věcných prostředků a mobilní požární techniky. Analyzuje potřeby a 

kritéria vztahující se k jejich akceschopnosti. Vyhodnocuje návrhy na zefektivnění fungování 
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jednotky obce z hlediska techniky. Pro srovnání uvádí informace o JSDH v Německu a v 

Rakousku. Hlavním cílem je optimalizovat postup ve vybavování jednotek obcí technickými a 

věcnými prostředky. 

RICHTR, M. Analýza vývoje jednotek SDH obcí: Diplomová práce, Ostrava: VŠB - TUO, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. Práce se zabývá studiem vývoje jednotek SDH 

obcí se zaměřením na Jihomoravský kraj v rozmezí roků 2001 až 2008. Je zaměřena zejména 

na vybavení jednotek SDH obcí požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a 

osobními ochrannými prostředky. Zhodnocuje úrovně odborných znalostí členů, velitelů a 

strojníků. Na základě získaných informací rozebírá možné vhodné nasazení JSDH obcí u 

různých druhů událostí. 

PAŤAVOVÁ, Jitka. Odborná příprava jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí: Ostrava, 

2011. 67 s. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Práce popisuje jednotky SDH obcí a zabývá se potřebou odborné přípravy. Zaměřuje se 

především na praktickou stránku. Uvádí i poznatky z odborné přípravy ze zahraničí. Navrhuje 

změny a definuje zásady pro odbornou přípravu. 

Legislativa 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Účelem zákona 

je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví občanů a majetku před požáry a pro 

poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných MU. Stanoví i povinnosti obce. [24]  

Předpisy a materiály Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska:  Organizační řád: Stanovy SH 

ČMS. Soubor předpisů SH ČMS – I / 5 – 2012, Organizační řád, o činnostech, poslání a další. 

Jeho účelem je podrobněji stanovit zásady vnitřní organizace SH ČMS zejména v návaznosti 

na Stanovy SH ČMS a obecně platné právní předpisy, mající vztah k činnosti SH ČMS. [15] 

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění  

pozdějších předpisů. Vyhláška řeší plošné pokrytí České republiky jednotkami požární 

ochrany, způsob zřizování JPO, vnitřní organizaci, minimální vybavení jednotek, 

akceschopnost, odbornou způsobilost a odbornou přípravu PO. [21]  

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. Pokyn Generálního 

ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 8. 6. 2009 č. 25/2009. Praha, 2009. Podobně jako 

vyhláška č. 247 sbírka řeší výkon služby v jednotkách požární ochrany, způsob organizace a 

zřizování jednotek PO. Řád popisuje speciální služby JPO. [11] 
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Web 

Dh.cz: oficiální server SH ČMS. Stránky poskytují veškeré informace o činnosti, a 

organizační struktuře SH ČMS. Obsahují dokumenty i archív týkající se dobrovolných hasičů 

a jejich činností. Informuje o práci jednotlivých orgánu SH ČMS, o soutěžích dospělých i 

mládeže a o činnostech školících center. 

Pozary.cz: ohnisko žhavých zpráv. Informace nejen pro hasiče. Stránky obsahují především 

sekce s přehledem událostí, požární techniky a vzdělávání, rozdělených podle témat nebo 

typu. Informace jsou uvedeny jak na celorepublikové úrovni s možností vytříbení podle krajů, 

tak také zahraniční. [14] 

Hzsmsk.cz: oficiální server HZS Moravskoslezského kraje. Stránky obsahují kompletní 

informace, dokumenty a odkazy z oblasti požární ochrany v ČR včetně údajů o JSDH, IZS, 

ochraně obyvatelstva, krizovém řízení a CNP a požární prevenci. 

Studijní materiály 

KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární ochrany. 

Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

2007, 152 s. [8] 

Bojový řád jednotek požární ochrany, kolektiv autorů, Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství. Ostrava: 2004. ISBN 80-86111-91-1. [1] 

Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasiče. Praha: 

Český normalizační institut. 2006. ČSN EN 469. 

ŠENOVSKÝ, Michail a Zdeněk HANUŠKA. Organizace požární ochrany a integrovaný 

záchranný systém. 3. přepracované vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2006, 40 s. ISBN 80-866-3403-5. 

HANUŠKA, Zdeněk. Plošné rozmístění sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR: 

učební texty pro posluchače 1. a 2. ročníku oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. 3. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006, 10 s. ISBN 80-866-

3402-7.  

Z uvedených zdrojů byly pro získání informací stěžejní především tyto dokumenty: Zákon o 

PO [24], Soubor předpisů SH ČMS [15], Pokyn Generálního ředitele HZS ČR [11], Michal a 

Václav KRATOCHVÍL [8], Bojový řád [1], HOFRICHTER [7] a webový zdroj některých 

obrázků [14]. 
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1  Občanská sdružení 

V České republice na úseku požární ochrany působí různá dobrovolná občanská sdružení. 

Tato sdružení dobrovolných hasičů obce jsou odlišná od jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obce (JSDH nebo jednotky SDH obce). 

Na rozdíl od jednotek se sdružení zřizují a řídí i podle jiných zákonů. Vznikají jako právnické 

osoby a mohou vyvíjet i výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení 

obecně platných právních předpisů. Sdružení přímo neprovádí hašení požárů ani jiné 

záchranné a likvidační práce při živelných pohromách a mimořádných událostech. Členství 

není omezováno věkem ani zdravotní způsobilostí nebo stavem fyzické připravenosti. 

Členové sdružení však mohou být po splnění určitých podmínek i aktivními členy JSDH 

obce. Většina členů jednotek SDH obce jsou právě i členy sdružení. 

Sdružení uzavírá smlouvu, upravující podmínky užívání majetku: 

a) s obcí  

- pokud členové občanských sdružení působících na úseku PO při své činnosti 

pro občanské sdružení užívají prostory zbrojnice, požární techniku a věcné 

prostředky jednotky SDH obce, které jsou vlastnictvím obce,  

b) s jednotkou SDH obce 

-  která užívá při své činnosti požární techniku nebo věcné prostředky, kterých je 

vlastníkem sdružení.  

Nejznámější sdružení v ČR s rovněž jednoznačně největším počtem členů je Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS nebo sdružení). Dalšími občanskými sdruženími 

působícími v ČR jsou například Moravská hasičská jednota a Česká hasičská jednota. 

 

2 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

SH ČMS je občanským sdružením registrovaným u MV ČR pod č. j. VS/l-6176/91R.  

Působnost SH ČMS je mnohem širší, než jen v oblasti požární ochrany a krizového řízení, 

kde se řídí těmito zákony. Mimo tyto zákony se sdružení řídí obecně platnými právními 

předpisy ČR nebo vnitro organizačními předpisy SH ČMS [15]. 
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Cílem činnosti SH ČMS je spolupůsobit s jednotkami SDH při vytváření podmínek pro 

účinnou ochranu zejména při prevenci předcházení požárům. Zde vyvíjí preventivně-

výchovnou činnost mezi občany a mládeží. Výchovu mládeže směřuje k dodržování zásad 

požární bezpečnosti a zároveň ji získává pro práci a aktivní členství. 

Provádí odbornou přípravu zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, podílí se na 

preventivních požárních kontrolách a zpracování dokumentace PO a také školí zaměstnance. 

Spolu s prostředky, které používá, může přispět k záchraně života, zdraví nebo majetku při 

likvidaci a odstraňování následků požárů a jiných MU.  

Organizuje vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné akce pro své členy i pro občany. Vede 

dokumentaci historie PO, jakož i ediční a publikační činnost. Pomáhá při plnění preventivních 

a represivních úkolů v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva a prevence při živelných 

katastrofách. 

Příslušnost k SH ČMS se prokazuje členským průkazem, který se vystavuje v návaznosti na 

členskou evidenci. 

 

2.1  Sbor dobrovolných hasičů (SDH) 

SDH je základní organizační jednotkou SH ČMS. Činnost je zajišťována prací členů, kteří 

realizují cíle, práva, povinnosti a zájmy sdružení. 

2.2 Působnost SDH 

SDH v příslušném územním obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, 

organizačně zabezpečuje a zúčastňuje se požární ochrany obce, veřejných a dalších prostor, 

fyzických a právnických osob, zejména se zaměřuje na součinnost na úseku požární ochrany: 

a) s orgány obce, 

b) s veřejností a fyzickými a právnickými osobami.  

 Také se podílí na: 

 poradenské a konsultační činnosti, 

 činnosti preventivních požárních hlídek za situace zvýšeného požárního nebo jiného 

obecného nebezpečí a MU, při větších shromážděních osob, ostraze nebo dohledu nad 

objekty a zařízeními, 
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 výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků a pomůcek určených 

k signalizaci a ochraně před požáry a jinými MU anebo určených k těmto zásahům. 

V naléhavých a neodkladných případech SDH účast realizuje i mimo obvod své působnosti. 

Ve své vnitřní činnosti a záležitostech SDH zejména: 

 pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou, turistickou, 

zábavní a jinou zájmovou činnost, 

 dbá o udržování tradic SDH a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se k 

jeho historii, 

 dobrovolnou prací svých členů, přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí a 

podílí se na humanitární pomoci. 

Svoji působnost SDH uskutečňuje i ve spolupráci s jinými SDH, zejména sousedícími, 

s okrskovými orgány nebo městskými výbory a OSH. 

 

2.3 Odborná způsobilost členů SDH 

Základní odbornou způsobilostí členů jsou: 

 Kronikář, Vzdělatel, Vedoucí mládeže, Zástupce starosty, Starosta. 

 

Rozšířenou odbornou způsobilostí mohou být: 

 Preventista I.- III. stupně, v oblasti požární prevence. 

 Hasič I.- III. stupně, v oblasti represivní činnosti.  

 Technik ochrany obyvatelstva. 

 Vedoucí a instruktor kolektivů  mladých hasičů: 

a) III. stupeň- Minimum, 

b)  II. stupeň- Vedoucí, 

c)  I. stupeň- Činovník. 

Více k těmto tématům je uvedeno v příslušných stanovách nebo také v uvedených 

bakalářských pracích. 
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3 Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce  

Obrázek 1. JPO u zásahu: likvidace vzniklého požáru při neohlášeném pálení lesního porostu 

v horské oblasti Staré Hamry.  

Pro zabezpečení účinné ochrany zřizujeme jednotky požární ochrany. Jednotku požární 

ochrany zřizujeme za účelem ochrany životů a zdraví obyvatel, na ochranu majetku, zvířat a 

životního prostředí. Jednotku tvoří odborně vyškolení hasiči. Pro boj s požáry a jinými 

technickými nebo živelnými vlivy jsou vybavováni požární technikou (automobily) a 

věcnými prostředky (výbava automobilů, agregáty, apod.) [11]. 

Rozlišujeme různé druhy a kategorie jednotek. Dle druhu rozlišujeme jednotky zejména 

na profesionální (HZS kraje a HZS podniku) a dobrovolné (JSDH obce a JSDH podniku). 

S ohledem ke druhu jsou na jednotky kladeny odlišné nároky. Nároky jsou odlišné na osoby, 

jejich zdravotní a fyzickou způsobilost, odbornou připravenost a výcvik a odlišné na operační 

hodnoty. Operační hodnoty jsou dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a 

maximální dobou dojezdu jednotky na místo zásahu. Profesionální jednotky vyjíždí do dvou 

minut, dobrovolné do pěti nebo deseti minut.  

Dle operační hodnoty se jednotky dělí do šesti kategorií JPO I až JPO VI.  

Jednotky SDH obce jsou JPO II, JPO III a JPO V.  
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Vytváříme plošné pokrytí území jednotkami. Jednotky požární ochrany se dělí pro potřeby 

plošného pokrytí na jednotky: 

a) s územní působností – zasahují i mimo území svého zřizovatele, 

b) s místní působností – zasahují na území svého zřizovatele. 

V rámci území kraje zřizujeme vždy jednu ze stanic, zabezpečujících činnost speciálních 

služeb. 

Více k tomuto tématu je uvedeno v právních předpisech o PO.  

 

3.1 Výkon služby 

Povinnost zdravotních prohlídek členů jednotky SDH obce vyplývá z § 29 a § 69 b zákona 

o PO [24] a blíže je specifikuje nařízení vlády [10]. 

Po vstupním proškolení členů ze všeobecné bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci pro 

činnost v objektech a s majetkem obce následuje zajištění odborné způsobilosti členů. 

Odborná způsobilost členů jednotky vychází z § 72 zákona o PO [24]  a podrobnosti stanoví 

pokyn GŘ HZS ČR [13]. 

Odbornou způsobilost získává člen jednotky základní odbornou přípravou. Pravidelnou 

odbornou přípravou se prodlužuje platnost odborné způsobilosti. 

Členové jednotky mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požáru až po 

absolvování základní odborné přípravy. 

 

3.2  Odborná způsobilost členů 

Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje osvědčením.  

Základní odbornou způsobilostí členů jednotek jsou:      

 Hasič, Technik, Strojník (řidič), Zástupce velitele (velitel družstva), Velitel jednotky. 

Pro další možnosti rozšíření základní odborné způsobilosti členů jednotek jsou v příslušných 

zařízeních pořádány oborné kursy, např.: 

 Nositel dýchací techniky,  

 Obsluha motorových pil, *  

 Práce na vodě ,       
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 Vůdce malého plavidla, 

 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou,  

 Spojová informační služba,  

 Lezec. 

* pozn.: Dne 09. 03. 2011 bylo v příslušném předpise GŘ HZS ČR stanoveno: Uznávání 

osvědčení nebo potvrzení pro práci s motorovou pilou z civilního sektoru nelze uznat. Je zde 

však možnost přiměřeného zkrácení výcviku po prověření úrovně ovládaní člena JSDH. Na 

základě toho rozhodne, zda výcvik přiměřeně zkrátí, nebo jestli jej absolvují v plném rozsahu. 

 

3.3 Speciální služby  

Tito členové zajišťují v jednotce činnosti spojené s výcvikem, odbornou přípravou, přípravou 

na plnění úkolů ochrany obyvatelstva a prevence. Vedou veškerou evidenci techniky, věcných 

prostředků a zabezpečují jejich pravidelné revize, kontroly a údržby. Péče o techniku a 

prostředky jednotky SDH obce upravuje zejména pokyn GŘ HZS ČR [11]. 

Strojní služba udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků PO 

vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a hydraulických 

vyprošťovacích zařízení. Zajišťují údržbu v opravárenských, diagnostických a dalších 

obdobných zařízení. 

Technická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků PO, (požárních hadic, 

armatur, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou a pro činnost na vodní hladině, 

záchranných pneumatických a vyprošťovacích zařízení bez motorového pohonu,). 

Spojová služba udržuje v provozu linkové a rádiové přenosové prostředky včetně zařízení 

systému varování a vyrozumění včetně jejich koncových zařízení a provádí dohled rádiové 

sítě PO. Informační služba udržuje v provozu informační systémy včetně koncových zařízení 

sítí a prostředky výpočetní techniky a provádí dohled přenosových sítí. 

Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků pro práci s nebezpečnými 

látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro 

práci pod hladinou. Rovněž poskytuje odbornou podporu jednotkám zasahujících v prostředí 

NLa pro ochranu obyvatel. 
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K úkolům jednotek SDH obce rovněž patří udržování provozuschopnosti svěřených 

prostředků ochrany obyvatelstva, např. stany, čerpadla, elektrocentrály, vysoušeče, prostředky 

pro nouzové přežití apod. 

 

4 Bilance činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za rok 2011 

Výroční zpráva SH ČMS [16] k 31. prosinci 2011 uvádí, že bylo sdružením evidováno celkem 

345 455 členů. V kategorii nad 26 let členská základna eviduje téměř 250 000 mužů a žen. 

Počty členů a jednotek SDH, ve kterých působí členové SDH jsou uvedeny tabulce 1 a 

procentuální podíl členské základny je znázorněn v grafu 1. Údaje z  mládežnických kategorií 

budou zmíněny níže v kapitole dětí a mládeže. 

Ve sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je organizováno 7 831 sborů dobrovolných 

hasičů.  

Tabulka 1. Počty členů SDH působících zároveň v některé z JPO.  

 

 

 

 

 

 

Graf 1. Přehled složení členské základny SH ČMS. 

 

Celkem 72 633 mužů 7265 JPO 

JPO V 5708 jednotek 

JPO III 1338 jednotek 

JPO II   219 jednotek 
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Jedním z hlavních cílů sdružení je především zvyšovat odbornou způsobilost všech členů 

dobrovolných jednotek. Pro tyto každoročně vytváří možnost odborné přípravy ve svých 

školících zařízeních. 

Zpráva o činnosti z úseku represe však odhaluje problém s odbornou přípravou členů 

dobrovolných JPO. Zejména technický výcvik je v celoroční odborné přípravě opomíjen. 

Velitelům, kteří tento výcvik neprovádí, má pomoci vydání elektronického dokumentu 

“Výcvikový rok“ pro organizování výcviku, který rada vydává. 

Pro sportovní družstva sborů dobrovolných hasičů obcí mužů a žen je pořádáno mistrovství 

ČR v požárním sportu, kterému předcházely kola krajská, okresní a okrsková. Celkem se 

soutěžní odborné přípravy účastnilo cca 1 600 družstev. 

4.1 Úsek mládeže SH ČMS  

V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mladých hasičů zejména ve vztahu k požární 

ochraně a získávání hasičských dovedností, jakož i rozvíjení osobnosti jedince. 

 

Obrázek 2.  Soutěž mládeže v požárním sportu v Českém Těšíně. 

Zpráva o činnosti 

K 31. 12. 2011 je v SH ČMS zaregistrováno 46 426 dětí a mládeže do 18 let. Z toho 2 779 

předškolní mládeže do 6 let bylo členy Přípravky (příprava na budoucí činnost v rámci SH 

ČMS). V kategorii věku 18– 26 let, bylo evidováno 49 772 osob. 
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Celkem tedy bylo sdružením registrováno 98 977dětí a mládeže, soutěžících především 

ve sportovně branné hře Plamen a v požárním sportu. 

Tyto čísla SH ČMS řadí na 1. místo mezi nestátními neziskovými organizacemi úseku 

mládeže. 

Převedeno na počty družstev, bylo v okresních evidencích zapsáno 3 363 družstev mladých 

hasičů a 480 družstev dorostu. Jednotlivá družstva poté pracovala pod vedením 6 817 

vedoucích a instruktorů. Okresním a krajským radám napomáhalo 2 612 rozhodčích soutěží 

mládeže SHČMS s kvalifikací II. stupně a 141 rozhodčích s kvalifikací I. stupně. SH ČMS je 

členem také České rady dětí a mládeže.  

Z grafického přehledu vývoje členské základny mládeže do 26 let za posledních 14 let viz. 

graf 2 vyplývá, že mládež požární ochrana zajímá a sdružení se daří počty mladých 

každoročně navyšovat. 

Graf 2. Vývoj členské základny mládeže do 26 let. 

 

V lednu roku 2011 zahájila svou činnost Ústřední odborná rada mládeže. 

Bylo uspořádáno 11 483 besed s tématikou preventivní činnosti v požární ochraně a jiných 

jednodenních kulturních a společenských akcí, kterých se zúčastnilo 233 072 dětí a mládeže. 

Proběhla i celorepubliková literární a výtvarná soutěž s názvem „Požární ochrana očima dětí“. 

Čísla z krajů uvádějící počty mládeže a počty vedoucích mládeže v jednotlivých krajích, po 

jednoduchém výpočtu ukazují, že v rámci ČR je republikový průměr 13,3 dětí na jednoho 

vedoucího. Nejvíce mládeže mají kraje Středočeský 14 024 na průměr 15,6 a Vysočina 

11 872 na nejhorší průměr 18,5 mladých na jednoho vedoucího. Naopak nejméně mládeže 
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mají v Praze - město jen 776 na ale nejlepší průměr 4,65. V Moravskoslezském kraji je 

průměr 15,2 dětí na jednoho vedoucího. 

Závěrem můžeme říci, že nabídka činností mládeže byla opravdu bohatá a členové sdružení 

působící na tomto úseku vykonali velký kus dobré práce. 

 

5 Statistika činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce v ČR 

Ze statistické ročenky GŘ HZS ČR [4] za rok 2012 byla vytvořena tabulka 2. Uvádí 

jednotlivé druhy událostí s jejich počty výskytů a počty provedených zásahů se zaměřením na 

činnost JSDH a pro srovnání také HZS. V další fázi jsou uvedeny průměrné hodnoty na 

celorepublikové úrovni a v tabulce 3 uvedeny počty jednotlivých druhů JPO v ČR. V poslední 

části jsou uvedeny možné druhy zásahové činnosti jednotek, s cílem nabídnout inspiraci ve 

smyslu využití viz. tabulka 5. 

Při zásazích v roce 2012 bylo JPO celkem zachráněno 14 432 na životě bezprostředně 

ohrožených osob a dalších 54 258 osob bylo před možnými hrozbami evakuováno. 

U profesionálních jednotek se během výkonu služby zranilo 322 osob, u dobrovolných 

jednotek bylo 122 zraněných osob a jeden hasič tragicky zahynul při zásahu. 

Z tabulky 2 vyplývá, že největší podíl na úseku vzniklých událostí mají technické pomoci 

45% a zhruba po 19% mají požáry a DN. Z hlediska počtu zásahů u požáru jsou JSDH 

srovnatelní s profesionálními jednotkami.  

Tabulka 2. Údaje za rok 2012. 

 

Druhy události 

 

Podíl v % 

celk.počtu 

událostí 

Událostí 

celkem 

ČR 

Zásahy 

celkem 

Zásahy 

HZS 

 

Zásahy 

JSDH obcí 

požáry 19,1 19 908 39 505 21 331 16 766 

dopravní nehody 18,2 18 910 24 707 20 055 3 595 

úniky nebezpečných 

chemických látek celkem 

4,9 5 106 6 086 4 602 848 

     z toho ropné produkty 3,8 3990 4 581 3 386 711 

technické havárie celkem 50,1 52 084 59 338 39 663 14 997 

     technické pomoci 44,9 46 648 52 712 35 709 13 551 

     technologické pomoci 0,7 780 971 490 214 

     ostatní pomoci 4,5 4643 5 636 3 451 1 227 

Celkem  103 985 140 576 91 375 37 977 
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Velký rozdíl nastává u DN a chemických NL, ropných produktů atd. Z jisté míry je to 

zapříčiněno předurčeností jednotek.  

Dalším vhodným ukazatelem podílejícím se na tomto rozdílu může být rozsah a kvalita 

technického vybavení jednotek. To by měla zvážit i rada obce, např. zahrnout v přípravě 

plánů na nadcházející období projednání možností o využití. Zapojit se do diskuze místních 

hasičů, vyslyšet jejich názory a komentáře. S ohledem na danou situaci dovybavit své 

jednotky chybějící technikou a prostředky, jak přikazují konkrétní požadavky zákona. Také se 

snažit společnými silami nalézt další možnosti využití techniky a členů ve prospěch 

obce/města a pro toto si stanovit pevné cíle.  

Tímto by se dalo postupné dovybavování jednotek značně urychlit. V zájmech města poté je, 

aby se aktivněji angažovalo do hledání možných finančních zdrojů a rezerv na pokrytí potřeb. 

Rychlejší možnost využití členů a techniky může pro obecní pokladnu znamenat v konečném 

důsledku finanční úspory (dle možnosti využití). 

Průměrný počet hasičů na jeden zásah byl 5,60. Průměrná vzdálenost ujetá k události byla 

7,32 km a průměrná doba provádění zásahu byla 131 minut. Zasahovalo se i v jiných krajích a 

také při událostech ve 3. zvláštním stupni poplachu.  

Počty JPO podle druhu jsou znázorněny v tabulce 3. 

Tabulka 3. Počty JPO podle druhu. 

 Druhy JPO 

HZS JSDH OBCÍ PODNIKU 

Počty JPO 240 7 207 269 

JPO II JPO III JPO V JSDH 

JPO VI 

HZS 

JPO IV 

228 1328 5651 171 98 

Počty mužů 9 330 

 

70 311 

 

2 900 

Podíl % 

zásahů 
66,4  27,7 0,3 5,6 

 

Dle tabulky 3 se dobrovolné jednotky obcí v roce 2012 podílely na celkových zásazích v ČR 

cca 28%. Více než polovina těchto jednotek (53,4%) přitom nezasahovala vůbec a 12,8% 

jednotek pouze jednou. Jedná se převážně o JPO V. 
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Podíváme-li se na graf podílů z hlediska uplynulých posledních10ti let, můžeme říci, že JSDH 

obcí u zásahů přibývá viz. graf 3. 

Graf 3. Dlouhodobý podíl druhů [4]. 

 
 

 

6 Druhy zásahové činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 

Výčet možných druhů činností JSDH u zásahu je seřazen viz. tabulka 5. Může sloužit i pro 

inspiraci k nalezení další vzájemné spolupráce jednotek a obcí. Již na třetím místě je 

odstraňování překážek. Zde můžeme zahrnout i práci s motorovou pilou. Negativní jevy 

z hlediska hasebních podmínek a okolností znesnadňující zásah uspořádané od nejčastějšího 

z celkového počtu 10 jsou znázorněny v tabulce 4. Na 1. místě nejčastějšího selhání je požární 

technika. To může být zapříčiněno nízkou kvalitou z výroby nebo především stářím techniky. 

Tabulka 4. Negativní jevy u zásahu [4]. 

Pořadí Hasební podmínky JPO Okolnosti znesnadňující zásah 

1. selhání požární techniky jiné vlivy atmosférických podmínek 

2. špatná spolupráce s majitelem 

(uživatelem) 

zakouření a přítomnost plynných 

toxických látek 

3. nedostatek speciální techniky teplota pod -10 °C 

4. nedostatek vody nebezpečí výbuchu nebo destrukce 
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Tabulka 5. Druhy nejčastějších činností JSDH podle počtu opakování [4]. 

1. průzkum 25. předlékařská pomoc 49. práce na vodě 

2. voda z proudů C 26. bez zásahu po dostavení, 

odvolání při cestě k zásahu 

50. dálková doprava vody 

hadicemi 

3. odstraň.  překážek z 

komunikace a jiných prost. 

27. voda z lafetových proudnic 51. evakuace zvířat, záchrana 

zvířat 

4. záloha na místě události 28. záloha na místě události 52. doprava pitné vody, 

potravin, předmětů k přežití 

5. doplňování vody 29. transport pacienta 53. použití hasicích přístrojů 

6. vysokotlaká voda 30. vyhledávání osob 54. ohraničení, zahrazení uniklé 

látky 

7. rozebírání konstrukcí 31. odvětrání prostorů nucené 55. evakuace osob objektová 

8. zajištění místa nehody 32. pořizování foto, video 56. odstraňování sněhu, ledu 

9. jiné 33. uzavírání vody, plynu, 

elektřiny 

57. práce ve vodě a pod vodou 

10. odchyt a likvidace 

obtížného hmyzu 

34. chlazení 58. označování nebezpečných 

oblastí 

11. řízení provozu na 

komunikacích 

35. evakuace předmětů 59. zásah ve výšce s lezeckými 

prostředky 

12. odstraňování následků 

dopravní nehody 

36. požární asistence 60. zjišťování druhu uniklé 

látky 

13. odstraňování úniků ropných 

látek - náplní vozidel 

37. spolupráce při ošetřování 

pacienta 

61. vyprošťování osob z výtahu 

14. dálková doprava vody 

kyvadlová 

38. monitoring vodního toku 62. zvláštní technické 

prostředky a hasiva 

15. použití jednoduchých 

hasicích prostředků 

39. čekání na speciální služby 63. jímání, sběr uniklé látky 

(mimo ropných produktů) 

16. čerpání a odčerpávání vody 40. vyprošťování osob z 

havarovaných vozidel 

64. vyhledávání, záchrana osob 

z vody 

17. osvětlení místa zásahu 41. voda z proudů B 65. výdej a rozdělení pitné vody 

a potravin 

18. záloha na stanici (jiné než 

vlastní) 

42. smáčedlo 66. vyprošťování osob z 

hloubek 

19. protipožární opatření 43. záchrana osob jiná 67. těžká pěna 

20. odvětrání prostorů 

přirozené 

44. vyprošťování předmětů 68. obsluha nebezpečného 

zařízení 

21. vnikání do uzavřeného 

prostoru 

45. týlové práce 69. měření koncentrace plynů 

22. pohotovost na vlastní 

stanici 

46. odchyt zvířat včetně 

vyhledávání 

70. vyprošťování osob z výšek 

23. ochrana okolí 47. provizorní oprava 71. přečerpávání látky 

24. zásah ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

48. voda z proudů D 72. asistence při vyhledávání či 

likvidaci nástr. systému 
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7 Obecné úkoly jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 

Zpracovány do tabulek 6 a 7 [11]. 

Tabulka 6. Záchranné a likvidační práce u JSDH obce.  

Záchranné a likvidační práce 

1. technická pomoc při odstraňování 

následků MU, 

2. protipovodňová ochrana v obci, 

3. čerpání vody, 

4. pomoc při pátrání a vyhledávání osob. 

Členové jednotky znají 

základní pravidla bezpečnosti a zásady při:  

- pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou 

a v sutinách,  

- zabezpečení staveb. konstr. budov (nosná   

  část a plášť střech) narušených větrem a  

  krupobitím, odstraňování polomů a    

  vývratů,  

- práci s biologickými a NL, rozpoznají    

  základní nebezpečí, vyznačí nebezpečný   

  prostor (páskou), 

- ženijní práce, odstraňování staveb. sutin. 

Jednotka je schopna 

 s povodňovými orgány zajišťovat hlásnou povodňovou službu, 

 odstraňovat malé překážky z vodního toku,  

 zajistit objekt proti vniknutí vody pomocí jednoduchých prostředků (pytle s pískem, 

fólie), 

 provést a organizovat výstavbu protipovodňových hrází, 

 podílet se na odstraňování následků povodní v obytných a veřejných prostorech, 

 (čerpání vody, odstraňování naplavenin apod.), 

 poskytnout první před lékařskou laickou pomoc (resuscitace, stabilizace, zastavení 

krvácení,  

 ošetření popálenin a omrzlin), 
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Tabulka 7. Ochrana obyvatelstva u JSDH obce. 

Podíl na evakuaci obyvatel Členové jednotky znají 

- obsah evakuačního zavazadla, 

- místa pro evakuaci, 

- obsluhu evakuačního střediska (označení,  

  evidence osob, poskytování informací), 

- přehled o osobách se zdravotním postižením 

  a jsou schopni zajistit jejich evakuaci, 

- plán transportu evakuov. osob, zvířat z obce. 

Podíl na varování obyvatelstva Členové jednotky  

- znají způsob a místo varování a informování  

  obyvatelstva, umí obsluhovat toto zařízení a  

  znají jeho dosah v obci, 

- umí předat informaci o hrozícím  

  nebezpečí a následných opatření, 

- provádí varování obyvatelstva (osobním   

  kontaktem, mobilním rozhlasovým zař.)  

  v místech, kde není zajištěno varování. 

Podíl na humanitární pomoci obyvatelstvu 

a jeho nouzové přežití 

1. nouzového přežití obyvatelstva, 

2. humanitární pomoci obyvatelstvu a  

    psychosociální pomoci postiženému 

    obyvatelstvu, 

3. před lékařské laické zdravotnické pomoci, 

4. laické posttraumatické péče o postižené, 

5. technické pomoci v oblasti infrastruktury  

    pro nouzové: zásobování energií, osvětlení, 

    zásobování vodou. 

Jednotka je schopna 

- zřídit provizorní místo pro soustředění osob  

  (do 30 osob) a zajistit péči o ně po dobu 6 h 

  (přístřeší, světlo, teplo strava) v obci, 

- odhadnout potřeby pro zásobování obyvatel  

  a humanitární pomoc, 

- podílet se na informování obyvatelstva o     

  nebezpečí vyplývajících z výpadku 

  dodávky plynu nebo elektrické energie, 

- zřídit a obsluhovat místo pro výdej užitkové  

  vody. 

Podíl na označování oblastí s výskytem NL 

nebo jiných nebezpečných území 

Členové jednotky znají 

základní zásady činností při: 

- úniku nebo nálezu NL nebo předmětu, 

- nebezpečí pro obyvatelstvo, stanoví  

  nebezpečnou nebo vnější zónu,  

  improvizované (nouzové) ochranné  

  prostředky a umí předat informace    

  (povodně, sesuvy půdy, nákazy). 

Podíl na dekontaminaci obyvatel nebo 

majetku 

 

Členové jednotky 

- znají místo dekontaminace obyvatelstva, 

- umí provádět vybrané činnosti  

  mimo nebezpečnou zónu (výdej oděvů), 

- jsou schopni zahájit dekontaminaci techniky  

  a terénu s využitím improvizov. prostředků. 
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8 Speciální úkoly předurčených jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí  

 

Zpracovány do tabulek 8 a 9 [11]. 

 

Tabulka 8. Záchranné a likvidační práce u předurčených JSDH obcí. 

Záchranné a likvidační práce 

1. záchranné práce při dopravních nehodách, předurčenost „C“, 

2. záchranné práce při haváriích NL, základní jednotka „Z“, 

3. technická pomoc při odstraňování  

    následků MU, 

 

Jednotka je schopna 

- vyprošťování osob a zvířat z trosek nebo  

  nedostupných míst, 

- transport raněných z místa MU do 

  shromaždiště a třídění raněných, 

- provizorní stabilizace trosek a stavebních  

  konstrukcí, 

- pomocné práce u speciální techniky (např.  

   vazači), 

- zajišťování pomocných prací při  

  odstraňování následků povodní, vichřic. 

4. protipovodňovou ochranu a povodňové  

    záchranné práce. 

 

jednotka je schopna 

- záchrana osob z vody, evakuace osob a  

  zvířat pomocí plavidel, 

- pomoc při distribuci humanitární pomoci  

  osobám a zvířatům, 

- výstavba protipovodňových hrází, 

- hlásná a hlídková služba při povodních, 

- odstraňování nebezpečných naplavenin a  

  ledových jevů, 

- zajišťování objektů proti vniknutí vody, 

- pomocné práce při odvodňovacích pracích. 
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Tabulka 9. Ochrana obyvatelstva u předurčených JSDH obcí. 

Podíl na evakuaci obyvatel Členové jednotky 

- umí zvolit místo pro soustředění  

  evakuovaných osob a organizovat,  

- dovede zabezpečit obsluhu samostatného  

  evakuačního střediska, 

- znají základní zásady pro manipulaci se  

  zvířaty spojené s evakuací obyvatel. 

Podíl na humanitární pomoci obyvatelstvu 

a zajištění podmínek pro jeho nouzové 

přežití 

Jednotka je schopna  

- stavby stanů pro nouzové přežití obyvatel  

  (do 50 osob) včetně zajištění jejich 

  osvětlení a vytápění nebo pomoc při  

  budování a obsluze základny humanitární 

  pomoci, 

- obsluhy kontejneru pro nouzové ubytování, 

- budování sociálních zařízení pro  

  evakuované osoby, 

- dovoz a výdej stravy, 

- výdej náhradních oděvů, 

- pomoc při zajištění stravy v nouzových  

  podmínkách, 

- evidence nouzově ubytovaných osob. 

 

Podíl na označování oblastí s výskytem 

nebezpečných látek 

Členové jednotky 

- umějí používat speciální ochranné  

  prostředky a detekční prostředky ve svém 

  vybavení pro práci v nebezpečné zóně. 

Podíl na dekontaminaci postižených 

obyvatel nebo majetku 

Jednotka je schopna  

- organizace místa pro dekontaminaci  

  obyvatelstva (50 a více osob), 

- výdej náhradních oděvů a ochranných  

  pomůcek, 

- dekontaminace techniky pomocí rámů a  

  kartáčů, 

- dekontaminace zasahujících jednotek nebo  

  složek IZS. 
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9 Spolupráce města/obce s  jednotkami a sbory dobrovolných hasičů obce 

Je zde rozdíl mezi městy a obcemi, jejich organizační strukturou, vyhláškami a ve vybavení 

jednotek. Větší město bývá obecně lépe zajištěno z hlediska požární ochrany, ať už 

přítomností profesionálních jednotek HZS na území města nebo např. lépe vybavenými 

jednotkami SDH požární technikou. Mohlo by se tedy zdát, že využití a spolupráce města, 

jednotek a členů SDH bude větší. Pravdou může být opak.  

Města podléhají řadě smluvních vztahů. Možnosti jak využít členů a techniky není 

jednoduché, zvláště když na to nebylo pamatováno v přípravě na koncepci. Je třeba zamyslet 

se nad tématem a začít s postupnou integrací.  

Při větším využívání služeb a s přibývajícím počtem spolupracujících měst a jednotek mohou 

nastat určité problémové nebo specifické situace. Specifické v tom, že nastavený systém bude 

pracovat správně právě až na onu specifickou situaci. V takových to případech spolupráce by 

si měla města a obce sama podle svých potřeb a okolností podmínky poupravit. Přizpůsobení 

může provést stanovením ve vyhlášce města, kde uvede, jakým způsobem se bude v onom 

spolupracovat. Názorným příkladem může být vydání rozhodnutí, přidělit jednotce konkrétní 

činnost nebo úkoly. Jelikož mohou být jednotky vybavovány také pro účely města, bude 

jejich činnost více zasahovat do jiných oborů případně i jiných územních celků. Proto je 

dobré jednotlivé úkoly vymezit. Nedojde pak k tomu, že při vzájemné spolupráci více 

účastníků, dojde ke střetu zájmů.  

Komunikace ve městech zpravidla probíhá skrze třetí osobu, tzn. starosta sám přímo sdružení 

nebo členy nekontaktuje. K tomuto jsou určené osoby z různých odborů, dle organizační 

struktury a přidělených jednotlivých úkolů zaměstnancům. 

Naproti tomu u menší obce bývá úzká komunikace mezi Starostou a velitelem jednotky. 

Starosta pak má lepší přehled o možnostech využití hasičů. Mnohdy jsou to právě členové 

JSDH  a SDH, kteří řeší většinu svízelných problémů v obci. Velitel takové jednotky může 

být označován jako tzv. „pravá ruka starosty“, neboť mnohdy sám starosta se nemá na koho 

jiného obrátit. V tomto případě se dobrovolní hasiči stávají nedílnou součástí každodenního 

fungování obce a starají se i o kulturní dění, sportovní a výchovnou činnost. 
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9.1  Členové 

Před využitím člena pro zájmy města je třeba stanovit, bude-li členu za provedenou činnost 

vyplacena finanční odměna (sdružení) nebo zda ji vykoná jako dobrovolnickou službu pro 

potřeby města zdarma (jednotky). V tomto případě úkolem měst a obcí je, zabezpečit členu 

bezproblémové provedení požadovaného výkonu především s ohledem na jeho zdraví a 

bezpečnost. Dále ho vybavit všemi potřebnými prostředky a ochrannými pomůckami, zajistit 

krytí člena příslušným pojištěním pro případ nehody (nechtěně způsobenou škodu) nebo 

úrazu. 

Pokud se bude jednat o využití členů jednotek, je třeba poznamenat, že dobrovolní hasiči jsou 

osoby mnoha profesí a jejich využití by mohlo být téměř všestranné. Právě proto je třeba dbát 

určité ohleduplnosti. Obec by měla vždy řádně zvážit, zda je pro dané práce vhodné využít 

právě dobrovolné hasiče. Tito vykonávají hasičské povinnosti nad rámec svého zaměstnání, 

zadarmo a ve svém volném čase i na úkor své rodiny a ostatních zájmů. Bude-li jich pro 

činnosti zneužíváno, přestanou být členy ze své vůle. V případě nefungující vzájemné 

spolupráce, může dojít až ke stavu zrušení jednotky! 

Je-li třeba u členů jednotek k provedení stanoveného úkonu určité odborné způsobilosti, musí 

obec nechat člena proškolit, a to na své náklady. Bude-li se jednat o déle trvající činnost, musí 

obec na potřeby dané situace zajistit členu nezbytnou stravu a tekutiny, aby při výkonu 

nemusel strádat. A pokud by členu při službě městu vznikla jistá finanční újma, tuto pokrýt.  

Naopak tomu bude, rozhodne-li se obec využít služby člena prostřednictvím sdružení. 

K fakturaci poté použije příslušné IČO sdružení. V tomto případě se jedná o běžnou 

podnikatelskou činnost. Město za provedenou službu zaplatí předem domluvenou finanční 

odměnu. Cena služby by se měla odvíjet dle příslušných norem a ceníků, jsou-li takové již 

někde v předpisech předepsány anebo se použijí sazby odpovídající shodné činnosti. 

Výsledná smluvní cena vychází pro město za výhodných podmínek. Zde za zahrnutí člena 

do příslušného pojištění týkající se jeho zdraví a nechtěně způsobených škod zodpovídá 

sdružení. Povinností sdružení rovněž je, aby vždy zajistila člena s příslušnou odborností dle 

požadovaného úkonu s cílem předcházet tak vzniku nežádoucích a nechtěných situací! 
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9.2 Využití členů sboru 

Další možný směr, kde by mohlo sdružení ještě více rozvinout své aktivity je v práci s dětmi 

z dětských domovů. S ohledem na možnosti dětských domovů a dalších zainteresovaných, 

angažovat se o volnočasové aktivity a zájmy těchto dětí, by se mohlo sdružení pokoušet, co 

možná nejvíce zapojovat tyto děti mezi běžně žijící populaci. Ať už pro ně vytvářet besídky, 

cvičení nebo organizovat tábory a výlety.  Především však dát jim možnost zapojit se do 

oddílu mladých aktivně, kde by se dalo využít i nadání některých jedinců a dále je rozvíjet. Z 

hlediska prevence kriminality výborná možnost, jak ji předcházet. 

Výchova mladých hasičů - příprava mladých členů pro jednotky a sbory v obci, a tím 

zvyšování úrovně všeobecné požární vzdělanosti v obci. Přispívání k pozdější větší 

odbornosti některých členů získáváním praktických zkušeností už od útlého mládí např. Hry 

Plamen, soutěže dorostu v požárním sportu. 

Preventivní výchova na školách - přednášky žákům i učitelům, vyhodnocení událostí 

z minulosti a poukázání na největší chyby chování osob při nežádoucích jevech. Vědomostní 

příprava žáků a učitelů na vhodné chování během průběhu nežádoucích jevů. Nácvik 

evakuace s měřenými výsledky (vyhodnotit především čas trvání evakuace osob z různých 

míst zařízení, způsob provedení vyhlášení poplachu, zaznamenané projevy chování a čas 

potřebný k zorientování se před samotným opouštěním ohroženého místa, vyhodnotit vzniklé 

problémy a stanovit potřebná opatření). Příprava literárních a vědomostních soutěží z ochrany 

obyvatelstva např. „Požární ochrana očima dětí“. V prevenci kriminality snaha o zapojování 

žáků i do jiných kroužků, zájmových a sportovních oddílů. 

Preventivní výchova obyvatel včetně seniorů - všeobecná osvěta mezi obyvateli a příprava 

občanů na žádoucí chování v době ohrožení se zaměřením také na starší občany a seniory, 

např. seniory v pečovatelských službách a zařízeních obce. Vždyť jsou to právě tito senioři, 

kteří při provádění jakéhokoliv represivního zásahu vyžadují speciální nároky na evakuaci, ať 

už se jedná o sníženou schopnost pohybu nebo orientace. Zvláště pak při přímé záchraně 

s bezprostředního ohrožení. Navíc vědomí si senioři toho, že se na ně nezapomíná a že má 

stále o ně někdo zájem, je může v další aktivitě jen pozitivně nabudit. 

Zajištění osob pro vyžádané (objednané) práce - zorganizovat a vyslat vhodné osoby na 

provedení pracovních úkonů pro potřeby města/obce za finanční odměnu. 
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9.3 Využití členů jednotky 

Požární (hasičská) zbrojnice - především v rámci zabezpečování chodu hasičské zbrojnice, 

techniky, technických a věcných jakož i osobních prostředků. Mnohdy jen samotná správa 

(údržba, opravy, renovace) hasičské zbrojnice zejména starších budov zabere členům nemalou 

část z jejich volného času. U jednotek vybavených technikou a technickými prostředky již za 

hranicí své doporučené životnosti, musí být zřejmé, že pro zabezpečení akceschopnosti nebo 

alespoň funkčnosti některých věcí, je třeba vynaložit spoustu obětavé práce. Tím také členové 

zároveň šetří obci případné další nemalé vydané finance. 

Preventivně výchovná činnost - organizování nebo účast jednotky na sportovních hasičských 

soutěžích mezi obcemi a městy. Možnost zdokonalování se v nácviku požárního zásahu, 

odstraňování případných nedostatků a vytváření si automatismů. V neposlední řadě také 

možnost porovnávání úrovně mezi jednotlivými jednotkami. Pořádání dalších akcí pro občany 

např. „Den otevřených dveří“, předvedení požárního zásahu, ukázky technického a věcného 

vybavení automobilů, předvádění historické techniky atd. Zapojení občanů především dětí do 

činností osobně, např. připravit možnost pro děti zamířit a stříkat proudem vody na předem 

stanovený terč. Při těchto příležitostech sdělovat občanům důležité informace např. o 

nebezpečích a hrozbách v obci s cílem získat co možná nejlepšího žádoucího chování při 

těchto událostech. 

Některé níže uvedené práce mohou být prováděny jak v rámci dobrovolné pomoci obci, tak 

jako běžná obchodní činnost formou objednávky a fakturace. Možné varianty závisí 

na daných konkrétních podmínkách každého města nebo obce a úrovni komunikace v nich.  

To znamená, že např. stejný úkon prováděný v jedné obci po dohodě s dobrovolnými hasiči 

zdarma, může být v jiné obci zpoplatněn. Taktéž dohoda starosty s hasiči o provedení 

stejného úkonu např. jednou zdarma a jednou za poplatek, aby nedošlo k zneužívání hasičů 

na podřadné práce.  

Pomoc při: 

Stěhování – (převoz) nábytku a vybavení budovy obecního úřadu, základních a mateřských 

škol či jiných zařízení ve správě obce, pomoc při provádění inventáře majetku, úklid půdních 

a sklepních prostor. Stavění stanů a podií, příprava stolů, židlí, lavic (zábavy, školení, 

koncerty, slavnosti, jarmarky, festivaly). Rozmísťování zábran a zátaras při automobilových a 

cyklistických závodech a jiných sportovních událostech a akcích města. 
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Práce ve výškách - čištění, nátěry nebo případně drobné opravy okapů, střech, komínů, 

rozhleden, veřejného osvětlení. V zimním období shazování sněhu a rampouchů viz. AP. 

Rozhodně by hasiči neměli provádět odborné práce na opravy střešních krytin. 

Údržbě vybavení - základních a mateřských škol, obecních dětských a sportovních hřišť, 

parků, výletišť, případně dalších (nátěry a menší opravy lavic, židlí, dětských prvků, 

pískovišť, pergol apod.). 

Brigádnická činnost -  

a) související s ekologií a preventivně výchovnou činností:  

   - likvidace černých skládek,  

  - čištění koryt říček a potoků,  

  - čištění jezírek včetně vpustí a výpustí a jiných vodních ploch,  

  - vysazování stromků,  

  - případně úklid nebo výzdoba obce v přípravě na událost, 

  - sběr různorodého materiálu v obci a okolí,  

  - sečení a plenění travních porostů pro potřeby obce, 

b) jiná:  

 - hlídková činnost preventivní nebo represivní a jiná související, např. sběr dat a 

informací, mapování terénu pro potřeby obce (statistiky, krizové plány, 

pohřešované osoby), zabezpečování prostor, usměrňování dopravy na potřeby 

obecní policie a jiných na žádost obce, 

 - předávání informace, surovin a jiných potřeb občanům,  

 - provádění úklidu po požáru a jiných nehodách,  

 - údržba zdrojů požární vody, bunkrů a jiných stavení,  

 - čištění a nátěry starších obecních koupališť,  

 - u stavebních pracích pro obec (nakládka a vykládka materiálu), opravách a 

zpevňování okrajových špatně dostupných komunikací ve správě obce,  

 - nouzová pomoc při kalamitách, např. vyfukování nafukovací sportovní haly, 

rozebrání konstrukce z lehkých slitin, kontroly stavu střech před možným 

zřícením. 
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Akce - příprava a zabezpečení voleb. Provádění požárního dozoru při akcích s větším počtem 

osob jako jsou kulturní a společenské akce (plesy, divadla, hudební představení, festivaly, 

konference), školní akce (karnevaly, radovánky, oslavy dětského dne), sportovní akce (fotbal, 

hokej, běžecké a cyklistické závody), prázdninové akce (tábory, výlety) apod. 

Vyklízení obecních bytů - využití členů pro vyklízení obecních bytů po zemřelých osobách 

bez přítomných rodinných příslušníků, neplatičích apod. Vyklízení sklepů a půd případně 

zemědělských stavení a jiných, úklid vyklízeného prostoru apod. Je možné využít členy jen 

pro nakládku a vykládku a přepravu zajistit jiným dopravcem na stanovený termín. Nebo 

s využitím členů, použít dopravních prostředků obce, pokud vhodnými disponuje anebo 

s využitím dopravní techniky JSDH. Požární automobily však ve většině případů nejsou pro 

stěhování vhodně vybaveny s ohledem na požadovaný prostor. 

 

9.4 Využití techniky a věcných prostředků obecně 

Z hlediska využití techniky jednotek ve prospěch obce a města je třeba připomenout, že 

jakýkoli pohyb požární techniky je třeba neprodleně hlásit na operační středisko a tím se stává 

jednotka akce neschopnou. 

Při práci pro obec si JSDH většinu činností ohlásí na OPIS jako výjezd. Takto doplní svou 

výjezdovou činnost. V těchto případech jsou hasiči krytí hasičskou pojistkou, pro případ újmy 

na zdraví nebo vzniklou škodní událostí. 

Jelikož nejsou jednotky SDH obce pro tyto činnosti vybaveny potřebnou technikou (AP, AZ, 

KA apod.), je třeba uvažovat o spolupráci.  

Za jistých podmínek mohou přizvat ke spolupráci profesionální jednotku HZS. Řešením je 

například dobrá komunikace velitelů a dohoda s jednotkou HZS o vykonání jejich výcviku při 

provádění činnosti pro obec. Z důvodu výcviku členů HZS je za jistých podmínek možnost 

provedení akce zdarma.  

Členové JSDH obce mohou požádat o spolupráci i jinou JSDH obce za účelem výcviku. 

Další variantou je spolupráce JSDH se soukromým sektorem prostřednictvím sdružení za 

účelem zisku.  
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9.5   Technika 

Minimální technické vybavení JSDH obce je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky [18].   

Cisternová automobilová stříkačka (CAS) 

 

Obrázek 3. CAS s asanační lištou a navijákem. [4] 

Slouží pro přepravu členů jednotky, dálkovou dopravu vody, požární zásah vodou, (případně 

pěnou) jak z vlastní nádrže, tak z vnějšího volného či tlakového zdroje vody, provádění 

záchranných prací, čerpání nebo zavodňování, stříkání proudem vysokotlaké vody. 

Možné technické a věcné vybavení: přenosná motorová stříkačka, sklopný osvětlovací stožár

  2× 500/1000W, žebřík, pěnidlo, čerpadlo THT, vysokotlaká hadice 

  THT 60 m s elektrickým navíjením, plovoucí čerpadlo, LED diodová

  sváděcí alej. 

Jedním z hlavních úkolů JSDH obce při likvidaci požárů (represe) je zabezpečovat 

zásobování vodou jednotky HZS. Proto při pořizování CAS uvažujeme zejména o objemu 

vodní nádrže. Zde je třeba hledat největší možnosti využití CAS. Při potřebě dostat vodu na 

jiná místa. Z míst kde je jí nadbytek pryč nebo naopak přivézt tam, kde je jí nedostatek. Také 

může být potřeba soustředit objem vody na jednotlivé místo.   
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Vynecháme-li potřeby požáru, můžeme čerpací techniku a CAS využít například pro:  

 odčerpání vody a kalů ze znečištěných jímek a nádrží, malých rybníčků za účelem 

vyčištění, stejně tak bazénů městských koupališť i z důvodu odstranění vody v přípravě 

na zimní období, 

 dopravu vody při nadměrném suchu pro zalévání obecní zeleně (stromů, keřů, 

okrasných a jiných rostlin) před uhynutím. Dále při vysazování většího počtu stromků 

s požadavkem na objemnost vody,  

 použití proudu vody, zejména vysokotlaké vody pro splachování nánosů a pro 

oplachování, např. při vyprošťování havarovaného znečištěného automobilu z mokřin a 

močálů nebo po povodni. Dále k oplachování znečištěných vozidel a jiné techniky po 

sportovních závodech a předváděcích akcích v terénu (čtyřkolky, motokros, apod.), 

 použití vodní mlhy pro skrápění a ochlazování davu s větším počtem účastníků 

(koncerty, technopárty, demonstrace), také sportovní běžecké a jiné závody pořádané 

během vysokých letních teplot. 

V zimním období je možné využít dopravu vody pro vytvoření lední plochy za účelem sportu 

(hokej, bruslení) mimo běžná sportoviště. 

Akutní stavy nouze: 

 čištění studní po povodni, odčerpání znečistěné vody, případně zavodnění. Chemické 

ošetření vody ve studni podle pokynů odborníků hygieny, kteří takto využijí jednotku 

z důvodu velké vytíženosti při povodních, 

 čerpání vody ze zatopených prostor obecních domů, sklepů, tržnic, podchodů, 

sportovišť a dětských hřišť, veřejných  ploch, komunikací, při přívalovém dešti 

prakticky kdekoliv,  

 zásobování občanů vodou v časech nadměrného sucha, pomoc při zásobování vodou 

pro potřeby zemědělství (zavlažování, napájení zvířat). V případě potřeby dostat vodu 

do špatně přístupných míst,  

 k ochlazování konstrukcí podléhajících tepelným vlivům. Možný postřik porostu před 

ochranou z požáru, 

 při poruchách vodovodu zamezení dalšímu výtoku (ucpávky, technologické klíče), 

zabezpečení a odčerpání vody zatopeného prostoru. Pří déle trvající poruše zásobování 

postižených vodou.  
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CAS může být dále dovybaven prostředky: 

Asanační lišta 

Především k čištění komunikací. Po záplavách náplavy bahna. Při provádění 

stavebních prací, odstraňování nečistot ze zpevněných komunikací nebo postřik 

povrchu z důvodu snížení prašnosti. Plošný postřik využitelný v zemědělské činnosti. 

Sněžný pluh (radlice)  

V zimním období odklízení sněhu z  vymezených komunikací a parkovacích ploch, 

případně jiných zpevněných ploch. Drobná terénní úprava v přípravě plochy pro 

sportoviště nebo dětská hřiště. 

Krtek  

V akutních stavech nouze proplachy ucpaných kanalizací a jiných potrubních řádů za 

pomocí vysokotlaké vody. (např. použití průměru typu C- 52mm s max. použitelnou 

délkou dvou hadic 40m. 

Lanový naviják  

Při vyprošťování uvízlých a zapadlých vozidel nejčastěji popelářské techniky, 

autobusy. Případné využití i pro přibližování nebo vyprošťování břemen. Běžná síla se 

uvádí kolem 5t. 

 

Dopravní automobil (DA) 

 

Obrázek 4. DA Renault SDH Trojanovice. 
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Přeprava osob, technického vybavení, materiálu, v úpravě speciální: provádění záchranných  

prací, požární zásah vodou nebo pěnou z vnějšího volného nebo tlakového zdroje a dálková  

doprava vody s použitím motorové stříkačky, minimální vybavení viz. [18]. 

 Při přepravě osob na školení, sportovní nebo kulturní akce, výlety a jiné. Přeprava osob 

související s povinnostmi nebo potřebami města, JSDH a jiných sociálních a školských 

zařízení ve správě města (přeprava lékaře, nemocného zaměstnance, osob kontrolní 

činnosti atd.). 

 Převoz různorodého materiálu a techniky, zajištění dodávek potravin, léčiv, 

zdravotnického materiálu v akutním stavu nouze nebo při narušení kritické dopravní 

infrastruktury obce nebo jiné technické pomoci občanům. 

 Zajištění předání nezbytné informace občanům na odlehlá nebo špatně přístupná místa 

(horské oblasti) bez telefonního spojení. 

 Provádění kontrolní a hlídkové činnosti podle potřeb obce, mapováni terénu, kontrola 

stavu vody, sjízdnosti komunikací, zajišťování úseku území. 

Další použitelná technika při těchto činnostech: Rychlý zásahový automobil (RZA), 

Velitelský automobil (VEA) a Osobní automobil (OA). 

 

Automobilový žebřík (AZ) a Automobilová plošina (AP) 

Pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  

 Shazování rampouchů a sněhových převisů ze střech z možného ohrožení. Při akutních 

stavech shazování kritického kalamitního sněhu ze stromů na místech veřejného 

ohrožení osob nebo z výjimečného důvodu zachování porostu např., Památný strom“.  

 Čištění a nátěr střech a okapů na obecním majetku (obecní úřad, mateřské a základní 

školy).  

 Likvidace bodavého hmyzu v nedostupných místech.  

 V přípravě na volby věšení vlajek a jiných symbolů, dále věšení vánoční a jiné 

výzdoby obce na běžně nedostupná místa. Činnosti kolem veřejného osvětlení. 

 Při náhlé poruše nebo kontrole kamerového systému na požadavky obecní policie.  
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AZ, AP a vybavení prostředky: 

motorová pila 

 

Obrázek 5. AZ při likvidaci vyvráceného stromu motorovou pilou, s jištěním břemena pomocí 

AJ. [14]  

 Ořezy a ošetřování dřevin ve výškách. U těchto odborných zásahů do dřevin nejlépe 

pod dohledem odborně vzdělané osoby obecního úřadu. 

Další použitelné technické prostředky: elektrická řetězová pila a kotoučová pila, 

elektrocentrála, lezecká výbava, přenosný žebřík, sekera, pila, trhací hák, osvětlovací zařízení.  

Nutná odborná příprava nebo doporučený kurs: řidič strojník, kurs práce s motorovou pilou. 

 

Automobilový jeřáb (AJ) a Vyprošťovací automobil (VYA) 

 Při vyprošťování a pomocných pracích u zvedání, spouštění nebo přidržování břemen proti 

pádu.  

  Při kácení dřevin přibližování kmenů ze svahů. Vytahování stromů z roklin nebo 

použití jeřábu k zajištění stromu při likvidaci nebezpečných dřevin hrozících pádem.  

 Stavění vánočního stromu nebo májek, stavění podií a pergol pro obec, případná 

nakládka a vykládka stavebního materiálu, potrubních rozvodů a jiné techniky.  
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 Vyprošťování zapadlých a havarovaných automobilů. V některých případech 

s použitím speciální váhy na VYA možnost bezpečně, jednoduše a bez poškození 

naložit osobní automobil. 

 

Obrázek 6. AJ v akci při zvedání zapadlého autobusu pomocí ramene a vyproštění 

s použitím navijáku. [14] 

 

Další použitelné technické prostředky: kontejner, lana, háky, řetězy pro zvedání a tažení 

břemen, popruhy, naviják, motorová pila, teleskopický žebřík, páčidla, 

palice, tažná tyč, osvětlovací zařízení. 

Nutná odborná příprava nebo doporučený kurs: řidič strojník, jeřábnický a vazačský kurs.  

 

Kontejnerový automobil (KA) 

Pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Jedná se o speciální nosič 

kontejneru, může být vybaven i hydraulickou rukou. 

Hydraulická ruka - možnost nakládky a vykládky stavebního materiálu, techniky.  

Příklady kontejnerů:  

Nákladní (vanový, skříňový) 
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  Při sběru a odvozu odpadu, při brigádnické činnosti v obci nebo v lesích. Převoz 

techniky, sypkých hmot, šrotového automobilu, stavebního materiálu, v zemědělství. 

Nouzový, Šatnový, Bufetový 

  Při nouzovém stavu, havárie u občana, (MU, požár) nebo k zajištění občerstvení  na 

kulturní a sportovní akce Svým vybavením umožňuje vytvoření centra s možností 

přípravy jídla, základní očisty, WC a plynovým topením. Kontejner je vybaven 

elektrocentrálou, která zajišťuje jeho použití i bez možnosti cizího zdroje el. energie.  

Další druhy: 

Technický a vyprošťovací, Pro přepravu lodí, Na olejové havárie určen pro přepravu a 

skladování sorbetu a norných stěn pro použití sorbentu, využití Měřícího kontejneru 

(časoměřický) při sportovních činnostech apod.  

 

Technický automobil (TA) 

Akutní stavy (podle vybavení): 

 poruchy kanalizačního, vodního nebo plynového potrubí, kdy dochází k úniku látek. 

Pomocí speciálního nářadí uzavírání ventilů, práce kolem elektrických zařízení, práce 

se sorbenty při nechtěném úniku na komunikacích a jiných plochách po technické 

havárii,  

 pro otvírání uzavřených prostor a bytů, se speciálním nářadím možnost vyproštění osob 

z výtahů,  

  vyprošťovací práce pomocí vaků a vyprošťovacího zařízení a dalšího vybavení, 

  při zásahu na vodní hladině nebo pod vodní hladinou a činností s tím spojených za 

využití suchých obleků, norných stěn, člunu, potápěčského vybaveni apod., 

  zásah při odstraňování spadlých stromů a větví motorovou pilou, 

  hašení základními hasebními prostředky, přenosné hasící přístroje nebo s použitím 

vysokotlakého čerpadla s nádrží na vodu.  

Osobní TA vozidlo vhodné zejména do městských částí s problémovými přístupy jako jsou 

sídliště a jiná místa s hustě zaparkovanými vozy apod. Osobní terénní vozidlo i na místa  

mimo obec v terénu obtížně dostupná s těžkou technikou. 
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Další použitelné technické prostředky: prostředky pro likvidaci hmyzu, úklidové prostředky, 

zabezpečování a označování vzniklých nebezpečných míst proti 

vstupu, pádu, nárazu, přenosný vysavač pro dočišťování sklepů a 

jiných prostor po povodních a záplavách, vybavení lezců pro práci ve 

výškách, zdravotnické vybavení, osvětlovací zařízení, doprava 

jakéhokoliv potřebného materiálu v boxech atd. 

Nákladní automobil (NA) 

(valník, sklopka)  

 Stěhování obecního majetku. Převoz stavebního materiálu, odvoz sutin, zeminy, 

sypkého materiálu a odpadu. Odvoz nařezaných dřevin, špalků na požadovaná místa. 

Převoz stolů, židlí, stanů, rozebíratelných dřevěných prodejních domků a dalšího 

vybavení pro zajištění potřeb na kulturní a sportovní akce, oslavy, jarmarky, trhy.  

 K zajištění zásobování nebo v zemědělství. 

 

Traktor (T) 

Výhoda především v možnosti pohybu v těžkém terénu, při lesní činnosti, kde je ostatní 

technika nepoužitelná. Je zde možnost přebrodění říček a potoků. Variabilita využití různých 

příslušenství: 

 radlice v zimním období na sníh, údržba komunikací, parkovacích ploch, sportovních a 

jiných ploch, chodníků, rozmetadlo pro posypovou činnost, lehké terénní úpravy,  

 lanový naviják hlavně pro vyprošťování,  

 tažná vlečka pro různorodý převoz (pokácených dřevin, techniky, obecního majetku),  

 štěpkovač na drcení větví, případně čelní nakládač a zadní rameno pro výkopovou 

činnost nebo nakládku a vykládku. 
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Autobus (A) 

 Obrázek  

Obrázek 7. Autobus dobrovolných hasičů. 

Pro přepravu osob. V některých obcích mohou starostové zvážit pořízení menšího autobusu  

pro potřebu hasičů i obce, např. typu Mercedes Sprinter (s řádně způsobilým řidičem), pro 

převoz soutěžních družstev, členů jednotek, zaměstnanců, obyvatel 

obce v akutní nouzi, převozu dětí mateřských a základních škol, 

seniorů v pečovatelských zařízeních obce, se zvážením potřeby 

uzpůsobení autobusu i pro handicapované osoby. Vedení obce může 

zvážit i případnou spolupráci a dohodu s jinou obcí nebo dalšími 

obcemi na pořízení, využití a provoz autobusu. 

9.6   Technické prostředky 

Čerpadla  

 Kalová Odčerpávání vody ze zatopených prostor, sklepů, podchodů, bunkrů, 

nádrží, znečištěné vody, čerpání studní, v zemědělství, ve 

stavebnictví, čerpání zatopených výkopů i k vyčerpání vody z těžce 

přístupných míst nebo nízko položených vodních zdrojů. 

Plovoucí Odčerpávání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor, 

zemědělství, stavebnictví, při poruchách vodovodních a kanalizačních 

sítí, k účinnému provzdušňování nádrží. 
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Motorová pila Odstraňování dřeva po požárech, k likvidaci spadlých překážejících 

stromů a větví při živelných a jiných MU, prořezy porostu kolem cest, 

kácení a dělení stromů, v lesích, v zemědělství a ve stavebnictví. 

Radiostanice Při akcích s větším počtem osob možnost rychlé předání aktuální 

informace na jiná místa, pro zajištění bezpečnosti nebo potlačení 

kriminality. Použití vysílaček v místech se špatným nebo 

nedostupným mobilním signálem. Činnosti na radiostanicích nesmí 

rušit požární kanál. Případně je možnost sdělení hlasitého mluveného 

slova (výzva, projev, oznámení informace) skrze reprodukční techniku 

automobilu. Další využití radiostanice je při pátracích akcích zvláště 

v rozlehlém nebo členitém terénu. 

Elektrocentrála Napájení techniky (čerpací, vyprošťovací, osvětlovací, ozvučovací, na 

vytápění apod.) elektrickým proudem při výpadku, havárii nebo 

během pořádání akcí města v přírodě v místech bez možnosti napájení 

ze základního zdroje el. proudu (sportovní události, koncerty, filmové 

promítání). Dále využití centrály jako druhotného (záložního) zdroje 

el. proudu (mobilní servisní střediska, účely rekreace). 

Osvětlovací stožár Při pracovních činnostech a záchranných pracích v době snížené nebo 

špatné viditelnosti. Při potřebě dočasně nasvítit budovu nebo jiný 

objekt např. (hlídková činnost, opravy, za účelem pořízení fotografie), 

dále nasvícení podia a přístupových cest na místo konání akce 

(lampionový průvod, pozorování noční oblohy). Osvětlení 

startovacího a cílového místa při sportovních akcích probíhajících 

v noční době např. běžecké závody. 

Osvětlovací balon Taktéž pro potřebu svícení, MU, havárie, záplavy, opravy, 

rekonstrukce, rozptýlené světlo v okruhu 360° bez ostrých stínů 

a oslňování v protisvětle, balon možné použít v galérii nebo při 

pořádání výstavy. 
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Člun Využití při čištění přehrad, rybníků, vytahování předmětů z vody nebo 

dozor a hlídková činnost na vodě. Při sběru uhynulého vodního 

ptactva z vodní hladiny, při odběru vzorků. Taktéž využití pro čeření 

a víření vody z důvodu okysličování. 

Žebřík  Běžná činnost, práce ve výškách, (opravy, údržba, montážní činnost). 

Jelikož si vybrané druhy ptactva budují své domovy ve výškách lehce 

dostupných z žebříku (cca 5m) je možné využití při obnově a údržbě 

ptačích budek a hnízdišť v parcích a na okrajích měst na požadavky 

ornitologa obecního úřadu. 

 

Výhody pro hasiče z činností pro obec 

Při řízení nákladního automobilu řidič provede kondiční jízdy. V případě jízdy  

s přívěsem nebo vlečkou provede nácvik a kondiční jízdy s přívěsným vozidlem. 

Hasiči si činností pro obec mohou splnit stanovený roční limit na počet odpracovaných  

hodin, týkající se odborné způsobilosti (cvičení, praxe). Jde zejména o činnosti: 

 práce s motorovou pilou,  

 výškové práce,  

 práce na vodní hladině a pod hladinou.  

Činnost s technikou obecně vede k získávání dalších cenných zkušeností a zlepšování  

dovedností. Současně s využitím probíhá i kontrola vybavení přímo v akci. 
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10 Město Český Těšín 

V současné době se Český Těšín skládá ze sedmi částí obce – Českého Těšína, Dolního 

Žukova, Horního Žukova, Koňákova, Mistřovic, Mostů a Stanislavic viz. obrázek 8. Město je 

součástí Moravskoslezského kraje, který vznikl v roce 2000 jako samosprávný vyšší územně 

správní celek. Do správního obvodu obce s rozšířenou působností Český Těšín, kde sídlí 

matriční a stavební úřad, spadají dvě obce - Český Těšín a Chotěbuz. Město je hraničním 

městem s Polskou republikou, jsou zde tři hraniční přechody pro silniční dopravu (z toho 

jeden pro nákladní) a jeden pro železniční dopravu. Ve městě žije přes 26 000 obyvatel. 

Za nejfrekventovanější místo je považován samotný střed města s průměrným denním 

průjezdem 15 000 automobilů. V železniční dopravě hraje významnou roli jak osobní, tak 

nákladní železniční doprava.  

 

 

Obrázek 8. Výkres základního členění území 1 : 5 000. [2] 

  

Dle organizačního řádu Městského úřadu Český Těšín je plněním úkolů na úseku požární 

ochrany v samostatné a přenesené působnosti pověřen odbor občanskosprávní.  
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10.1 JSDH  města, jejich kategorie, početní stav a vybavení 

 

Obrázek 9. Zbrojnice Český Těšín pro JPOI a JPO III. 

Město při zabezpečování požární ochrany spolupracuje s hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, stanice Český Těšín JPOI, územní odbor Karviná. Jednotku 

zabezpečuje 15 členů HZS (3x5). Dalšími jednotkami dislokovanými na území města jsou 

jednotky SDH města. Jejich kategorie a vybavení viz. tabulka 10, početní stavy a odbornosti 

viz. tabulka 11 a zásahová činnost viz. tabulka 12. Je zde rovněž evidováno 5 SDH. Jejich 

početní stavy a činnost viz. tabulka 13. Členové jednotek působí i ve sborech a min. jeden 

člen z každé jednotky ve městě je členem HZS. Údaje do tabulek (10 - 13) byly poskytnuty 

z databáze HZS a SH ČMS města Karviná a jsou aktuální k 16. 4. 2013.  

Z hlediska techniky potřebují obměnu jednotky kategorie V.  

Pro převoz techniky, členů a dětí, používají dnes už nedostačující speciální DA Avie. Vozidla 

již překročila doporučenou dobu životnosti a jen sama každoroční příprava na technickou 

prohlídku DA stojí město zhruba 40 tisíc Kč.  
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Tabulka 10. Kategorie a vybavení JSDH. 

 

JPO III 

Český Těšín - město 

 

JPO III 

Mosty 

 

JPO V 

Horní Žukov 

 

JPO V 

Mistřovice 

 

JPO V 

Stanislavice 

CAS 24 MAN –

vysokotlaké zařízení,    

FORD TRANSIT -bus,    

Peug. Boxer Furgon 

4x4, 

motor.člunZodiacCo, 

2ks motor.  požární 

stříkačky PPS 12, 

kalové čerpadlo, 

přetlakový ventilátor, 

plovoucí čerpadlo 

Kawasaki, 

2 ks motorové pily, 

el. stožár, 

el. naviják, 

lezecké vybavení, 

rozbrušovací pila, 

radiostanice,  

Karcher myčka. 

Speciální DA  

AVIA A 30 K,   

CAS 25,  

motor. požární 

stříkačka PPS 12, 

motor. požární 

stříkačka PS 8, 

DP - Saturn 4ks,              

DP Dräger, 

plovoucí čerpadlo,  

povodň. oblek 3ks, 

přetlakový 

ventilátor, 

elektrocentrála, 

radiostanice, 

asanační lišta, 

motorová pila, 

lezecké vybavení. 

Speciální  DA 

AVIA 31.1, 

motor. požární 

stříkačka PPS 12, 

plovou. čerpadlo 

NIAGARA, 

motorová pila. 

Speciální DA 

AVIA 31 K/4, 

motor. požární 

stříkačkaPPS12, 

motor. požární 

stříkačka DS16, 

motor. požární 

stříkačka  PS 8, 

motorová pila 

Husqwarna, 

plov. čerpadlo 

NIAGARA,  

kalové 

čerpadlo. 

Speciální DA 

AVIA31.1 K, 

2 ks PPS 12, 

motorová pila 

Husqwarna, 

elektrocentrála. 

 

Tabulka 11. Početní stavy a odbornosti u JSDH. 

 Početní 

stavy členů 

jednotek 

Z toho zároveň 

profesionálních 

členů HZS 

Počet pilařů 

v jednotce 

Další speciální 

odborné kursy 

JPO III     

Č. T. - město 

24 10 9  

JPO III 
Mosty 

24 4 4 Práce na vodě 1 člen 

JPO V 
Horní Žukov 

14 2 5  

JPO V    

Mistřovice 

14 1 5 Rozšířená PP 1 člen 

JPO V 

Stanislavice 

15 1 1  

 

Z hlediska odborností členům JSDH chybí zejména: 

 Lezec, Vodní záchranář, Vůdce malého plavidla, Zdravotník rozšířený PP. 
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Tabulka 12. Zásahy JSDH. 

 Počty zásahů % podíl zásahů ve městě 

 

Požáry 

 

Technické 

havárie 
Požáry 

Technické 

havárie 
Celkem 

JPO III 

Č. T. – město 
20 1 24% 0,8% 8% 

JPO III 

Mosty 

11 20 13% 15% 11% 

JPO V 

Horní Žukov 

1 8  

1,2% 

6% 3,30% 

JPO V 

Mistřovice 

0 0 0% 0% 0% 

JPO V 

Stanislavice 

2 0 2,40% 0% 0,70% 

 

Tabulka 11. Sbory dobrovolných hasičů. 

  

Č. T. - město 

 

Mosty Horní Žukov Mistřovice 

 

Stanislavice 

Celkem členů SDH 37 50 41 65 64 

Z toho zároveň 

členů JSDH obce 
19 24 14 14 15 

Mladých hasičů: 0 24 7 13 33 

Odpracovaných 

hodin 
5024 2369 236 99 210 

Akce- údržba, obec, 

propagace (hodin) 
294 164 29 17 59 

Preventivní hlídky a 

dohledy (hodin) 200 2 

 

8 2 1 

Uspořádáno besed 

pro děti 
0         6 4 2 9 
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Z hlediska odborností členům SDH chybí zejména:  

 Instruktor pro práci s mládeží, Rozhodčí v požárním sportu. 

 

10.2 Aplikace konkrétních činností 

Dle organizační struktury města se Městský úřad člení na jedenáct odborů. Město vyčlenilo 

pro rok 2013 pro JSDH částku 1 495 tisíc Kč. Zhruba polovina této částky je vynaložena na 

režijní náklady jednotek. V letošním roce je schváleno pořízení nového DA pro JPO III Český 

Těšín - Mosty. Šetřením bylo zjištěno využívání jednotek a sborů ve prospěch města. Kromě 

zabezpečování stanic, požární techniky a typových činností, byly jednotky a členové 

využíváni jen vyjímečně, především při:  

 přípravě volebních místností v rámci konání voleb,  

 vykonávání požárního dozoru během akcí s účastí většího počtu osob,  

 stavění podií a prodejních stánků,  

 stěhování v budovách a bytech ve správě města,  

 brigádnické činnosti (čištění přehrady a potoků), 

 náhodilém kácením dřevin. 

Většinu pracovních úkonů kolem údržby a chodu města zabezpečují již vybrané firmy. Byly 

vybrány na základě výběrového řízení a jsou odborně i technicky uzpůsobené těmto 

činnostem. Jejich služby i výše finančního plnění jsou s městem smluvně vázány, a to 

převážně na období pěti a více let. Na využití služeb jednotek ve prospěch města, tak zůstává 

minimální prostor. Přidělení konkrétních činností se většinou váže na samotné žádosti hasičů. 

Důvodem může být prodloužení platnosti odbornosti, např. pro práci s motorovou pilou. 

Pro sestavení návrhu aplikace činností, je třeba se zaměřit na jednotlivá oddělení Městského 

úřadu. Nejprve je lépe vypracovat seznam možných činností hasičů (dle vybavení a 

odborností jednotek). Poté se snažit najít shodné činnosti mezi jednotlivými odbory podle 

jejich úkolů a povinností, zejména pak také prověřit údaje o neočekávaných vynaložených 

nákladech na související činnosti.  

Podle vydaného rozpočtu města pro rok 2013 a některých dalších údajů poskytnutých 

Správou účelových zařízení, příspěvková organizace o částkách vydaných na údržbu provozu 

v roce předešlém, jsou sestaveny tabulky 14 až 16. V tabulkách jsou názorně uvedeny 
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příklady na možné využití členů, jednotek a techniky pro některé vybrané druhy činností 

včetně finančních nákladů města. Tabulky jsou barevně rozlišeny podle vybraných odboru. 

Tabulka 14. Odbor školství a kultury. [3] 

Odbor školství 

a kultury 

 

Činnost               

(náplň práce) 

 

Nákla-

dy 

v tis. 

Návrh členů, jednotek a techniky 

 

oblast ekonomiky 

školství 

sportovní akce, 

festivaly 

220 

Požární dozor - (Tour de Polonia, Fortuna běh: stavění 

zátaras, pásky, kužely, převoz a odvoz materiálu, 

přeprava osob, úseková časomíra, podávání informací, 

kontrola a zabezpečení území, usměrňování dopravy, 

skrápění závodníků vodní mlhou, zajištění občerstvení, 

prodejní stánková činnost atd.) = všechny JPO. 

Zdravotní dozor  = JPO V Mistřovice (MI). 

Radiostanice a CAS = JPO III. 

DA = všechny JPO. 

Příspěvkové 

organizace: 

  

konání zábavních, 

kultur, a spol. akcí 
600 

Požární dozor = všechny JPO. 

Zdravotní dozor = JPO V (MI). a) Dům dětí a 

mládeže 

b) Správa 

účelových zařízení 
zimní stadion ZS:  

sledování zatížení 

střechy + odklízení 

sněhu 

10 

+100 
Všechny JPO, lezecká výbava - JPO III + AP, AZ. 

požární dozor akcí 

(koncertů)    
Všechny JPO, zdravotní dozor = JPO V (MI). 

čištění okapů 15 
Všechny JPO - žebřík, lezecká výbava = JPO III + AP, 

AZ. 

ořezy, kácení 

stromů 
25 

Všechny JPO - motorová pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ. 

nátěr správní 

budovy, vč. střechy 
300 

Všechny JPO - žebřík, lezecká výbava = JPO III + AP, 

AZ. 

letní koupaliště LK:  

čištění koupaliště 
  

Všechny JPO.  

čištění jímek u 

bazénů 
20 Všechny JPO, CAS = JPO III. 

čištění okapů 

správní budovy 
10 Všechny JPO - žebřík, lezecká výbava = JPO III. 

zapůjčování 

čerpadel  
Všechny JPO. 

nahodilé kácení 

dřevin 
40 Všechny JPO - motorová pila.  

areál Frýdecká:  

odklízení sněhu 

hřiště a parkoviště 
10 

Dovybavit: traktor - pluh, radlice. 

čištění dráhy        

(in - line) 
10 

Dovybavit: traktor – smeták. 

ořezy, kácení 

stromů 
20 

Všechny JPO – motorová pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ. 

 

 

Tabulka 15. Odbor místního hospodářství. [3] 

Tabulka 16. Další odbory. [3] 
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Odbor místního 

hospodářství 

 

Činnost               

(náplň práce) 

 

Nákla- 

dy 

v tis. 

Návrh členů, jednotek a techniky 

 

oblast odpad. 

hospodářství 

likvidace černých 

skládek 
100 Všechny JPO. 

údržba (mytí) 

popelových nádob  
32 CAS vysokotlaké zařízení = JPO III - město. 

oblast údržby 

městské zeleně  

těžba, kotvení 

vánočního stromu 
20 Všechny JPO + AJ. 

kácení stromů 

(nahodilé) 
40 Všechny JPO - motorová pila. 

ořezy průjezdních 

profilů komunikací 
30 Všechny JPO - motorová pila, žebřík. 

obnova a doplnění 

ptačích budek 
5 Všechny JPO - žebřík. 

čištění jezírek  125 
Všechny JPO - holinky, obleky = JPO III - Mosty,  

člun = JPO III - město. 

oblast místního 

hospodářství 

  

soudní stěhování 

neplatičů 
40 Všechny JPO - DA. 

vyklizení bytů po 

zemřelých 
10 Všechny JPO - DA. 

Manipulace se stánky 

kulturní akce 
350 Všechny JPO + AJ, NA. 

oblast pohřebnictví kácení stromů na 

hřbitovech 
40 

Všechny JPO - motorová pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AJ. 

oblast komunikací 

  

Čištění autobus. 

zastávek  
Všechny JPO. 

zimní údržba 

místních komunikací  
4000 

Dovybavit: CAS pluh, radlice - JPO III, traktor - pluh, 

radlice. 

 

Další odbory 

 

Činnost 

(náplň práce) 

 

Nákla-

dy 

v tis. 

Návrh členů, jednotek a techniky 

 

Odbor investiční  
 

oblast život. 

prostředí 

kácení stromů v rámci 

investiční akce 
200 

Všechny JPO - motorová pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ, AJ. 

Odbor 

občanskosprávní 

 

oblast provozní 

správy 

příprava volebních 

místností 
20 Všechny JPO - DA. 

provoz budovy 

radnice (stěhování) 
1400 Všechny JPO - DA. 

Odbor výstavby 

a ŽP 

 

oblast 

vodohospodářství 

  

čištění vodních toků 50 Všechny JPO. 

sběr odpadků 

Těšínská přehrada 
5 Všechny JPO. 

čištění Těšínské 

přehrady  (stavidlo) 
20 Všechny JPO. 

Odbor 

živnostenský 

a dopravy 

 

oblast dopravy 

  

čištění dopravního 

hřiště - ručně 
3.5 Všechny JPO. 

čištění dopravního 

hřiště - strojně 
7.5 Dovybavit: traktor - smeták. 

nátěr oplocení 15.1 Všechny JPO. 



46 
 

V tabulce 17 je na některé druhy činností provedena kalkulace. Náklady jsou odhadovány 

s přihlédnutím k možným výdajům v praxi. Výsledná úspora tedy nebude přesná. Tabulka má 

ukázat, jak by se dala spolupráce využít a dokázat, že úspora je reálná. 

RN - režijní a provozní náklady města a jiné opomenuté okolnosti. Částka by měla především 

pokrýt případný příjezd a odjez jednotky při použití techniky obce. Jde především o pohonné 

hmoty a zabezpečení členů při výcviku. Vezmeme-li v úvahu, že od místa dislokace techniky 

je třeba k dostavení se na určené místo (dle druhu činnosti) překonat průměrnou vzdálenost 

jen dva kilometry, měly by částky být dostačující. Odhad je v tabulkách stanoven kolem 10ti 

% s přihlédnutím k daným okolnostem. 

HZS - Karviná, v případě, že je ohrožen civilní sektor a hrozí přímé nebezpečí z prodlení 

(zatížení střechy sněhem), je možné na pomoc přivolat jednotku HZS s potřebnou technikou. 

Pokud není ohrožení, je zde jistá možnost provedení výcviku. Počet členů odborně 

proškolených pro práci s motorovou pilou (pilařů) v jednotkách HZS Karviná a Český Těšín, 

po vynásobení číslem 8, určí celkové množství hodin k možnému využití za účelem výcviku. 

Osm je počet hodin praxe, které musí pilař každoročně vykonat pro prodloužení odborné 

způsobilosti. Nerozlišuje se, zda je členem profesionální nebo dobrovolné jednotky. 

JS - je zkratka pro jiný, nejčastěji soukromý sektor. V soukromém sektoru nemusí jít vždy o 

profesionálně zabezpečenou firmu, jak to vyžaduje obec při zadávání zakázky. Členové 

mohou ke spolupráci přizvat jakéhokoli živnostníka vlastnícího příslušnou techniku nebo 

může jít i o kamarádský vztah. Výsledná cena za pronájem techniky bude v tomto případě 

nižší. Takto města ve své každodenní činnosti pracovat nemohou. Odhad je v tabulkách 

stanoven kolem 20ti % s přihlédnutím k daným okolnostem. 

SM – služba městu, jedná se o brigádnickou činnost provedenou zdarma. 
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Tabulka 17. Některé vybrané druhy činností včetně kalkulace.  

Druhy činností Nákla-

dy 

v tis. 

Jednotky a technika 

 

Odhadované 

náklady 

(RN) 

Úspora 

města 

v tis. 

Hasiči 

(JPO a 

sdružení) 

sledování zatížení 

střechy + odklízení 

sněhu 

  10 + 

100 

Všechny JPO, lezecká 

výbava = JPO III + AP, AZ. 

1 + 

JS (AP) = 30 

                 

9 + 40 
Cvičení      

+   30 

ZS: čištění okapů 15 

Všechny JPO - žebřík, 

lezecká výbava = JPO III + 

AP, AZ. 

1 + 

JS (AP) = 3 
7 4 

ořezy, kácení 

stromů 
25 

Všechny JPO - motorová 

pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ. 

3 + 

JS (AP) = 5 
17 cvičení 

čištění jímek u 

bazénů 
20 

Všechny JPO, CAS = JPO 

III. 
2  10 8 

čištění okapů 

správní budovy 
10 Všechny JPO - žebřík. 1 9 SM 

nahodilé kácení 

dřevin 
40 

Všechny JPO - motorová 

pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ. 

4 + 

JS (AP) = 8 
28 cvičení 

ořezy, kácení 

stromů 
20 

Všechny JPO - motorová 

pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ. 

2 + 

JS (AP) = 4 
14 cvičení 

údržba (mytí) 

popelových nádob 
32 

CAS vysokotlaké zařízení = 

JPO III - město. 
5 27 SM 

kácení stromů 

(nahodilé) 
40 

Všechny JPO - motorová 

pila (bez nutnosti AP). 
4 20 16 

obnova a doplnění 

ptačích budek 
5 Všechny JPO - žebřík. 0.5 4.5 SM 

čištění jezírek (sběr 

odpadků, redukce 

vodních rostlin, 

čištění stavidla). 

125 

 

Všechny JPO – holinky,             

obleky = JPO III - Mosty,                

člun = JPO III - město. 

4 + 

JS (KA) = 16 
65 40 

kácení stromů v 

rámci investiční 

akce 

(návrh 

s rozdělením         

na 2 části) 

200 

 

100 

Všechny JPO - motorová 

pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ, AJ. 

            10 + 

HZS (AP) = 0 
90 

Cvičení 

Cvičení 

100 

Všechny JPO - motorová 

pila, lezecká výbava = JPO 

III + AP, AZ, AJ. 

            5 + 

  JS (AP)  = 20 
40 35 

čištění stavidla 

přehrady  
20 Všechny JPO. 2 18 SM 

nátěr oplocení 15.1 Všechny JPO. 4.1 (barvy) 7 4 
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Z velké části zatěžuje rozpočet města především zimní údržba. Vzhledem k předloženým 

kalkulacím a také s přihlédnutím na potřeby hasičů, kde se převážná část jednotek pohybuje 

mimo hlavní komunikace města, je nasnadě zvážení úvahy o pořízení traktoru s příslušným 

vybavením. S ohledem na finanční situaci města se rovněž nabízí možnost pořízení sněžného 

pluhu pro automobil CAS viz.obrázek 10. Montáž pluhu zabere cca půl hodiny, stejně tak 

jeho opětovná demontáž. Jednotka pracující s pluhem, je ale momentálně výjezdu neschopná, 

pokud tedy právě nevyjíždí na zásah vstříc sněhové kalamitě. Jinak, je na to třeba pamatovat a 

území po dobu činnosti vozidla pokryje jiná jednotka. V tomto městě vzhledem 

k předurčenosti jednotek, kde většinu území pokrývá HZS JPO I, to nebude problém. Vozidlo 

CAS 25 je dobře pohyblivé i v náročném terénu. U vozidla CAS 24 MAN se pro tuto činnost 

doporučuje pořízení sněžných řetězů. Kalkulace činností doporučeného vybavení viz. tabulka 

18. 

 

Obrázek 10. CAS a pluh při zimní údržbě. [14]  
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Tabulka 18. Doporučení. 

Druhy činností Náklady  

v tis. 

Návrh vybavení Úspora města 

v tis. 

odklízení sněhu hřiště a 
parkoviště 

10 traktor - pluh, radlice (RN = 3) 7 

čištění dráhy pro in-line 10 traktor- smeták (RN = 2) 8 

zimní údržba místních 

komunikací 
4000 

CAS - pluh + traktor - pluh, radlice,                 

(10 x 10hodin) *80 

čištění dopravního hřiště 
- strojně 

7.5 
traktor- smeták (RN = 2,5) 5 

PŘEDPOKLÁDANÁ 

ROČNÍ ÚSPORA   
 

 100 

* Bereme v úvahu, že jedno nákladní vozidlo (nad 7,5 t) je schopno za 10 hodin práce během 

zimní údržby fakturovat cca 8 tisíc (kilometrové nebo hodinové sazby) a traktor cca 6 tisíc. 

Ceny se odvíjí od běžné průměrné sazby při pronájmu vozidla ve stavební činnosti. Po 

odečtení RN (cca 40 %) dostaneme odhadované ušetřené sazby (CAS + traktor = 8 tis. / 10 h).  

 

10.3 Stanovisko 

Hlavní činnost hasičů znamenající úspory pro město je práce s motorovou pilou. Je zde velký 

potenciál v podobě hasičů - pilařů. Toho by mělo město využít k větší spolupráci. V úvahu 

přichází i možnost, nechat odborně proškolit i další hasiče a tím ještě zvýšit tento potenciál. 

Sazby vynaložené na úklid sněhu pro udržení sjízdnosti cest a schůdnosti chodníků by se 

mohly podrobit hlubší analýze. Vzhledem k jistým plánům počítajících v dohledné době 

s vybudováním nového areálu (IZS) s dislokací pro místní jednotku HZS, bude vyřešena 

otázka dislokace případné nové techniky pro JSDH.  

Při dalších úvahách o využití členů je možné zohlednit, že mezi členy jsou osoby pobývající 

jak v důchodovém stavu, tak také osoby momentálně nezaměstnané. Tito mohou být schopni 

téměř kdykoli vypomoci.  

Stejně tak by se dalo uvažovat o možnosti využití některých profesí z civilního zaměstnání 

hasičů. Například kursu svářeče na drobné opravy obecního majetku, dále např. elektro 

pracovníka s příslušným oprávněním na revize nebo k opravám a údržbě elektrozařízení a 

elektrických rozvodů, oboru zámečníka apod.  
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem úvodem charakterizoval sbory a jednotky SDH. Podle zadání práce jsem 

provedl bilanci a statisticky vyhodnotil činnost za uplynulé období. Popsal jsem různé 

činnosti členů a techniky ve spolupráci s obcí a městem a uvedl jsem případné možnosti 

využití.  

Na základě zjištěných informací jsem vyhodnotil početní stavy a úroveň zabezpečení požární 

ochrany ve městě Český Těšín. Pomocí údajů z rozpočtu města jsem provedl aplikace na 

různé činnosti. V názorných příkladech jsem předvedl, že úspora při využití hasičů je reálná. 

Doporučil jsem odborné předpoklady členů a nastínil další možné postupy pro vybavování 

hasičů vedoucí k větší vzájemné spolupráci a úsporám města. Jednotlivé návrhy a doporučení 

se mohou stát předmětem dalších prací. 
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Použité zkratky 

GŘ HZS ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

ČR - Česká Republika 

HZS - Hasičský záchranný sbor 

JPO - jednotka požární ochrany 

JSDH -  jednotka sboru dobrovolných hasičů 

SDH - sbor dobrovolných hasičů 

MÚ - mimořádná událost 

PO - požární ochrana 

SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

OSH - Okresní sdružení hasičů 

KSH - Krajská sdružení hasičů 

ÚHŠ - Ústřední hasičské školy Jánské Koupele a Bílé Poličany 

CHH - Centrum hasičského hnutí Přibyslav 

OORM - Okresní odborná rada mládeže 

ÚORM - Ústřední odborná rada mládeže 

PP – První pomoc (základní nebo rozšířená) 

CAS – Cisternový automobil 

DA – Dopravní automobil 

AZ – Automobilový žebřík 

AP – Automobilová plošina  

AJ -  Automobilový jeřáb (AD) 

KA – Kontejnerový automobil 

VYA – Vyprošťovací automobil 

TA – Technický automobil 

RZA – Rychlý záchranný automobil 

VEA – Velitelský automobil 

OA – Osobní automobil 

NA – Nákladní automobil 

T – Traktor 

A - Autobus 
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