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dalších jednotek sboru dobrovolných hasičů územního odboru Chomutov do plošného 
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Anotation: 

HOLUB, R. Study of the use of units of voluntary fire department of Chomutov region. 

Ostrava: VŠB-TU 2013. 

 

This thesis deals with the verification of operational value of selected volunteer fire brigade 

units of territorial department Chomutov and their possible use for territorial coverage of 

these departments, assess the current situation of operational times of these fire brigade units 

and propose to include other units of voluntary fire departments of Chomutov region in the 

operational area coverage. 
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1. Úvod 

Práce dobrovolných hasičů je bezesporu zásluţná, ne vţdy doceňovaná a tyto jednotky 

se potýkají s celou řadou problémů. Proto je tato diplomová práce věnována tématu: Studie 

vyuţití jednotek sboru dobrovolných hasičů územního odboru Chomutov. Práce zhodnotí 

taktickou a operační hodnotu jednotek sborů dobrovolných hasičů nacházejících se  

v územním odboru (ÚO) Chomutov, především jejich moţné vyuţití pro zásahovou činnost 

z hlediska naplnění minimálních početních stavů, mobilní techniky a věcných prostředků. 

Dále bude navrţeno případné další doplnění stavů členů, chybějící techniky či věcných 

prostředků. 

Práce se skládá ze dvou částí. V první bude uveden legislativní rámec pro zásahovou 

činnost jednotek Sborů dobrovolných hasičů, v druhé se provede vlastní vyhodnocení vyuţití 

jednotek SDH ÚO Chomutov pro provádění zásahové činnosti a navrhne případné návrhy pro 

zlepšení současného stavu. 

Při zdolávání mimořádných událostí, které to svým významem a rozsahem vyţadují, 

Hasičskému záchrannému sboru České republiky vydatně pomáhají a spolupracují s ním 

jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí. Jsou vyuţívány jednak při samotné likvidaci 

mimořádné události, tak i často v následném uvádění situací do přirozeného stavu. Další 

podstatnou skutečností je to, ţe jsou místní a svůj zásahový obvod dobře znají. Velmi 

významná je také jejich pomoc při mimořádných událostí velkého rozsahu, např. povodních, 

kde bez jejich přítomnosti by se situace nedala zvládnout z důvodu malého počtu zasahujících 

hasičů na velké ploše. Dobře se osvědčují i jako poţární hlídky v místě poţářiště  

a spolupracují i v oblasti prevence. 

Dobrovolní hasiči se organizačně rozdělují na dvě nezaměnitelné skupiny. Jsou jimi 

dobrovolné hasičské sbory a jednotky sborů dobrovolných hasičů. Dobrovolné hasičské sbory 

jsou organizačními sloţkami občanských iniciativ Sdruţení hasičů Čech, Moravy, Slezska, 

Česká hasičská jednota a Moravská hasičská jednota a jsou financovány a sponzorovány 

obcemi a firmami a nepodílejí se na zásahových a likvidačních pracích. K mimořádným 

událostem vyjíţdějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky 

jako svou organizační sloţku. Protoţe obce mají různě vysoké finanční zabezpečení a tím  

i moţnosti, jsou ve vybavenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (SDH) značné rozdíly. 

Některé jednotky SDH mají vybavenost srovnatelnou s profesionálními jednotkami, jiné 

nemají skoro nic, nevyjíţdí k zásahům a nezabezpečí jim určené plošné pokrytí. 
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2. Rešerše 

Informace potřebné pro tuto práci byly získány ze zákona číslo 133/1985 Sb. o poţární 

ochraně a vyhlášky č. 247/2001 o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, které se 

zmiňují v kapitole 3., kde je řešena teoretická část – teorie. 

Pro praktickou část kapitoly 4. jsem informace získával z Karet jednotek sboru 

dobrovolných hasičů poskytnutých HZS ČR ÚO Chomutov a ze Zpráv od zásahu. 

Zákon číslo 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

vytváří podmínky pro ochranu a ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro 

poskytování pomoci při ţivelných 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 poţární ochrany, jakoţ i postavení  

a povinnosti jednotek poţární ochrany. 

Vyhláška č. 247/2001 o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

vyhlášky č. 226/2005. Vyhláška o poţární represi. Vymezuje oblasti zabývající se jednotkami 

poţární ochrany, organizací a vybavením jednotek, organizací řízení v jednotkách poţární 

ochrany, zásadami velení a činností hasičů při zásahu, odbornou způsobilostí a odbornou 

přípravou. 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky  

a náměstka ministra vnitra č. 36/2005 Sb., kterým se stanoví podrobnosti k zabezpečení 

plošného pokrytí území České republiky jednotkami poţární ochrany v podmínkách kraje 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a 

náměstka ministra vnitra č. 41/2005 Sb., kterým se stanoví postup pro zpracování a pouţití 

poţárního poplachového plánu kraje 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a 

náměstka ministra vnitra ze dne 7. srpna 2003 k provádění odborné přípravy a odborné 

způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniku.     

Modul JSDH - "Karta jednotky sboru dobrovolných hasičů" - HZS Ústeckého kraje. 

Dokumenty v nichţ jsou uvedeny početní stavy dané jednotky poţární ochrany a její 

vybavenost věcnými prostředky.  
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3. Právní rámec v oblasti požární ochrany 

3. 1. Dělení jednotek požární ochrany 

Druhy jednotek požární ochrany 

Tato kapitola objasní základní právní rámec pro fungování jednotek poţární ochrany, 

představí plán plošného pokrytí, poţární poplachový plán a stupně poplachu IZS. Dále popíše 

akceschopnost jednotek zejména z hlediska organizace a vybavenosti jednotky a odborné 

způsobilosti a přípravy. Na konec nás seznámí s aspekty předurčenosti jednotek PO. 

Rozdělení jednotek poţární ochrany se stanovuje základním předpisem o poţární 

ochraně, jímţ je zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 65 [1]. 

Druh jednotky požární ochrany Složení jednotek 

Jednotka hasičského záchranného sboru 

kraje 
Příslušníci hasičského záchranného sboru 

Jednotka hasičského záchranného sboru 

podniku 

Zaměstnanci právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby vykonávající 

činnost v jednotce jako své zaměstnání 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Fyzické osoby nevykonávající činnost 

v jednotce jako své zaměstnání 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

podniku 

Zaměstnanci právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby nevykonávající 

činnost v jednotce jako své zaměstnání 

  Tabulka č. 1 – Rozdělení jednotek PO podle druhu a složení 

Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro potřeby plošného pokrytí se jednotky poţární ochrany dělí na: 

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

b) s místní působností – zasahují na území svého zřizovatele 
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Působnost Kategorie 
Doba 

výjezdu 

Doba 

jízdy 

územní 

JPO I 
jednotka hasičského 

záchranného sboru 
2 minuty 20 minut 

JPO II 

jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce 
1)

 

5 minut 10 minut 

JPO III 

jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce 
2)

 

10 minut 10 minut 

místní 

JPO IV 
jednotka hasičského 

záchranného sboru podniku 
2 minuty - 

JPO V 

jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce 
1)

 

10 minut - 

JPO VI 

jednotka sboru 

dobrovolných hasičů 

podniku 

10 minut - 

Tabulka č. 2 – Rozdělení jednotek PO podle kategorie 

Pozn.:  1) členové vykonávají službu jako své zaměstnání v hlavním pracovním nebo       

                 vedlejším poměru 

        2) členové vykonávají službu dobrovolně 

Podrobnější rozdělení jednotek podle počtu zasahujících druţstev, a pro nezasahující jednotky 

je v příloze č. 4 vyhlášky č. 240/2001 Sb. 

JPO II/1 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO II/2 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje 

se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO III/1 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO III/2 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje 

se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

Nezařazené 

jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka 

kategorie JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do 

druhého a vyššího stupně poplachu v poplachových plánech. 

  Tabulka č. 3  - Další rozdělení II. a III. stupně kategorie JPO + nezařazené 
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3. 2. Plán plošného pokrytí jednotkami požární ochrany 

Ke katastrálnímu území obce, zařazenému do svého stupně nebezpečí, přiřazujeme 

druhy a kategorie jednotek PO, které jsou schopny splnit poţadavky na dobu dojezdu  

na místo zásahu danou tabulkou plošného pokrytí, dostatkem sil a prostředků a poţadavkem 

na plnění úkolů vyplývajících z pořadí dojezdu na místo zásahu. [2] 

Úprava plošného pokrytí (PP) jednotkami poţární ochrany je uvedena v § 65 odst. 

 6 zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a je upraven  

§ 1 vyhlášky č. 247/2001., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů a její přílohy č. 1. 

Tabulkou plošného pokrytí se stanovuje počet jednotek PO potřebných pro zásah  

a jejich doba dojezdu na místo zásahu. 

Stupeň 

nebezpečí 

objektu 

Kategorie 

nebezpečí 

objektu 

Doba dojezdu množství sil a 

prostředků jednotek PO na 

místo zásahu 

I 

A 
2 JPO do 7 minut, další 1 JPO 

do 10 minut 

B 
1 JPO do 7 minut, další 2 JPO 

do 10 minut 

II 

A 
2 JPO do 10 minut, další 1 JPO 

do 15 minut 

B 
1 JPO do 10 minut, další 2 JPO 

do 15 minut 

III 

A 
2 JPO do 15 minut, další 1 JPO 

do 20 minut 

B 
1 JPO do 15 minut, další 2 JPO 

do 20 minut 

IV A 
1 JPO do 20 minut, další 2 JPO 

do 25 minut 

     Tabulka č. 4 – Stupně a kategorie nebezpečí a doba dojezdu JPO [4] 

Systém plošného pokrytí vychází ze stupně a kategorie nebezpečí vzniku poţáru  

a jiných mimořádných událostí hrozících v jednotlivém katastrálním území obce a ve 

vybraných objektech společenského významu.[3] 

Rozdělujeme je do čtyř stupňů nebezpečí. 

I. stupeň – nejvíce nebezpečný 

Historická centra velkých měst, podniky s nebezpečnou výrobou, velké nemocnice, 

objekty se sloţitými podmínkami pro zásah a se snadným šířením poţáru. 

II. stupeň – středně nebezpečný 

Větší města, sídliště, průmyslové podniky, hotely. 
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III. stupeň – nebezpečný 

Malé obce do 4 000 obyvatel, zemědělské farmy. 

IV. stupeň – málo nebezpečný 

Samoty, lesy, málo osídlené území. 

Hodnocení nebezpečí katastrálního území obcí a zařazení do stupně a kategorie nebezpečí 

Stupně a kategorie nebezpečí jsou stanoveny podle hodnoty celkového kritéria Kc.  

Je dána součtem jednotlivých kritérií. 

Kc = Ko + Kui + Kz 

Ko kritérium počtu obyvatel 

Kui kritérium charakteru území 

Kz  kritérium zásahů 

Ko – kritérium počtu obyvatel 

Hodnota kritéria vyplývá z počtu trvale ţijících obyvatel v katastrálním území obcí. 

Počet obyvatel Hodnota Ko 

nad 50 000 20 

15 000 aţ 50 000 15 

5001 aţ 15 000 14 

3001 aţ 5000 12 

1001 aţ 3000 10 

201 aţ 1000 5 

Do 200 1 

  Tabulka č. 5 - Stanovení kritéria  Ko [2] 

Kui – kritérium charakteru území 

Kritérium zohledňuje místní zvláštnosti v katastrálním území obcí. 

Popis kritéria 

Hodnota 

kritéria 

Kui 

Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst a obcí s historickým 

prostředím, které jsou prohlášeny za národní kulturní památku, památkovou 

zónu nebo památkovou rezervaci dle zvláštního právního předpisu. 

1 

Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel 

v katastrálním území obce vyšším jak 5000 osob, vyjma jednorázových akcí. 
1 

Zastavěná, alespoň do 25 % plochy, nebo obydlená část katastrálního území 

obce je umístěno v záplavovém území dvacetileté vody definovaném 

v povodňovém plánu kraje. 

1 

Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle 

zvláštního právního předpisu pro látky zařazené jako hořlavé kapaliny nebo 

hořlavé plyny nebo výbušniny nebo toxická kapalina nebo toxický plyn. 

1 
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Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle 

zvláštního právního předpisu a pro velmi významné zdroje nebo jaderná 

pracoviště IV. Kategorie. 

1 

Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní centra s celkovou kapacitou 

nad 1000 osob a průmyslové zóny s plochou nad 1 000 000 m
2
 

1 

Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy dlouhodobě nemocných 

s léčebnou nebo ubytovací kapacitou zařízení v jedné budově nad 100 osob. 
1 

 Tabulka č. 6 - Stanovení kritéria Kui [4] 

Kz  kritérium zásahů 

Hodnota kritéria vychází z počtu mimořádných událostí se zásahem jednotky 

v posuzovaném katastrálním území obce během jednoho roku, přičemţ jde o průměrnou 

hodnotu za posledních pět let.  

Počet mimořádných 

událostí 
Hodnota kritéria Kz 

do 100 0 

101 aţ 200 1 

nad 200 2 

              Tabulka č. 7 - Stanovení kritéria Kz [4] 

Kc  - celkové kritérium  

Závěrečnou hodnotou je Kc, ze které vychází stupně nebezpečí území obce. 

Hodnota Kc 
Stupeň a kategorie 

nebezpečí území obce 

25 a více IA 

21 aţ 24 IB 

16 aţ 20 IIA 

11 aţ 15 IIB 

6 aţ 10 IIIA 

3 aţ 5 IIIB 

do 2 IV 

                  Tabulka č. 8 - Stanovení stupně a kategorie 

                  nebezpečí území obce [4] 

Pro kaţdé katastrální území kraje se určí celkové kritérium Kc, podle kterého se dále 

pak určí stupeň a kategorie nebezpečí podle tabulky plošného pokrytí. 

Dále je třeba určit, kolik je třeba sil a prostředků k zajištění poţární ochrany. 

Vycházíme z tabulky plošného pokrytí a čl. 5 pokynu ředitele hasičské záchranného sboru 

České republiky a náměstka vnitra č. 36/2005 Sb., kterým se stanoví podrobnosti 

k zabezpečení plošného pokrytí území České republiky jednotkami poţární ochrany 

v podmínkách kraje. 
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První jednotka požární ochrany 

1) Početní stav – druţstvo ve zmenšeném početním stavu 1 + 3 – minimálně 

2) Vybavení – cisternová automobilová stříkačka, 4 ks izolačních dýchacích přístrojů (IDP) 

3) Úkoly – průzkum na místě zásahu, záchrana a evakuace osob, poskytnutí první pomoci 

váţně zraněným, omezení rizika v místě zásahu, zásah jedním proudem „C“, přivolání 

dalších sil a prostředků (SaP) 

V katastrálním území obce zařazené do stupně a kategorie nebezpečí IIIA, IIIB a IV 

můţe být první jednotkou PO jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku 

(CAS), ale je vybavená aspoň přívěsnou nebo přenosnou poţární stříkačkou o výkonu  

min. 800 l/min., taţným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je moţno pouţít 

zdroj poţární vody, a za podmínek ţe druhá a další jednotka PO má CAS. [2] 

Druhá a další jednotka 

1) Početní stav – druţstvo o zmenšeném početním stavu (1 + 3) – minimálně 

2) Vybavení – minimálně cisternová automobilová stříkačka nebo speciální poţární 

automobily podle nebezpečí v objektu a sloţitosti zásahu 

3) Úkoly – zásah podle pokynů velitele zásahu. 

V katastrálním území obce s výjimkou katastrálního území zařazeného do stupně  

a kategorie nebezpečí území obce IA nebo IB můţe být druhou a další jednotkou PO také 

jednotka, která nemá cisternovou automobilovou stříkačku (CAS), ale je vybavená aspoň 

přívěsnou nebo přenosnou poţární stříkačkou o výkonu min. 800 l/min., taţným nebo 

dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je moţno pouţít zdroj poţární vody. [2] Toto 

se nejčastěji týká sborů dobrovolných hasičů obcí. 

Povolávání jednotek požární ochrany v rámci plošného pokrytí 

Pro kaţdý druh jednotky poţární ochrany je stanovena doba dojezdu na místo zásahu, 

která je stanovena maximální dobou výjezdu od vyhlášení poplachu této jednotce a efektivní 

dobou jízdy na místo zásahu. Efektivní dobou jízdy na místo zásahu je určena optimální 

největší dojezdová vzdálenost z místa stálé dislokace jednotky poţární ochrany na místo 

zásahu. 
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Kategorie jednotky 

PO, typ 

Max. doba 

výjezdu 

(minut) 

Efektivní 

doba jízdy 

(minut) 

Dojezdová 

vzdálenost 

(km) 

JPO I – typ P1 – P4, 

C1 – C3 
2 20 15 – 20 

JPO I – typ P0 5 20 15 – 20 

JPO IV 2 5 do 5 

JPO II 5 10 7,5 – 10 

JPO III 10 10 7,5 - 10 

JPO V nebo JPO VI 10 5 do 5 

Tabulka č. 9 - Dojezdové vzdálenosti jednotek požární ochrany [2] 

Zpracovaný dokument plošného pokrytí se předloţí GŘ HZS ČR, který ji zhodnotí  

a schválí. Po schválení musí kraj vydat tento dokument nazvaný „Nařízení kraje“. Kraj 

vydává nařízení v souladu s ustanovením § 7 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. c), § 65 odst. 8 písm. a) zákona o PO, § 1 vyhlášky 

 o činnosti JPO a § 5 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o PO. 

Nařízení se skládá z textové části a příloh obce a základními poţadavky na jednotku 

PO. Ve druhé přílohové části se zapisuje předurčenost jednotek PO pro jednotlivá katastrální 

území obcí a doba jejich dojezdu. Závěr tvoří grafická příloha, tvořená mapou kraje, do které 

je zakreslena dislokace jednotek PO a barevně vyznačena kategorizace území dle stupně  

a kategorie nebezpečí. [3] 

3. 3. Požární poplachový plán a stupně poplachu IZS 

Požární poplachový plán (PPP) 

Poţární poplachový plán (PPP) kraje slouţí k zabezpečení součinnosti jednotek 

poţární ochrany v kraji při hašení poţárů, provádění záchranných a likvidačních prací na 

území kraje, při poskytování pomoci mezi kraji a při poskytování pomoci do sousedního 

státu, k úpravě povolávání jednotek a ke stanovení způsobu vyhlašování jednotlivých stupňů 

poplachového plánu a upravuje činnost ohlašoven poţáru a operačních a informačních 

středisek hasičského záchranného sboru kraje. [5] 

Legislativní rámec 

Poplachový plán kraje schvaluje a vydává jako Nařízení kraje Rada kraje dle  

§ 27 odst. 2 písm. a) zákona o PO. Postup pro zpracování a pouţití poţárního poplachového 

plánu kraje se řídí Pokynem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra č. 41/2003 Sb., kterým se stanoví postup pro zpracování 

a pouţití poţárního poplachového plánu kraje. 
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Stupně poplachu 

Kaţdá mimořádná událost si vyţaduje určité mnoţství sil a prostředků na její 

likvidaci. Mnoţství sil a prostředků musí být v určité koordinaci, aby nedošlo k takové 

situaci, ţe na místě zásahu nebude dostatečné mnoţství těchto sil nebo na druhé straně počet 

jednotek bude vyšší  neţ mimořádná událost vyţaduje. Po té můţe dojít k nepřehlednosti 

místa zásahu a jsou pak kladeny vyšší nároky na velitele zásahu po stránce organizace místa 

zásahu. Z těchto důvodů jsou zavedeny čtyři stupně poplachu. 

Rozlišujeme stupně poplachu integrovaného záchranného systému a stupně poţárního 

poplachu. 

Stupeň požárního poplachu 

Stupeň poţárního poplachu je dán čl. 4. odst. 6) Pokynu generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra č. 41/2003 Sb., 

kterým se stanoví postup pro zpracování a pouţití poţárního poplachového plánu kraje. 

Stupeň poţárního poplachu pro místo zásahu se stanoví z potřeby nasazení sil  

a prostředků jednotek a popřípadě dalších sloţek IZS potřebných ke zdolávání poţárů,  

k záchranným pracím a likvidačním pracím při mimořádných událostech, přičemţ operační 

středisko posuzuje pro vyhlášení stupně poţárního poplachu závaţnost mimořádné události 

podle přijaté zprávy o mimořádné události nebo podle poţadavků velitele zásahu. [5] 

Nasazení počtů jednotek PO v jednotlivých stupních poplachu: 

1. Stupeň požárního poplachu 

 nasazení nejvýše 4 jednotek, 

2. Stupeň požárního poplachu  

 nasazení nejvýše 10 jednotek, 

3. Stupeň požárního poplachu 

 nasazení nejvýše 15 jednotek, 

4. Zvláštní stupeň požárního poplachu 

 nasazení více neţ patnácti jednotek 

Stupeň poplachu IZS 

Je stanoven § 20 – 24 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. V rámci IZS 

se vyhlašují čtyři stupně poplachu. Čtvrtý stupeň je označován jako zvláštní a je nejvyšším. 

Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační  

a informační středisko. 
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1. Stupeň poplachu IZS 

 MU ohroţuje jednotlivé osoby, dopravní prostředky, objekt nebo jeho část, s výjimkou 

objektu, kde jsou sloţité podmínky pro zásah, plocha území do 500 m
2 

, záchranné  

a likvidační práce provádí základní sloţky IZS 

2. Stupeň poplachu IZS 

 MU ohroţuje nejvýše 100 osob, víc jak jeden objekt se sloţitými podmínkami pro 

zásah, prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat, plocha území do  

10 000 m
2
, záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní sloţky IZS kraje 

nebo okresu, kde MU probíhá. 

3. Stupeň poplachu IZS 

 MU ohroţuje víc jak 100–1000 osob, část obce anebo areálu podniku, soupravy 

ţelezniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, povodí řek, produktovody  

a nebo jde o havárii v silniční či letecké dopravě, plocha území do 1 km
2
, záchranné  

a likvidační práce provádí základní a ostatní sloţky IZS kraje  

4. Zvláštní stupeň poplachu IZS 

 MU ohroţuje více jak 1000 osob, celé obce  nebo plochy území nad 1 km
2
, záchranné 

a likvidační práce provádí základní a ostatní sloţky IZS kraje nebo se vyuţívají SaP  

z jiných krajů, popřípadě je nutno pouţít zahraniční pomoc. [5] 

3. 4. Akceschopnost JPO SDH 

Legislativní rámec 

Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce spočívá ve stálé organizační, 

technické a odborné způsobilosti dle § 70 odst. 6 písm. b), zákona č. 133/1985 Sb., o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 18,19 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci  

a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

Organizace jednotek SDH (§ 4 vyhl. Č. 247/2001 SB.) 

 JPO je tvořena poţární technikou a věcnými prostředky PO 

 velitel jednotky stanoví počet členů JPO SDH obce nebo podniku 

 členové jsou rozděleni do čet, druţstev a druţstev o zmenšeném početním stavu  
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Vybavení jednotek podle § 7 a § 8 Vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

 minimální vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí poţární technikou  

a věcnými prostředky PO jak je uvedeno v příloze č. 6. Vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

 poţární technika a věcné prostředky musí vyhovovat stanoveným technickým 

podmínkám a být pravidelně kontrolovány 

 poţární techniku a věcné prostředky mohou pouţívat jen hasiči s platným osvědčením 

o odborné způsobilosti, jejichţ praktické znalosti a dovednosti byly prověřeny podle  

§ 36 odst. 4 Vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

Osvědčení o odborné způsobilosti člena dle § 35 odst. 5 Vyhlášky č. 247/2001 Sb. pro výkon 

funkce, kterou v jednotce zastává. 

 Osvědčení o odborné způsobilosti opravňuje hasiče nebo člena k výkonu funkce, 

kterou v jednotce zastává 

 Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává na dobu pěti let a po uplynutí této doby 

se daná odborná způsobilost prodluţuje u HZS kraje 

Odborná příprava dle § 36 aţ 39 Vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

 Odborná příprava zahrnuje, prohlubování odborných znalostí, tělesnou přípravu, 

prověřovací a taktické cvičení 

 V souladu s § 40 odst. 4 vyhlášky o činnosti JPO se musí kaţdý člen jednotky SDH 

zúčastnit základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin, 

nejpozději do jednoho roku od zařazení do dobrovolné jednotky PO. 

3.4.1. Předurčenost jednotek 

Předurčenost jednotek spočívá v upřednostnění některých jednotek PO před druhými 

na zdolávání mimořádných událostí, pro které jsou specializovány. Jedná se zejména  

o havárie nebezpečných látek, silniční dopravní nehody, zásahy ve výškách a na vodě  

a zásahy s pouţitím těţké vyprošťovací techniky. 

Jednotky takto předurčené musejí mít samozřejmě k dispozici potřebnou techniku  

a věcné prostředky, členové musejí mít vhodnou odbornou způsobilost a být pravidelně 

proškolováni. 

Následně bude podrobněji popsána předurčenost na havárie nebezpečných látek  

a dopravních nehod, protoţe pro tuto předurčenost byly HZS ÚO Chomutov vybrány 

jednotky SDH obcí Černovice, Březno, Mašťov, Kryštofovy Hamry, Kovářská a Kadaň,  

jak bude dále rozvedeno v kapitole 4.4. 
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Dle předurčenosti na havárie nebezpečných látek se rozlišují následující typy jednotek 

poţární ochrany: 

O - vybraná jednotka kategorie JPO I  

S - jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje 

dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak,  

aby maximální doba dojezdu JPO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této 

jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut, 

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

jednotka Sboru dobrovolných hasičů vybrané obce (dále jen „SDH vybrané obce“) 

kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje. 

Dle předurčenosti pro silniční dopravní nehody se rozlišují následující typy JPO: 

A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních silnicích 

I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní 

dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje, 

B - jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená pro 

záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na 

návrh HZS kraje, 

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

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně JPO III) předurčená pro 

záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, rychlostních 

místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu určená územně 

příslušným HZS kraje, 

D - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro 

záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích 

E - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem (dále jen „AJ“) s nosností 

výloţníku do 20 tun a lanovým navijákem do 40 tun,  

F - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těţkých vozidel, 

 Z hlediska předurčenosti JPO pro zásahy na dálnicích, rychlostních silnicích  

a silnicích I. třídy je stanovena plánovaná doba dojezdu JPO na místo zásahu 15 minut, doba 

dojezdu JPO na místo zásahu na ostatních komunikacích je stanovena dle úrovně zabezpečení 

katastru obce, přes který komunikace prochází. 
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 K zásahům, při nichţ lze předpokládat potřebu vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel, se vysílají síly a prostředky v počtu minimálně druţstvo o zmenšeném početním 

stavu (1+3).  

 S vozidly RZA ve speciálním redukovaném provedení nebo dvou či třímístnými TA se 

vysílá další zásahový poţární automobil alespoň hmotnostní třídy M (zpravidla CAS).  

 K zásahu na dálnicích a rychlostních silnicích se s vozidly RZA ve speciálním 

redukovaném provedení nebo dvou či třímístnými TA vysílá vţdy další zásahový poţární 

automobil minimálně hmotnostní třídy M (zpravidla CAS). Pro splnění kriteria doby dojezdu 

se posuzuje dojezd prvního vozidla vybaveného hydraulickým vyprošťovacím zařízením. 

 Typ předurčenosti „B“ se stanovuje zejména u JPO, jejichţ minimální početní stav 

stanovený zvláštním právním předpisem
 
je vyšší neţ druţstvo 1+5. 
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4. Hodnocení akceschopnosti jednotek SDH obcí ÚO Chomutov 

 Tato kapitola vyhodnotí akceschopnost jednotek SHD obcí z několika hledisek. 

Nejprve popíše katastrální území ÚO Chomutov a dislokování JPO v tomto územním odboru. 

Dále zhodnotí akceschopnost jednotek SDH obcí z hlediska posouzení početních stavů  

a odborné přípravy členů SDH. Poté se zaměří na vybavenost SDH poţární technikou 

předepsanou v příloze č. 4 vyhlášky 241/2001 Sb. Následně zhodnotí předurčenost jednotek 

SDH obcí s přiřazenou předurčeností a dojezdové časy měřené jednotkou HZS ÚO 

Chomutov. Na závěr navrhne začlenění dalších JPO SDH ÚO Chomutov do plošného pokrytí. 

4. 1. Poplachový plán a stupně nebezpečí ÚO Chomutov 

Poplachový plán územního odboru Chomutov 

Tento poplachový plán se řídí nařízením ústeckého kraje č.8/2011 ze dne 20. července 

2011, kterým je vydán poţární poplachový ústeckého kraje, ve znění pozdějších předpisů. 

Zařazení jednotek PO do různých stupňů poplachů vychází ze stupně nebezpečí hasebních 

obvodů těchto jednotek PO. Jedna z jednotek je vţdy místně příslušná. Pro pouţití speciální 

poţární techniky vyuţíváme i jednotky bez místní příslušnosti a z jiného hasebního obvodu.  

Stupně poplachu vyhlašuje operační a informační středisko podle druhu přijaté zprávy 

a potřeby nasazení sil a prostředků jednotek. Stupeň poplachu pro jedno místo zásahu můţe 

vyhlásit i velitel zásahu. Pro území postiţené mimořádnou událostí, v němţ je více neţ jedno 

místo zásahu, vyhlašuje určitý stupeň poplachu krajské operační a informační středisko. 

Velitel zásahu můţe v průběhu zásahu aktuálně změnit stupeň poplachu podle současné reálné 

situace. 

Stupně nebezpečí v ÚO Chomutov 

Území územního odboru Chomutov má rozlohu 935 km
2
 a tvoří ho celkem  

44 katastrálních území. Ţádné nespadá do stupně nebezpečí IA a IB. Město Chomutov je ve 

stupni IIA, nejvíce katastrálních území spadá do stupně IV. Plošné rozdělení všech 

katastrálních celků do určených stupňů nebezpečí je uvedeno v následující tabulce č. 10.  

Tabulku všech konkrétních katastrálních částí s přiřazeným stupněm nebezpečí 

nalezneme v příloze č. 1.  

Stupně nebezpečí I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV 

Počet území 0 0 6 2 6 22 138 

         Tabulka č. 10 - Stupně nebezpečí v ÚO Chomutov 
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4. 2. Rozdělení JPO v ÚO Chomutov do kategorií 

V územním odboru Chomutov je dislokováno celkem 29 jednotek poţární ochrany.  

Z tohoto počtu jsou dvě jednotky v kategorii I, čtyři jednotky v kategorii II/1, jedna jednotka 

v kategorii II/2, jedenáct jednotek v kategorii III/1, čtyři jednotky v kategorii IV a sedm 

jednotek v kategorii V.  

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

Počet JPO 2 4 1 11 4 7 

      Tabulka č. 11 - Rozdělení JPO do kategorií podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

Souhrn a místní dislokace jednotek poţární ochrany na územním odboru Chomutov je 

uvedena v příloze č. 1. 

4. 3. Popis katastrálního území ÚO Chomutov 

Na mapě v této kapitole je znázorněn územní odbor Chomutov s lokacemi v něm 

leţících katastrálních území obcí. ÚO Chomutov sousedí západní částí s Karlovarským 

okresem, východní částí s Mosteckým okresem. Svou jiţní částí sousedí s Lounským okresem 

a jeho severní část odděluje státní hranice se Spolkovou Republikou Německo. Celkem tvoří 

ÚO Chomutov 44 katastrálních území skládajících se ze 176 katastrálních území částí obcí  

o celkové rozloze 935 km
2
. 
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  Mapa č. 1 - ÚO Chomutov s lokacemi obcí [7]        1: 500 000 
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4. 4. Zhodnocení akceschopnosti jednotek SDH v ÚO Chomutov 

V územním odboru Chomutov je zahrnuto 23 jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí. Tyto jednotky můţeme dále rozdělit takto: JPO II/1 o celkovém počtu čtyři jednotky, 

JPO II/2 jedna jednotka, JPO III o celkovém počtu jedenácti jednotek a v JPO V sedm 

jednotek. 

4.4.1. Posouzení početních stavů jednotek SDH v ÚO Chomutov 

V rámci práce bylo zjištěno, zda minimální početní stav členů jednotky SDH obce,  

jak je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., odpovídá reálné situaci u JSDH obcí 

okresu Chomutov.  

Z celkového počtu 23 zkoumaných jednotek, jich celkem 14 nesplňuje podmínky 

vyhlášky pro minimální počet členů jednotky. Za nejmenší problém povaţuji to, ţe čtyři 

jednotky SDH nemají potřebný počet hasičů. Mají však více strojníků, neţ poţaduje vyhláška 

a tito by mohli případně hasiče u zásahu nahradit. Jedná se o tyto jednotky SDH – Radonice 

v kategorii II., Chomutov v kategorii III., Chbany v kategorii V. a Kovářská v kategorii II., 

která krom tohoto nedostatku má také jen jednoho velitele druţstva.  

Za nejčastější nedostatek v základním početním stavu jednotky lze povaţovat to,  

ţe celkem sedm jednotek má pouze jednoho velitele druţstva, místo poţadovaných dvou. 

Jedná se o tyto jednotky SDH. Březno v kat. III., Drouţkovice v kat. III., Hora Sv. Šebestiána 

v kat. III., Kálek v kat. V., Kovářská v kat. II., Křímov v kat. III. a Údlice v kat. V. 

Dvě jednotky mají niţší neţ základní početní stav svých členů. Jedná se o jednotky 

SDH Březno, která má deset členů a SDH Údlice, která má dokonce jen šest členů (místo 

poţadovaných dvanácti a devíti členů).  

Zcela bez velení je jednotka SDH Velká Ves, která má sice jedenáct členů  

(dva strojníky a devět hasičů), nemá však ţádného velitele stanice ani velitele druţstva. 

Nejhůře z hlediska početního stavu je na tom asi jednotka SDH Údlice, které chybí členové na 

všech postech. Tvoří ji jen jeden velitel druţstva, jeden strojník a tři hasiči. 
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Početní stavy členů podle vyhl. č. 247/2001 Sb. 

Organizace jednotky 
Kategorie jednotky 

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

Počet členů v pohotovosti 

pro výjezd 
69 19 155 73 

 

Velitel 4 1 11 6 

Velitel druţstva 13 3 25 9 

Strojník 19 5 48 22 

Hasič 33 10 71 36 

 Tabulka č. 12 - Základní početní stav členů jednotek SDH obcí ÚO Chomutov  

Čím SDH nesplňují 

podmínky 
Počet Jednotky SDH obcí 

Nemají potřebný počet 

hasičů 
4 Radnice, Chomutov, Chbany, Kovářská 

Pouze jeden velitel 7 
Březno, Drouţkovice, Hora sv. Šebestiána, 

Kalek, Kovářská, Křímov, Údlice 

Niţší neţ základní 

početní stav členů 
2 Březno, Údlice 

Ţádný velitel stanice či 

druţstva 
1 Velká Ves 

Chybí velitel druţstva, 

strojník i hasič 
1 Údlice 

Tabulka č. 13 – Chybějící početní stav členů v jednotce SDH obce ÚO Chomutov podle 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

4.4.2. Odborná příprava členů SDH obcí ÚO Chomutov 

Školení svých členů mohou jednotky SDH obcí ÚO Chomutov zabezpečit dvěmi 

způsoby. Buď prostřednictvím ústředních škol v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech 

poblíţ Ostravy a Hradce Králové. Zde je však školení za úplatu. Nebo, coţ je výrazněji 

častější, mohou své členy přihlásit do odborných kurzů pořádaných HZS ČR ÚO Chomutov. 

Tyto kurzy se konají v prostorách Střední školy energetické a stavební, kde se také 

vyučuje maturitní předmět Poţární ochrana, a kde mají pro kurzy vhodné podmínky. Probíhají 

zde všechny druhy školení, vyjma odborné přípravy techniků. Kaţdého kurzů se zúčastňuje 

cca. 60 účastníků. Po společném úvodu jsou rozděleni do skupin podle svého zaměření. 

Nositelé dýchací techniky (NDT) navíc absolvují praktickou část v polygonu HZS ČR ÚO 

Teplice.   

Pokud bychom se zajímali o školení velitelů druţstev a jednotek SDH, zjistili bychom, 

ţe velitelé všech jednotek SDH obcí ÚO Chomutov ho mají absolvované. Jediné dvě výjimky 

tvoří jednotka SDH Údlice, která nemá velitele a jednotka SDH Blatno, kde nastoupil do 
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funkce nový velitel, který, zřejmě z neznalosti, se do kurzu odborné způsobilosti nedostavil.  

Z tohoto důvodu byla jednotka SDH Blatno přeřazena z kategorie III. do kategorie V. Pokud 

si jednotka SDH Údlice nenajde v nejbliţší době velitele a velitel SDH Blatno se nezúčastní 

příštího kurzu odborné způsobilosti, budou obě jednotky vyřazeny z plánu plošného pokrytí, 

coţ by byla škoda 

Čím SDH nesplňují podmínky Počet Jednotky SDH obcí 

Velitelé bez odborné způsobilosti 2 Blatno, Údlice 

          Tabulka č. 14 – Odborná příprava členů SDH podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

4.4.3. Vybavenost SDH požární technikou 

Nahlédnutím do Karet SDH obcí uvedených v příloze č. 4 této práce, se ověří fakta jak 

o technice, tak o věcných prostředcích uţívaných jednotkami SDH obcí ÚO Chomutov. 

Porovná se, zda odpovídají příloze č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. 

V příloze č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. je uvedeno jakou minimální techniku a věcné 

prostředky by měla mít jednotka SHD obce k dispozici. Tedy, ţe jednotky SDH všech stupňů 

by měli mít k dispozici jednu cisternovou automobilovou stříkačku v základním provedení  

a jeden dopravní automobil. Pokud je jednotka v kategorii III., měla by mít dále k uţívání 

jeden automobilový ţebřík do 30 metrů. Ne všechny jednotky SDH toto splňují.  

Cisternová automobilová stříkačka 

Cisternovou automobilovou stříkačkou by měli disponovat jednotky všech kategorií, 

existuje však pět jednotek SDH, která toto nesplňují. Jedná se o jednotky SDH obcí Blatno, 

Drouţkovice, Pětipsy, Údlice a Velká Ves. Kromě Drouţkovic, které jsou v III. kategorii, 

jsou ostatní obce v V. kategorii. Všechny zmiňované jednotky mají pouze dopravní automobil 

(DA). 

Jednotek v kategoriích II. a III., které by měli mít k dispozici automobilový ţebřík,  

je v ÚO Chomutov celkem 16. Pouze tři jednotky SDH jej opravdu vlastní. Jedná se o 

jednotky Klášterec n. Ohří (S 706, r.v. 1972), Maštov (IFA - W 50, r.v. 1973) a Vejprty  

(IFA – 50, r.v. 1980). Dále JSDH Pětipsy v kat. V. můţe pouţít přívěsný ţebřík. Tato situace 

je nedostačující a výškovou techniku musí především zajišťovat HZS ČR ÚO Chomutov, 

která má k dispozici jak automobilový ţebřík, tak automobilovou plošinu. 

Co se týká stáří zasahující techniky, situace je následující. 

Pět jednotek má techniku novější neţ 10 let. JSDH Chomutov ( CAS15-Reault,  

r.v. 2009, VEA-Škoda Fabia combi, r.v.2012), a Kadaň (CAS24-Mercedes Benz Atego,  

r.v. 2006, DA-Mercedes Vito, r.v. 2008) mají nové oba zasahující vozy. JSDH Jirkov 
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(CAS16-Mercedes Benz, r. v. 2008), Černovice (TA-Mercedes Spriter, r. v. 2004) a Kálek  

( CAS 20-Renault Midlum, r. v. 2010) mají jeden nový vůz ze dvou zasahujících. 

Většině jednotek slouţí technika z 80. let minulého století, u CAS 32 se většinou jedná 

o T-148, v menší míře T-815. Jako CAS 24 mnohde slouţí nejen L101, ale i Š-706, které má 

pět jednotek.  Dalším často uţívaným vozem je Avie A-30 pouţívaná jako dopravní 

automobil. Stáří těchto vozů přesahuje třicet let a uţ z toho je zřejmé, ţe nějakou dobu 

přesluhují 

Mezi opravdové veterány, kteří jsou stále ve výjezdu svých jednotek, můţeme zařadit, 

automobilový ţebřík IFA - W 50, r.v. 1973 jednotky SDH Maštov, Mercedes Benz,  

r.v. 1972 jednotky SDH Kryštofovy Hamry, Š-706 v. r. 1963 jednotky SDH Březno  

a nejstarším vozidlem je  Praga V3S, r.v. 1957 (!)  pouţívaná jednotkou SDH Kryštofovy 

Hamry. 

Čím SDH nesplňují podmínky Počet Jednotky SDH obcí 

Nemají cisternovou 

automobilovou stříkačku  
5 

Blatno, Drouţkovice, Pětipsy, Údlice, 

Velká Ves 

Nemají automobilový ţebřík 12 
Všechny ve II a III stupni, kromě 

Klášterec, Maštov, Vejprty  

Pouţívaná technika starší 10 let 18 
Všichni, kromě CV, Kadaň, Jirkov, 

Černovice, Kálek  

Pouţívaná technika starší 40 let 3 Březno, Kryštof. Hamry, Maštov 

       Tabulka č. 15 – Vybavenost mobilní požární technikou podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

Odsavače kouře 

Další co nám ukládá příloha č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. je počet minimálního 

vybavení věcnými prostředky. Shodně jednotky typu III. i V. mají mít ve výbavě jeden 

odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor a jednu motorovou stříkačku. Dalších věcných 

prostředků je jiţ jiný počet pro kaţdou kategorii. Konkrétně izolačních dýchacích přístrojů 

musí mít jednotka v kategoriích II/2 a III/2 osm kusů, v kategorii II/1, III/1 a V pouze čtyři 

kusy. Vozidlové radiostanice musí mít všechny kategorie jednotek dva kusy, kromě kategorie 

V, která ji nemusí mít ve výbavě vůbec. Přenosné radiostanice musí mít kategorie II/1 a III/1 

jen dva kusy, kategorie II/2 a III/2 musí mít čtyři kusy a jednotka kategorie V. pouze jeden 

kus. 

Určitě překvapující bude, ţe odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor, který je 

povinný pro všechny kategorie jednotek, má pouze 7 z 23 jednotek SDH. Jsou to: jednotky 

Černovice, Jirkov, Kadaň, Kálek, Klášterec n. O., Kovářská, Vejprty. Ostatní ho bohuţel ve 

výbavě nemají.  
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Izolační dýchací přístroje 

Další hodnoceným aspektem je vybavenost jednotek SDH izolačními dýchacími 

přístroji (IDP). Zde je situace následující. 

Šest jednotek vůbec IDP ve výbavě nemají anebo je mají v nevyhovujícím stavu,  

tzn. bez řádné revize. Jsou to jednotky SDH těchto obcí: Blatno, Chbany, Křímov, Málkov, 

Pětipsy a Údlice. Celkem mají tyto jednotky 74 členů, z toho 68 členů ve výjezdu, pro něţ by 

bylo vhodné zajistit dostupné IDP. 

Nejčastěji pouţívanými IDP u jednotek SDH obcí jsou přístroje zn. Saturn verze  

5 a 7. V současnosti pouţívá sedm jednotek pouze tento typ a dvě jednotky doplňují Saturn 

v kombinaci s jinou značkou. Saturn 5 a Saturn 7 jsou starší modely, které se jiţ u HZS ČR 

nepouţívají a měli by být postupně měněny i u jednotek SDH obcí. 

Devíti jednotkám SDH obce byli jiţ pořízeny moderní, konkurenceschopné modely 

IDP různých renomovaných značek. Přehled všech jednotek SDH ÚO Chomutov s typem  

a počtem pouţívaných IDP najdeme v příloze č. 2. 

Mnohé z jednotek jsou na tom s vybaveností IDP velmi dobře, pouţívají profesionální, 

konkurenceschopné modely pouţívané i jednotkami HZS ČR. Jedná se vesměs o jednotky 

s celkovým dobrým vybavením jednotky. Naproti tomu velké mnoţství jednotek pouţívá dnes 

jiţ zastaralé typy IDP zn. Saturn, ať jiţ 5 l nebo 7 l verzi. Nakonec bych zmínil, ţe existuje 

šest jednotek nemající ţádné funkční IDP. Zde by bylo vhodné doplnit tuto mezeru,  

např. dodáním IDP zn. Saturn od jednotek, který budou dovybaveny z rozpočtu obcí 

novějšími modely. 

Radiostanice 

V příloze č. 3 je znázorněna vybavenost jednotek SDH obcí radiostanicemi (RDST). 

Celkem mají jednotky SDH obcí k dispozici 138 RDST , z toho vozidlových 54 a 82 ručních. 

Nejvíce uţívaných RDST je značky Motorola, jichţ je 114 kusů.  Pak jako další je to 

značka Maxon, kterých se pouţívá 22 kusů. A nakonec dvě jednotky pouţívají značku Matra 

G2 smart, která má digitální přenos. Pouţívají je jednotky SDH obcí Kálek a Kovářská. 

Osmnáct jednotek SDH obcí ÚO Chomutov splňují svým vybavením radiostanicemi 

přílohu č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb. Existuje však 5 jednotek SDH obcí, které radiostanice 

nemají a přesto jsou v plánu plošného pokrytí. Tuto situaci je třeba vyřešit, nebo jednotky 

z plánu PP vyjmout. Tyto jednotky jsou v obcích:  Blatno, Chbany, Pětipsy, Údllice, Veliká 

Ves. Celkem mají tyto jednotky 56 členů, při výjezdu zasahuje 52 členů. Bylo by tedy potřeba 

52 ručních radiostanic a 5 radiostanic vozidlových. 
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Čím SDH nesplňují 

podmínky 
Počet Jednotky SDH obcí 

Nemají odsavač kouře 16 
Všechny, kromě Černovice, Jirkov, Kálek, 

Klášterec, Kovářská, Vejprty 

Nemají izolační dýchací 

přístroje 
6 

Blatno, Chbany, Křímov, Málkov, Pětipsy, 

Údlice 

Nemají radiostanice 5 Blatno, Chbany, Pětipsy, Údlice, Velká Ves 

         Tabulka č. 16 – Vybavenost věcnými prostředky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

4.4.4. Nedostatky zjištěné k akceschopnosti jednotek SDH v poplachovém plánu 

Zcela odlišnou skupinu tvoří několik jednotek SDH obcí, které jsou bohuţel zcela 

neakceschopné a jsou vyjmuty z plánu plošného pokrytí (PP). Jejich zázemí je tak špatné,  

ţe nejsou uváděny v příloze č. 7 této práce. 

Jedná se celkem o osm jednotek. Jsou to jednotky SDH obcí Bílence, Domašín - část 

Petlery, Libědice, Místo, Okounov, Pernštejn, Vilémov (u Chomutova) a Račetice. 

Zástupci HZS ČR ÚO Chomutov se chytají uskutečnit setkání se starosty zmíněných 

obcí, kde by jednali o řešení vzniklé situace. Existují jen dvě moţnosti řešení: náprava 

současného nevyhovujícího stavu nebo zrušení jednotky. Protoţe by HZS ČR ráda všechny 

jednotky zachovala, bude starostům navrhovat věcnou pomoc formou zapůjčení, pokud se 

obec bude na dovybavení jednotky spolupodílet. Tato jednání zatím neproběhla, proto si na 

výsledky budeme muset ještě počkat. 

Dalším problémem, na který budou starostové na jednání upozorněni, je to,  

ţe jednotky SDH zmíněných obcí pouţívají na vozech hasičská značení a majáky, a čerpají 

výhody, jako např. zdarma povinné ručení na vozidla jednotky, ačkoliv nejsou zahrnuty 

v plošném pokrytí a ze zákona nemají na tyto výhody nárok. 

Čím SDH nesplňují podmínky Počet Jednotky SDH obcí 

Neakceschopné jednotky, které 

nejsou uvedeny v plánu plošného 

pokrytí ÚO Chomutov 

8 

Bílenice, Domašín – Petery, Libědice, 

Místo, Okounov, Pernštejn, Vilémov, 

Račetice 

       Tabulka č. 17 – Neakceschopné jednotky podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. 



 

24 

 

4. 5. Zhodnocení předurčeností všech jednotek SDH obcí s přiřazenou 

předurčeností 

Důleţité jsou v tomto ohledu jednotky SDH obcí, jejichţ předurčenost je zanesena 

v následujících dvou tabulkách. Jedná se o jednotky SDH Kadaň, Kovářská, Černovice, 

Březno, Mašťov a Kryštofovy Hamry. Jejich předurčenost byla zvolena odborem prevence 

HZS ÚO Chomutov z níţe uvedených důvodů. 

Okres Chomutov 

Evidenční číslo JPO 
Typ JPO Dislokace JPO Zřizovatel 

Okres Jednotka 

422 010 C2-B-S Chomutov 
HZS Ústeckého 

kraje 

422 011 P2-C-Z Klášterec nad Ohří 
HZS Ústeckého 

kraje 

422 603 B 
Elektrárna 

Prunéřov 
ČEZ, a.s. 

422 123 D Kovářská OÚ Kovářská 

422 100 D Kadaň MÚ Kadaň 

 Tabulka č. 18 - Předurčenost JPO pro záchranné práce 

Z tabulky č. 18 je patrné, ţe SDH obcí Kovářská a Kadaň jsou předurčená pro 

záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v katastru těchto obcí. 

Obec Kovářská se nachází v horské oblasti Krušných hor, kde by vznikly dlouhé 

dojezdové časy při prvotním zásahu HZS ČR ÚO Chomutov. Z tohoto důvodu a pro lepší 

orientaci příslušníků SDH Kovářská v místním hornatém terénu, byla vybrána tato jednotka 

jako prvotní pro zásah na dopravní nehodu. Původně byla pro předurčenost pro dopravní 

nehody určena i jednotka SDH Vejprty, která měla od obce přislíbeno zakoupení 

vyprošťovací techniky. Ke koupi však z finančních důvodů nedošlo a jednotka byla 

z předurčenosti vyřazena. 

Obec Kadaň leţí v polovině trasy Chomutov – Klášterec nad Ohří, kde jsou 

dislokovány jednotky HZS ČR ÚO Chomutov. Bude rychlejší a tím i účinnější, kdyţ v okolí 

obce Kadaň bude prvotně zasahovat místní dobrovolná jednotka. Případným zraněným 

v důsledku dopravní nehody bude poskytnuta rychleji zdravotní pomoc. 

Je samozřejmě nutné, aby uvedené jednotky disponovali potřebnou vyprošťovací 

technikou. Jednotka SDH Kadaň vlastní 3ks. zdvihacích polštářů zn. Vettel a především 

vyprošťovací zařízení zn. Holmatro. Naproti tomu jednotka SDH Kovářská má k dispozici 

pouze dva zvedací vaky a motorovou rozbrušovací pilu. Bylo by vhodné jednotku dovybavit 

vhodným vyprošťovacím zařízením. 
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Okres Chomutov 

ORP Chomutov    

Evidenční číslo JPO 
Kategorie JPO Dislokace JPO Zřizovatel 

Okres Jednotka 

422 109 III/1 Černovice OÚ Černovice 

422 107 III/1 Březno OÚ Březno 

ORP Kadaň    

Evidenční číslo JPO 
Kategorie JPO Dislokace JPO Zřizovatel 

Okres Jednotka 

422 132 III/1 Mašťov MÚ Mašťov 

422 144 III/1 
Kryštofovy 

Hamry 

OÚ Kryštofovy 

Hamry 

  Tabulka č. 19 – Předurčenost JPO pro ochranu obyvatelstva 

Předurčenost jednotek pro ochranu obyvatelstva můţeme rozdělit do dvou oblastí  

a v obou je zcela v reţii jednotek dobrovolných hasičů. Tyto oblasti jsou obec s rozšířenou 

působností (ORP) Chomutov a ORP Kadaň. 

Pro OPR Chomutov byli vybrány jednotky SDH obce Černovice a JSDH Březno. 

Důvod tohoto kroku je to, ţe obě obce leţí v bezprostřední blízkosti města Chomutov, coţ by 

uspíšilo rychlost zásahu i případnou evakuaci obyvatel. 

Pro OPR Kadaň jsou předurčeny pro OO jednotky SDH obcí Mašťov a Kryštofovy 

Hamry. Důvody pro toto rozhodnutí jsou následující: 

Obec Kryštofovy Hamry leţí v těţko přístupném horském terénu Krušných hor  

u samých hranic s SRN. V přímé blízkosti obce se nachází vodní nádrţ Písečnice, která je 

zařazena v 1. ochranném pásmu a zásobuje pitnou vodou město Chomutov a přilehlé okolí. 

Místní jednotka SDH je zařazena ve stupni III/1 a patří mezi lépe vybavené jednotky 

s dostatečným počtem členů. V případě potřeby můţe na vyţádání zasahovat i v příhraničních 

oblastech SRN. 

Obec Mašťov leţí naopak na opačné jiţní rovinaté straně katastrálního území okresu. 

Obcí protéká říčka Dubá, která v době záplav zaplavuje sklepy přilehlých domů. Proto byl 

jednotce SDH Mašťov obcí přislíben nákup plovoucích čerpadel a vysoušečů. Avšak 

k nákupu nedošlo, a pokud se tak v dohledné době nestane, bude jednotka SDH Mašťov 

nahrazena v předurčenosti pro OO jinou jednotkou, která bude dané poţadavky pro vlastnění 

věcných prostředků splňovat. 
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Dislokace 

JPO SDH obce 
Čím doplnit vybavení jednotky 

Kovářská Vyprošťovací hydraulické zařízení 

Vejprty Byla vyřazena z předurčenosti pro absenci vyprošťovací techniky. 

Mašťov Plovoucí čerpadla a vysoušeče 

     Tabulka č. 20 – Návrhy doplnění vybavení předurčených jednotek 

4. 6. Posouzení operační hodnoty  

Pro ověření reálných dojezdových časů jednotek poţární ochrany bylo provedeno 

orientační měření časů, které uplynou od výjezdů jednotek ze stanic, po příjezd na místo 

události. Účelem tohoto měření bylo potvrzení nebo vyvrácení splnění časového limitu  

20 minut od výjezdu ze stanice po příjezd k zásahu. Tento limit je uveden v příloze zákona  

č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Při nesplnění tohoto 

časového limitu není dodrţeno potřebné plošné pokrytí daného území. Dále budou navrţena 

řešení pro odstranění tohoto neţádoucího jevu. 

4.6.1. Měření dojezdových časů 

Praktické měření dojezdových časů poţární techniky zajistila jednotka HZS ČR  

ÚO Chomutov, která jej uskutečnila formou kondičních jízd CAS vozů do různých lokalit  

ÚO Chomutov (zejména do horských oblastí směrem k hraničnímu přechodu) v průběhu let 

2011 a 2012. Dojezdové časy jednotky SDH Kovářská do lokality Výsluní byly vyhledány ve 

Zprávách od zásahu. 

Pro měření byly pouţity digitální stopky zn. Casio. Jízda do kaţdé dislokace byla 

prováděna třikrát, většinou čtyřikrát během celého roku. Jedno z uvedených měření se vţdy 

konalo v době dopravní špičky.  

Měření probíhala s vozy CAS 24 - L101, Scania, Š 706 (SDH Kovářská) a CAS32 – 

T815. Vozy byly max. naplněny poţární vodou. V zimním období byly dojezdové časy cca  

o 4-7 minut pomalejší v horském terénu, o 1-2 minuty v rovinatém terénu, neţ v letním 

období. 

Výsledné dojezdové časy byly porovnány s časy volně přístupnými na internetu 

v aplikaci www.mapy.cz a bylo zjištěno, ţe jsou shodné s časy naměřenými v dopoledních 

hodinách. 

 Ohledně změřených časů v průběhu dne se časy liší především v odpoledních 

hodinách všedního dne, mezi 14 – 16.30 hodinou, a to aţ o 5 minut.  Je to způsobené hustším 

provozem na komunikacích v centru města Chomutov. 
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Dalším zkoumaným aspektem bylo porovnání změření průměrné rychlosti různých 

typů poţárních automobilů. Nejlépe dopadl automobil zn. Scania, poté Liaz 101 a na třetím 

místě je Tatra 815. Scania dosáhla max. rychlosti v průběhu jízdy 110 km/h, Liaz 101 měl 

max. rychlost 105 km/h a Tatra 815 vyvinula max. rychlost 85 km/h. 

Vhodnost použitého postupu  

Výhoda pouţitého postupu spočívá v tom, ţe se nejedná pouze o teoretický výpočet, 

ale je podpořen i praktickým měřením dojezdových časů v terénu. Takto praktikované měření 

můţeme povaţovat za relevantní postup, protoţe se v něm promítlo a zaznamenalo několik 

důleţitých aspektů. Je to zejména:  

 Do kaţdé poţadované lokality se měřil dojezdový čas nejméně 3x, většinou však 4x, 

aby se předešlo zkreslení údajů případnou chybou. 

 Měření dojezdových vzdáleností bylo prováděno s profesionálními hasičskými 

cisternovými vozy, plně naplněnými poţární vodou. 

 Měření se uskutečnilo v různých ročních obdobích.  

 Měření probíhalo během následujících dvou let (2011 -2012). 

 Měření bylo prováděno nezávislým pozorovatelem (nejčastěji velitelem druţstva nebo 

velitelem směny). 

 Měřeny byly dojezdové časy nejen během kondičních jízd, ale i během výjezdů 

k zásahům. Tyto byly v porovnání s časy kondičních jízd kratší. 

Číslo 

měření 
Trasa 

Datum, čas 

a počasí 
Km Typ vozu 

Dojezdový čas 

(min.) 

1. 
Chomutov - 

Výsluní 

23. 12. 2011 – 9:00 jasno, 

sníh, -2 ºC 

18 

Liaz 101 28 

6. 4. 2012 – 15:00 

zataţeno, 15 ºC 
Liaz 101 27 

17.8.2012 – 19:00 jasno, 

25 ºC 
Scania 23 

10. 10. 2012 – 9:30 

zataţeno, 12 ºC 
Tatra 815 23 

2. 

Klášterec 
n
/Ohří - 

Výsluní 

15. 11. 2011 – 9:00 déšť, 

8 ºC 

18 

Tatra 815 29 

25. 5. 2012 – 9:00 jasno, 

19 ºC 
Liaz 101 25 

29. 8. 2012 – 15:45 

polojasno, 23 ºC 
Tatra 815 28 

2. 10. 2012 – 18:30 

zataţeno,16 ºC 
Liaz 101 25 
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3. 
Kovářská - 

Výsluní 

18. 3. 2011 – 15:30 jasno, 

sníh, 0 ºC 

15 

Š 706 27 

9. 9. 2011 – 16:30 

zataţeno, 16 ºC 
Š 706 25 

2. 6. 2012 – 9:20 jasno, 

19 ºC 
Š 706 25 

4. 
Kadaň – 

Mašťov 

8. 9. 2011 – 18:15 

polojasno, 17 ºC 

18 

Scania 19 

10. 1. 2012 – 9:00 

zataţeno, 8 ºC 
Scania 19 

24. 8. 2012 – 9:30 

polojasno, 17 ºC 
Tatra 815 20 

16. 10. 2012 – 15:00 

zataţeno, 12 ºC 
Liaz 101 20 

5. 
Chomutov – 

Boleboř 

23. 8. 2011 – 19:15 

zataţeno, 16 ºC 

14 

Tatra 815 20 

4. 11. 2011 – 9:30 

zataţeno, 10 ºC 
Scania 18 

29. 1. 2012 – 9:00 jasno, 

sníh, -3 ºC 
Liaz 101 20 

6. 4. 2012 – 15:30 

polojasno, 12 ºC 
Liaz 101 19 

6. 
Chomutov-

Pyšná 

21. 2. 2012 – 16:45 

zataţeno, sníh, 0 ºC 

16 

Tatra 815 20 

4. 6. 2012 – 13:10 

polojasno, 19 ºC 
Tatra 815 19 

15. 8. 2012 – 10:15 jasno, 

22 ºC 

Mercedes 

Atego 
19 

7. 
Kadaň - 

Okounov 

15. 3. 2011 – 9:00 

zataţeno, 8 ºC 

17 

Liaz 101 17 

26. 10. 2011 – 9:00 

polojasno, 10 ºC 
Scania 16 

12. 12. 2011 – 16:00 

jasno, sníh, 2 ºC 
Liaz 101 17 

3. 10. 2012 – 10:30 

zataţeno, 11 ºC 
Scania 15 

  Tabulka č. 21 – Dojezdové časy 
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4.6.2. Statistické zpracování naměřených hodnot 

 

Aritmetický průměr a střední kvadratická chyba aritmetického průměru 

Naměřené údaje nejsou nikdy zcela přesné, neboť reálné podmínky pro měření se vţdy 

liší od ideálních. Při kaţdém měření vznikají odchylky od správných hodnot – chyby. Chyby 

můţeme rozdělit na systematické a náhodné. Systematické vznikají nevhodným měřicím 

přístrojem, špatným měřícím postupem, vlivem povětrnostních vlivů nebo chybou lidského 

faktoru. Tyto chyby se dají odstranit, pokud si jejich vliv uvědomíme. Naproti tomu náhodné 

chyby vznikají působením náhodných vlivů, které z výsledku nelze vyloučit. Projevují se tím, 

ţe při opakovaném měření za stejných podmínek nedostaneme stejný výsledek. Náhodné 

chyby nelze odstranit jako chyby soustavné. Vliv náhodných chyb můţeme zmenšit 

opakováním měření a výpočtem pravděpodobné hodnoty měřené veličiny, kdy postupně 

vypočítáme aritmetický průměr daných měření a s jeho pomocí i střední kvadratickou chybu 

aritmetického průměru.  

Aritmetický průměr se vypočítá podle vztahu: 

 

 

Po zadání naměřených hodnot do rovnice, můţeme vypočítat hodnotu aritmetického 

průměru. Pro naše měření vycházejí hodnoty takto: 

1. měření = 25,25 = 25 min. 15 s. 

2. měření = 26,75 = 26 min. 45s. 

3. měření = 25,6  = 25m 40s 

4. měření = 19,5 = 19 min. 30s. 

5. měření = 19,25 = 19 min. 15s. 

6. měření = 19,3  = 19 min. 20s. 

7. měření = 16,25 = 16 min. 15s. 
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Míru přesnosti stanovení výsledků měření určují nejlépe střední kvadratické chyby 

aritmetických průměrů a pro jejich vypočítání pouţijeme tento uváděný vztah: 

 

Vypočítané hodnoty – chyby v měření, pak vypadají takto: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
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Všechny tyto nashromáţděné údaje jsou shrnuty v následující tabulce.    

Číslo 

měření 

Naměřená 

hodnota 

Xi 

[min.] 

Aritmetický 

průměr 

 

[min.] 

Pravděpodobná chyba 

aritmetického průměru 

  

[min.] 

1. 28; 27; 23; 23 25 min. 15 s. ±1 min. 20 s. 

2. 29; 25; 28; 25 26 min. 45 s. ±1 min. 02 s. 

3. 27; 25; 25 25 min. 40 s. ±0 min. 40 s. 

4. 19; 19; 20; 20 19 min. 30 s. ±0 min. 16 s. 

5. 20; 18; 20; 19 19 min. 15 s. ±0 min. 28 s. 

6. 20; 19; 19 19 min. 20 s. ±0 min. 20 s. 

7. 17; 16; 17; 15 16 min. 15 s. ±0 min. 28 s. 

        Tab. č. 22 – Naměřené a vypočítané hodnoty dojezdových časů 

Stojí za povšimnutí, ţe měření s největší chybou se týká dojezdových časů, které jsou 

svojí délkou v kilometrech nejdelší a zároveň nesplňují stanovený čas dojezdů poţadovaný 

zákonem č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně. 

 

Studentovo rozdělení ( T- test)  

 Další čím se budeme zabývat, je testování statistických hypotéz.  Na začátku 

zformulujeme dvě hypotézy: nulovou a alternativní hypotézu. Alternativní hypotéza vymezuje 

situace, kdy nulová hypotéza neplatí. Dále spočteme pravděpodobnost, s jakou bychom mohli 

obdrţet měřená data- stejná, nebo více odporující nulové hypotéze, za předpokladu, ţe je 

nulová hypotéza pravdivá. Tato pravděpodobnost se nazývá dosažená hladina významnosti. 

Čím menší je dosaţená hladina významnosti, tím je nulová hypotéza méně důvěryhodná. 

Podstatné je, zda můţeme nulovou hypotézu zamítnout, či potvrdit. Učiníme tak na základě 

toho, zda je absolutní hodnota testové statistiky větší či menší neţ kritická hodnota. Pro 

jednostrannou alternativu, kde je H1: µ > µ0 nulovou alternativu zamítáme, jestliţe je hodnota 

testové statistiky větší nebo rovna kritické hodnotě. Pro jednostrannou alternativu, kde je  

H1: µ < µ0 nulovou alternativu zamítáme, jestliţe je hodnota testové statistiky menší nebo 

rovna kritické hodnotě.  

 V našem případě budeme za nulovou hypotézu pokládat to, ţe délka námi měřených 

dojezdových časů se neliší od očekávané hodnoty v hladině významnosti 0,05. 
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Protoţe směrodatnou chybu neznáme, odhadneme ji ze vztahu: 

 

 

Testovanou statistiku T vypočteme ze vztahu: 
 

 

 
Za očekávaný průměr H0 = µ pouţijeme údaje uváděné v aplikaci měření vzdáleností 

na internetových stránkách www.mapy.cz [8].  Kritická hodnota je rovna kvartilu t1-α(df), kde 

je α=0,05 a df=3 (v př. 3 a 6 je df = 2). Z tabulek snadno zjistíme, ţe kritická hodnota je rovna 

2,353. (v př. 3 a 6 je rovna 2,92) 

1.  

  

 t1-α(df) = 2,353 

T ≥ tα (df) 11,035 ≥ 2,353 – nulovou hypotézu zamítáme 

2.  

  

 t1-α(df) = 2,353 

 T ≥ tα (df) 13,097 ≥ 2,353 – nulovou hypotézu zamítáme 

3.  

  

 t1-α(df) = 2,353 

 T ≥ tα (df) 17,36 ≥ 2,353 – nulovou hypotézu zamítáme 

4.  

  

 t1-α(df) = 2,353 

 T ≥ tα (df) 3,571 ≥ 2,353 – nulovou hypotézu zamítáme 

http://www.mapy.cz/
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5.  

  

 -t1-α(df) = 2,353 

 T ≤ tα (df) │-7,322│ ≥ 2,353 – nulovou hypotézu nelze zamítnout 

6.  

  

 -t1-α(df) = 2,353 

 T ≤ tα (df) │-3,465│ ≥ 2,353 – nulovou hypotézu nelze zamítnout 

7.  

  

 -t1-α(df) = 2,353 

 T ≤ tα (df) │-15,69│ ≥ 2,353 – nulovou hypotézu nelze zamítnout 

V příkladech 1 aţ 4 můţeme nulovou hypotézu zamítnout, tzn., ţe délka námi 

měřených dojezdových časů se liší od očekávané hodnoty v hladině významnosti 0,05. 

Naopak v příkladech 5 aţ 7 nulovou hodnotu nelze zamítnout, tudíţ se dojezdové časy 

v hladině významnosti 0,05 neliší od očekávané hodnoty. 
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4.6.3. Zhodnocení současné situace dojezdových časů  

Po zhodnocení výsledků bylo zjištěno, ţe některé jednotky poţární ochrany nesplní 

poţadované dojezdové časy poţadované zákonem č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně. 

Jedná se o tyto obce: Kýšovice, Sobětice, Třebíška, Úbočí, Volyně, jeţ jsou všechny 

v kategorii IV. a obec Výsluní, která je v kategorii IIIB. 

Jednotce PO kategorie I. HZS Chomutov trvá doba příjezdu 23 minut do těchto obcí  

a jednotce PO kat. I. HZS Klášterec nad Ohří trvá dojezd 25 minut. Jednotce SDH Kovářská, 

která je v kategorii II/1, trvá dojezd do obce Výsluní také 25 minut. 

Důvodem tohoto faktu je to, ţe se jedná o odlehlé horské vesnice ve vyšších oblastech 

Krušných hor. Například obec Výsluní leţí v nadmořské výšce 780 metrů a je vzdálena  

od města Chomutov 18 km.  Silnice II. a III. třídy vedoucí do těchto obcí převáţnou část 

stoupá a cisternové automobily naloţené plně vodou nevyvinou dostatečnou rychlost 

(udávanou mezi 45-60 km/h), pro dodrţení časového limitu. 

Další velkou komplikací je v zimním období nadměrné mnoţství sněhu, zasahující  

i do silnice a tvořící sněhové jazyky. Současně s nimi se tvoří i náledí na silnici a při 

vydatném sněţení dochází k prokluzování pneumatik hasičských vozů jedoucích k zásahu. 

Orientační dojezdové časy byly většinou měřeny na suché silnici, v těchto podmínkách lze 

předpokládat jejich další navýšení. 

4. 7. Návrh začlenění dalších JPO SDH ÚO Chomutov do plošného pokrytí 

Jak jiţ bylo uvedeno obce Kýšovice, Sobětice, Třebíška, Úbočí, Volyně a Výsluní 

překračují dobu dojezdových časů JPO HZS Chomutov a HZS Klášterec nad Ohří 

poţadovanou zákonem č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně. Jedná se o překročení  

o cca. 3 minuty. Měření dojezdových časů bylo prováděno v letním období, v zimním období 

lze předpokládat navýšení těchto časů. 

Obce Kýšovice, Sobětice, Třebíška, Úbočí a Volyně se nacházejí v blízkosti obce 

Výsluní, nebo jsou její součástí. Z tohoto důvodu doporučuji zřídit místní jednotku JPO SDH 

Výsluní v kategorii V, která by byla nasazována na zásahy v těchto lokalitách. 
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Katastry v obci nebo části 

obcí, nesplňující kritéria 

plošného pokrytí 

Návrh změny kategorie jednotky PO 

pro splnění požadavku na dobu 

dojezdu 

Kýšovice - zřídit místní jednotku JPO V - Výsluní 

Sobětice - zřídit místní jednotku JPO V - Výsluní 

Třebíška - zřídit místní jednotku JPO V - Výsluní 

Úbočí - zřídit místní jednotku JPO V - Výsluní 

Volyně - zřídit místní jednotku JPO V - Výsluní 

Výsluní - zřídit místní jednotku JPO V – Výsluní 

Tabulka č. 23 – Obce nesplňující kritéria plošného pokrytí podle zákona  

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

Je vhodné, aby se stanice SDH nacházela na území obce Výsluní, z důvodu příznivé 

polohy v centru zmíněných obcí a moţnosti nejsnadnějšího získání vhodné budovy pro 

jednotku SDH, vzhledem k rozloze zmíněných obcí. Obec Výsluní je z uvedených obcí 

největší a má nejvíce obyvatel, coţ je rozhodující pro vytvoření dostatečné členské základny. 

4. 8. Souhrnné zhodnocení jednotek SDH obcí z hlediska dojezdových 

časů, početních stavů, vlastnictví požární techniky a věcných 

prostředků 

Cílem této práce bylo zaměření se na vyuţití jednotek Sboru dobrovolných hasičů na 

územním odboru Chomutov. 

Zejména byla hodnocena délka dojezdových časů JPO a nutnosti zřízení dalších 

jednotek SDH.  Dále byly posouzeny reálné stavy techniky a věcných prostředků jednotek 

SDH s přílohou č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. Také se porovnaly minimální početní stavy 

členů jednotek SDH obcí, jak jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., zda jsou 

odpovídající reálné situaci u JSDH obcí na ÚO Chomutov. Nakonec byly zmíněny jednotky 

SDH obcí, u kterých byla určena předurčenost pro záchranné práce a pro ochranu 

obyvatelstva. 
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Poznatky vyplývající z práce jsou následující: 

 Nutnost zřídit další jednotku SDH v obci Výsluní, z důvodu nedodrţení předepsaných 

dojezdových časů jednotky HZS ČR ÚO Chomutov pro tuto oblast. 

 Znovuobnovit osm neaktivních jednotek SDH a přidat je do plánu plošného pokrytí. 

 Doplnit podle moţností vybavení jednotek v kategorii II. a III., které jimi nedisponují, 

o automobilový ţebřík nebo plošinu. 

 Doplnit izolačními dýchacími přístroji šest jednotek SDH, které je ve výbavě nemají. 

 Dodat radiostanice pěti jednotkám, které jimi nedisponují. 

 Pořídit 16 odsavačů kouře nebo přetlakových ventilátorů pro většinu jednotek. 

 Doplnit členy jednotek, zejména na pozici velitelů druţstev a doplnění členy jednotky 

SDH Údlice. 

 Vybavit jednotku SDH Kovářská vyprošťovací technikou pro zásahy u dopravních 

nehod. 

Toto je souhrn získaných skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu práce. Většina 

jednotek SDH je na tom ohledně vybavenosti poměrně uspokojivě a je moţné je vyuţít pro 

zásahové a likvidační práce v celém rozsahu poţadovaných úkonů. 

Některé jednotky SDH většinou z větších měst, jsou na to ohledně vybavenosti velmi 

dobře a vybaveností mohou směle konkurovat profesionálním jednotkám hasičů 

dislokovaných v ÚO Chomutov. 

Jiné jednotky jsou na tom naopak velmi špatně, nesplňují svou vybaveností přílohu  

č. 4 Vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. a nemůţeme s nimi počítat pro zásahovou a likvidační 

činnost na ÚO Chomutov. Bylo by potřeba je vhodně dovybavit, na coţ však často bohuţel 

nejsou v rozpočtu obcí potřebné finance. V následující podkapitole je hrubý nástin potřebných 

finančních prostředků ke koupi chybějící techniky. 

Samostatnou kapitolou je osm jednotek SDH obcí, které nejsou zahrnuty v plánu 

plošného pokrytí z důvodu neakceschopnosti k výjezdu jednotky k zásahu. Zde by bylo 

potřeba, aby po dohodě se zástupci obcí byly jednotky dovybaveny potřebnou technikou  

a věcnými prostředky k splnění poţadavků podle přílohy č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. 
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4.8.1. Finanční rozpočet pro pořízení potřebné techniky 

Pro představu o finanční náročnosti doplnění vybavení jednotek  SDH obcí, jsem 

vyhledal nejběţnější aktuální ceny poţadované poţární techniky a věcných prostředků 

V následující tabulce jsou uvedeny získané údaje: 

Druh techniky nebo věcných prostředků Cena Potřebný počet 

Automobilová plošina, výška ramene 14m 1,6 mil. Kč 13 kusů 

automobilový ţebřík zn. Mercedes Metz, 

výška 32m 
19 mil. Kč 13 kusů 

Vyprošťovací technika zn. LUKAS 800 tisíc Kč 1 kus 

Izolační dýchací technika 12.000 – 50.000 Kč 
pro 6 jednotek- 

68 členů 

Odsavač kouře 36.000 – 50.000 Kč 16 kusů 

Přetlakový ventilátor 22.000 – 54.000 16 kusů 

Radiostanice 7.000 – 15.000 Kč 
pro 5 jednotek -

27 kusů 

     Tabulka č. 24 – Orientační ceny a potřebný počet chybějící techniky a věcných prostředků 

Z těchto údajů je zřejmé, ţe si většina jednotek, které jsou financovány z rozpočtů 

obcí, nebude moci potřebné vybavení pořídit, a pokud ano, pouze v omezeném rozsahu. Jako 

moţnost se nabízí zapůjčení potřebné techniky od HZS ÚO Chomutov.  

Jako další moţnost pro pořízení techniky lze vyuţít situace, kdy HZS ÚO obmění 

svojí pouţívanou techniku. Původní technika můţe být darována některé jednotce SDH, se 

kterou pak uzavřou Smlouvu o bezúplatném převodu. Tímto způsobem jiţ získali různou 

techniku jednotky SDH v jiných územních odborech ČR.  
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5. Závěr 

Přínos této práce nacházím ve zhodnocení všech aspektů potřebných pro zařazení 

jednotky SDH obce do plánu plošného pokrytí ÚO Chomutov. U jednotek bylo provedeno 

porovnání početních stavů, techniky a věcných prostředků s přílohou č. 4 Vyhlášky MV  

č. 247/2001 Sb., která upravuje podmínky pro zařazení jednotek PO do plánu plošného 

pokrytí. Dále bylo provedeno přeměření dojezdových časů jednotky HZS ČR ÚO Chomutov 

do různých oblastí ÚO Chomutov. 

Z dvaceti tří jednotek SDH obcí v ÚO Chomutov jich celkem čtrnáct nesplňuje 

podmínky určených minimálních početních stavů.  Čtyři jednotky nemají hasiče, ale mají více 

strojníků, kteří mohou eventuálně chybějící hasiče zastoupit.  Sedm jednotek nemá k dispozici 

poţadované dva velitele druţstev, ale mají pouze jednoho. Dvě  JPO SDH obcí mají niţší neţ 

základní početní stav svých členů, a to v jednom případě o dva členy, v druhém případě o tři 

členy. 

V oblasti odborné způsobilosti je situace vcelku stabilizovaná, pouze velitelům dvou 

jednotek chybí absolvovat velitelské školení, pořádané HZS ČR ÚO Chomutov. Pokud by 

školení neabsolvovali, nemohli by nadále vykonávat funkci velitele druţstva, popřípadě 

stanice. 

Situace ohledně vybavení jednotek SDH obcí mobilní poţární technikou a věcnými 

prostředky je následující: Celkem pět jednotek je třeba vybavit cisternovými automobilovými 

stříkačkami. Ještě méně jednotek vlastní automobilový ţebřík nebo plošinu. Zde by bylo 

potřeba dovybavit celkem třináct jednotek. Odsavač koře nebo přetlakový ventilátor nevlastní 

dokonce šestnáct jednotek. Izolačními dýchacími přístroji by bylo potřeba vybavit šest 

jednotek SDH, v těchto jednotkách zasahuje celkem 68 členů. Pro pět jednotek je třeba získat 

radiostanice, v celkovém počtu 52 ručních a 5 vozidlových radiostanic. Na závěr bych zmínil 

osm jednotek PO SDH, které nejsou akceschopné, jsou proto vyjmuty z plánu plošného 

pokrytí. 

V územním odboru Chomutov figuruje šest jednotek SDH obcí, pro které byla 

odborem prevence HZS ÚO Chomutov, zvolena předurčenost pro zásahy na dopravní nehody 

a ochranu obyvatelstva při povodních a jiných ţivelných katastrofách. 

Při zkoumání dojezdových časů hasičské techniky do různých lokalit ÚO Chomutov 

bylo měřením zjištěno, ţe nejsou splněny dojezdové limity pro pět katastrálních území obce 

Výsluní, která se nachází v hornatém terénu Krušných hor. 



 

39 

 

K zlepšení současné situace by bylo vhodné podniknout následující kroky. 

Pro splnění podmínek k dodrţení určených minimálních početních stavů, bude třeba 

doplnění nevyhovujících jednotek o chybějící členy, zejména na pozice hasič a velitel 

druţstva či stanice. 

Dále jako dosud umoţňovat získání odborné způsobilosti formou školení pro členy 

jednotek SDH obcí ÚO Chomutov, v prostorách Střední školy energetické a stavební 

v Chomutově, kde školení zajišťují profesně zkušení a odborně způsobilý příslušníci odboru 

prevence HZS ÚO Chomutov. Je třeba zajistit, aby se školení zúčastnili všichni členové 

jednotek SDH, kterých se dané školení bude týkat. 

Při doplnění chybějícího vybavení pro jednotky, které jím nedisponují, bude 

nejsloţitější a finančně nejnákladnější, zajistit techniku a věcné prostředky pro osm jednotek, 

které jsou na tom v tomto ohledu tak špatně, ţe jsou vyjmuty z plánu plošného pokrytí. 

Ostatní jednotky, zmiňované v kap. 4.4.3., je potřeba vhodně doplnit podle jejich konkrétních, 

výše uvedených potřeb. 

Jednotky SDH obcí, pro které byla určena předurčenost pro různé druhy zásahů,  

je třeba vybavit potřebnou chybějící technikou. Jedná se zejména o pořízení vyprošťovací 

techniky pro jednotku SDH Kovářská a nákup plovoucích čerpadel a vysoušečů pro jednotku 

SDH Mašťov. 

Pro obce, do jejichţ dislokací reálné dojezdové časy překračují poţadované dojezdové 

časy, bylo navrţeno řešení v podobě zřízení nové jednotky SDH obce v kat. V., která by  

se nacházela v obci Výsluní. Tuto jednotku by bylo potřeba kompletně vybavit, i zajistit 

potřebný počet členů pro dodrţení určeného minimálního početního stavu. 

Za největší překáţku pro uskutečnění předloţených návrhů lze povaţovat značnou 

finanční nákladnost, ať jiţ při pořizování chybějících věcných prostředků, tak i zejména při 

pořízení chybějící techniky, kterou nebudou některé obce, jako zřizovatel místní jednotky 

SDH, moci uhradit. Proto bych doporučoval dovybavení jednotek provádět postupně  

a prozatím si pomoci formou zapůjčení či formou darů věcných prostředků od jednotek HZS 

ČR. 
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Seznam pouţitých zkratek 

ČR   Česká republika 

SRN   Spolková republika Německo 

VŠB TUO  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

FBI   Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

PO   poţární ochrana 

ÚO   územní odbor 

ORP   obec s rozšířenou působností 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   integrovaný záchranný systém 

SIAŘ GŘ  Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele 

JPO   jednotka poţární ochrany 

PP   plošné pokrytí 

PPP   poţární poplachový plán 

KÚ   katastrální území 

SDH   sbor dobrovolných hasičů 

JSDH   jednotka sboru dobrovolných hasičů 

DN   dopravní nehoda 

NDT   nositel dýchací techniky 

OO   ochrana obyvatelstva 

SaP   síly a prostředky 

IDP   izolační dýchací přístroj 

RDST   radiostanice 

CAS   cisternová automobilová stříkačka 

DA   dopravní automobil 

AZ   automobilový ţebřík 

AP   automobilová plošina 

MŘP   motorová řetězová pila 
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