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The thesis focuses on predetermination of Fire Brigades in the Zlín Region. The work is 

divided in four parts. The first part describes generally the types of predeterminations 

based on the defined rules. Second part describes the territory of Zlín Region, Fire Brigade 

of Zlín Region and its predetermination. Third part is focused on predetermination of the 

population protection. Fourth part compares situation in the other regions of the Czech 

Republic. The final part evaluates the system of predetermination of Fire Brigades in the 

Zlín Region for population protection. The work can be mainly useful for Fire Brigades of 
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Seznam pouţitých zkratek 

 

AČR Armáda České republiky 

BY Bystřice pod Hostýnem 

DN Dopravní nehody 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky 

HO Holešov 

HZS Hasičský záchranný sbor 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

JPO Jednotka poţární ochrany 

KM Kroměříţ 

LU Luhačovice 

NL Nebezpečné látky 

OP Ostatní pomoc 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OT Otrokovice 

P Poţár 

PPP ZK Poţární poplachový plán Zlínského kraje 

PO Poţární ochrana 

RO Roţnov pod Radhoštěm 

SPBI Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

TH Technická havárie 

VI Vizovice 

VK Valašské Klobouky 

VM Valašské Meziříčí 

VS Vsetín 

UB Uherský Brod 

UH Uherské Hradiště 

ZL Zlín 

ZZS Zdravotní záchranná sluţba 
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Úvod 

 

Pro řešení různých druhů mimořádných událostí jsou předurčeny jednotky poţární 

ochrany (dále jen „PO“). Systém plošného pokrytí byl vytvořen především na základě 

analýzy rizika vzniku poţárů. Vzhledem ke stanoveným časovým normám doby dojezdu 

by bylo vhodné, kdyby tento systém rovnocenně působil i na jiné druhy mimořádných 

událostí. Bohuţel vybavení většiny jednotek odpovídá pouze zásahům typu poţár a 

například pro dopravní nehody nejsou dostatečně vybaveny. I taktika zásahu je při jiných 

typech mimořádných událostí jiná a můţe vyţadovat vyšší úroveň odborných znalostí. 

Například obsluha sloţitých zařízení při haváriích nebezpečných látek nebo speciální 

postupy pro řešení jiných druhů mimořádných událostí. Není proto moţné zajistit, aby 

všechny jednotky byly schopny zasahovat u všech druhů mimořádných událostí. 

 

Z těchto důvodu se zavádí systém předurčenosti jednotek poţární ochrany plnit 

speciální záchranné práce. Známe více druhů předurčenosti. Můţe se jednat o předurčenost 

v závislosti na území, ve kterém je jednotka schopna působit, kdy se jednotce přidělí větší 

hasební obvod nebo předurčenost podle typu zásahu, která závisí především na 

vybavenosti a dosaţených odborných znalostech. Tato práce se bude zabývat druhým 

typem předurčenosti, podle druhu záchranných prací. 

 

Mezi dva hlavní druhy patří předurčenost k provádění záchranných prací při 

silničních dopravních nehodách a při zásazích na nebezpečné látky. Vzhledem 

k transformaci civilní ochrany se v posledních letech začíná řešit i předurčenost v oblasti 

ochrany obyvatelstva.  

 

Cílem práce je zhodnotit systém předurčenosti jednotek PO ve Zlínském kraji a 

návrh změn, které by vedly ke zlepšení tohoto systému.  
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Rešerše 

 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum publikací zaměřených na předurčenost 

jednotek. Hlavně se jednalo o druhy předurčeností, stanovení počtů předurčených jednotek, 

jejich vybavení, poţadované znalosti a problematika týkající se ochrany obyvatelstva. 

 

Pro účely této rešerše bylo prostudováno 42 publikací. Jednalo se o zákony, 

vyhlášky, pokyny generálního ředitele hasičského záchranného sboru České republiky, 

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

bezpečnostního inţenýrství (dále jen „SPBI) a další publikace týkající se problematiky 

ochrany obyvatelstva. Všechny v českém jazyce. 

 

Hlavní publikací, která se zabývá poţární ochranou je zákon [2], ve kterém mimo 

jiné najdeme základní úkoly jednotek PO a rozdělení jednotek PO do kategorií. Mezi 

prováděcí předpisy tohoto zákona patří i vyhláška [1], podle které se řídí organizace a 

činnost jednotek PO, jako je například plošné pokrytí, vnitřní organizace a vybavení. 

V příloze můţeme najít kritéria pro hodnocení stupňů nebezpečí území, nebo základní 

početní stav jednotek sborů dobrovolných hasičů. Problematika plošného pokrytí 

Zlínského kraje je řešena v nařízení kraje [8]. Systém předurčenosti jednotek pro dopravní 

nehody a zásahy na nebezpečnou látku je stanoven pokynem [7], předurčenost pro ochranu 

obyvatelstva potom určuje dokument [3]. Oblast ochrany obyvatelstva pomáhá zpřehlednit 

publikace z edice SPBI [4] a v publikaci [5] ze stejné řady je shrnuta organizace jednotek 

PO, která pomáhá s orientací v oblasti poţární ochrany a upozorňuje, kde přesněji, je která 

problematika řešena. Důleţité byly statistické a charakteristické informace ze zdroje [6, 9]. 

 

Velkým přínosem pro tuto práci byl dokument [3], který objasnil problematiku 

předurčování jednotek v oblasti ochrany obyvatelstva, která není nikde jinde řešena. 

 

Pomocí zúţeného mnoţství publikací se podařilo získat potřebné informace a 

zhodnotit systém předurčenosti jednotek PO ve Zlínském kraji. 
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1 Předurčenost jednotek poţární ochrany 

 

Předurčeností jednotky PO se rozumí určení jednotky HZS kraje nebo jednotky sboru 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybrané obce například k provádění záchranných 

prací při silničních dopravních nehodách, při zásazích na nebezpečné látky nebo také 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Můţe být určena v závislosti na předem stanoveném 

rozsahu jejich vybavení, početních stavech, předpokládané době dojezdu nebo podle 

zařazení do kategorie jednotky poţární ochrany (dále jen „ kategorie JPO“). 

 

1.1 Předurčenost k záchranným pracím při silničních 

dopravních nehodách 

Počet dopravních nehod vzniklých v silniční dopravě několikanásobně převyšuje 

počet dopravních nehod, u kterých zasahují jednotky PO. Jedná se zhruba o 5 aţ 20 % 

všech vzniklých dopravních nehod. V silniční dopravě vznikají tři druhy mimořádných 

událostí, při nichţ jednotky PO zasahují: 

 poţár silničních vozidel bez dopravní nehody 

 dopravní nehoda s následným poţárem 

 dopravní nehoda bez poţáru. [5] 

 

Podmínky této předurčenosti jsou stanoveny v pokynu generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky č. 16/2013 [7] (dále jen „pokyn“). Podle 

rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací se rozlišují typy předurčenosti jednotek 

PO: 

 

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, 
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- jednotka je vybavena rychlým zásahovým automobilem nebo technickým 

automobilem minimálně hmotnostní třídy L nebo cisternovou automobilovou stříkačkou ve 

speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M, 

- základní početní stav směny stanovený vyhláškou č. 247/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 226/2005 Sb. [1] (dále jen „vyhláška“) je zvýšen o dva příslušníky, 

 

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

předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích, 

- je vybavena rychlým zásahovým automobilem nebo technickým automobilem 

minimálně hmotnostní třídy L, 

 

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

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

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

rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu, 

- je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou ve speciálním technickém 

provedení minimálně hmotnostní třídy M, 

 

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

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

- je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou nebo dopravním automobilem, 

které mají ve výbavě alespoň sadu ručních vyprošťovacích nástrojů, 

 

E - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výloţníku do 

20 tun a lanovým navijákem do 40 tun, 

 

F - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těţkých vozidel,  
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- je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností 

výloţníku nad 20 tun. 

 

Z hlediska předurčenosti jednotek PO pro zásahy na dálnicích, rychlostních silnicích 

a silnicích I. třídy je stanovena plánovaná doba dojezdu jednotek PO na místo zásahu 15 

minut, doba dojezdu jednotek PO na místo zásahu na ostatních komunikacích je stanovena 

podle úrovně zabezpečení katastru obce, přes který komunikace prochází. Pro splnění 

kritéria doby dojezdu se posuzuje dojezd prvního vozidla vybaveného hydraulickým 

vyprošťovacím zařízením. Pro typ předurčenosti B se vybírají zejména jednotky PO, 

jejichţ minimální početní stav stanovený vyhláškou je vyšší neţ druţstvo 1+5. [7] 

 

1.2 Předurčenost k zásahu na nebezpečné látky 

Stejně tak jako u předchozí předurčenosti, tak i tato je stanovena pokynem [7] a je 

závislá na rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací při haváriích nebezpečných 

látek. Podle toho se stanoví následující typy předurčenosti jednotek PO: 

 

O - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných 

látek, 

 - zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad 

rámec základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené 

vyhláškou, 

 - maximální doba dojezdu jednotky typu O z místa dislokace této jednotky na 

předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut, 

 

S - jednotka HZS kraje dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras 

nebezpečných látek tak, aby maximální doba dojezdu jednotky PO z místa dislokace této 

jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut, 
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Z - kaţdá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti S nebo O nebo 

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje. [7] 

 

1.3 Ochrana obyvatelstva 

Předurčenost pro speciální úkoly v ochraně obyvatelstva není ţádným zákonem, 

vyhláškou, předpisem ani pokynem generálního ředitele HZS České republiky (dále jen 

„GŘ HZS ČR) nijak přesně stanovena.  

 

V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany s cílem vytvořit moderní 

spolehlivý systém ochrany obyvatelstva. Pojem civilní ochrana byl zaveden v roce 1993. 

S účinností od 1. ledna 2001 došlo k převodu výkonu státní správy ve věcech civilní 

ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra a tím hlavně 

Hasičský záchranný sbor České republiky. [4] 

 

Na základě dokumentu Ministerstva vnitra č.j.: MV-23694-1/PO-2008 [3] 

schváleného GŘ HZS ČR dne 19. března 2008, bylo mezi hlavní úkoly HZS Zlínského 

kraje zařazeno stanovení předurčenosti JPO pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Kdy na 

základě analýzy potřeb zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva vytipují jednotky PO 

(zejména JPO V), které svojí členskou základnou, technickým vybavením a garancí 

akceschopnosti budou určeny a následně odborně připravovány HZS kraje k plnění 

základních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. [3] 
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2 Zlínský kraj 

 

Zlínský kraj je jedním ze 14 územně samosprávných celků České republiky a tvoří 

jej okresy Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříţ a Vsetín. Funkci zaniklých okresních úřadů 

nahradilo 13 měst a obcí s rozšířenou působností. Kraj je svou rozlohou 3 963 km
2
 čtvrtým 

nejmenším krajem České republiky a zaujímá 5% její plochy. Rozprostírá se ve východní 

části střední Moravy, východní okraj Zlínského kraje tvoří hranici se Slovenskou 

republikou. Na jihozápadě sousedí Zlínský kraj s krajem Jihomoravským, na severozápadě 

s krajem Olomouckým a v severní části s krajem Moravskoslezským.  

 

 

Obrázek č. 1: Poloha Zlínského kraje v ČR 

 

Na území Zlínského kraje mělo k 1. 1. 2015 trvalý pobyt celkem 585 299 obyvatel, 

coţ představuje 5,6% celkového počtu obyvatel České republiky. Počet obyvatel na 1 km
2
 

(148) významně převyšuje republikový průměr (133). Průměrný věk obyvatel Zlínského 

kraje v roce 2014 byl 41,2 let. V kraji je celkem 307 obcí, z toho je 30 měst. 

Nejvýznamnějšími městskými a průmyslovými aglomeracemi jsou aglomerace Zlín – 

Otrokovice - Napajedla, v níţ je koncentrováno přes 100 tisíc obyvatel, dále aglomerace 

Uherské Hradiště – Kunovice - Staré Město s téměř 40 tisíci obyvateli a konečně města 

Kroměříţ, Vsetín a Valašské Meziříčí, z nichţ kaţdé má 25 – 30 tisíc obyvatel. 
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Kraj má členitý, převáţně kopcovitý charakter, tvořený pahorkatinami a 

vrchovinami. Nacházejí se zde dvě chráněné krajinné oblasti: Beskydy a Bílé Karpaty. 

Největším a nejvýznamnějším vodním tokem je řeka Morava, do které se vlévá většina 

toků protékajících územím, k nejvýznamnějším patří Bečva a Olšava. Průmyslový 

potenciál Zlínského kraje tvoří především podniky zpracovatelského průmyslu. Zejména 

jde o podniky průmyslu kovodělného, dřevozpracujícího, elektrotechnického a textilního. 

 

Intenzita vyuţití území je rozdílná v závislosti na přírodních podmínkách. Z celkové 

výměry Zlínského kraje zaujímá téměř 50% zemědělská půda a 40% lesní půda. Nejvíce 

zemědělské půdy má okres Uherské Hradiště (58% výměry okresu), zcela opačné 

postavení má okres Vsetín, kde naopak téměř 55% celkové výměry okresu zabírá lesní 

půda. [9] 

 

 

Obrázek č. 2: Znak Zlínského kraje 
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3 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

 

HZS Zlínského kraje se skládá z krajského ředitelství a čtyř územních odborů. Pod 

těmito územními odbory je rozděleno celkem 13 stanic profesionálních hasičů. Z tohoto 

počtu je jedna stanice typu C3, tři stanice typu C1, jedna stanice typu P3, jedna stanice 

typu P2, pět stanic typu P1 a dvě stanice typu P0. Do plošného pokrytí je v souladu 

s nařízením Zlínského kraje 1/2009 [8] dále zapojeno 24 jednotek SDH obcí kategorie JPO 

II, 48 jednotek SDH obcí kategorie JPO III, 5 jednotek HZS podniků kategorie JPO IV, 

290 jednotek SDH obcí kategorie JPO V a 8 jednotek SDH podniků kategorie VI. 

 

3.1 Předurčenost jednotek – dopravní nehody, nebezpečné látky 

V tabulce č. 1 je uvedeno rozmístění stanic HZS ve Zlínském kraji předurčených dle 

pokynu [7] k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách a zásahu na 

nebezpečné látky.  

 

Tabulka č. 1: Předurčené jednotky HZS Zlínského kraje 

 Označení stanice 

Dislokace  Předurčenost na záchranné práce 

stanice Typ Dopravní nehody Havárie NL 

  A B C E F O S Z 

Kroměříţ C1  X     X  

Bystřice p. Hostýnem P1   X     X 

Holešov P0   X     X 

Morkovice P0   X     X 

Uherské Hradiště C1  X     X  

Uherský Brod P2   X     X 

Luhačovice P0   X     X 

Vsetín P3   X     X 

Valašské Meziříčí C1  X     X  

Zlín C3   X   X   

Valašské Klobouky P1   X     X 

Slavičín P0   X     X 

Otrokovice P1   X  X   X 

13  0 3 10 0 1 1 3 9 
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Pro předurčenost k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách jsou ve 

Zlínském kraji vyuţívány i vybrané jednotky kategorie JPO II. Tento typ předurčenosti byl 

v roce 2014 pro Zlínský kraj řešen v jiné absolventské práci. Výsledkem práce bylo 

doporučení navýšení počtu o dvě jednotky. V tabulce č. 2 je uveden současný stav, 

doplněné jednotky jsou zvýrazněny. 

 

Tabulka č. 2: Seznam jednotek předurčených pro dopravní nehody 

Okres ORP TYP JPO Dislokace Zřizovatel 

KM KM C1 Kroměříţ HZS Zlínského kraje 

KM BY P1 Bystřice pod Hostýnem HZS Zlínského kraje 

KM HO P1 Holešov HZS Zlínského kraje 

KM KM P0 Morkovice - Slíţany HZS Zlínského kraje 

UH UH C1 Uherské Hradiště HZS Zlínského kraje 

UH UB P2 Uherský Brod HZS Zlínského kraje 

VS VS P3 Vsetín HZS Zlínského kraje 

VS VM C1 Valašské Meziříčí HZS Zlínského kraje 

ZL ZL C3 Zlín HZS Zlínského kraje 

ZL VK P1 Valašské Klobouky HZS Zlínského kraje 

ZL LU P0 Slavičín HZS Zlínského kraje 

ZL LU P1 Luhačovice HZS Zlínského kraje 

ZL OT P1 Otrokovice HZS Zlínského kraje 

UH UH JPO II Buchlovice Městys Buchlovice 

VS RO JPO II Horní Bečva Obec Horní Bečva 

VS VS JPO II Karolinka Město Karolinka 

KM KM JPO II Koryčany Město Koryčany 

VS RO JPO II Roţnov pod Radhoštěm Město Roţnov pod Radhoštěm 

UH UB JPO II Starý Hrozenkov Obec Starý Hrozenkov 

UH UB JPO II Strání Obec Strání 

ZL VI JPO II Vizovice Město Vizovice 

 

Pro předurčenost na nebezpečné látky jsou v souladu s pokynem [7] ve Zlínském 

kraji určeny pouze jednotky HZS Zlínského kraje. Předurčenost pro záchranné práce při 

dopravních silničních nehodách nad rámec pokynu [7] jiţ byla řešena v roce 2014. Proto se 

tato práce bude dále zabývat pouze předurčeností pro speciální úkoly ochrany 

obyvatelstva. 
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4 Předurčenost - ochrana obyvatelstva 

 

Ve Zlínském kraji jsou pro speciální úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva 

předurčeny jednotky kategorie JPO V s místní působností, zasahující zejména na území 

svého zřizovatele. Pokud není v případě rozsáhlých mimořádných událostí v souladu 

s poţárním poplachovým plánem Zlínského kraje (dále jen „PPP ZK“) poţadován výjezd 

jednotky jinam. Po předurčení pro ochranu obyvatelstva plní specifické úkoly ochrany 

obyvatelstva jako jednotky s územní působností. Povolávány jsou prostřednictvím 

příslušných informačních a operačních středisek HZS kraje. 

 

Mezi specifické úkoly předurčených jednotek patří: 

- záchranné a likvidační práce (provizorní stabilizace trosek a stavebních konstrukcí, 

povodňové záchranné práce a protipovodňová ochrana) 

- evakuace obyvatel (vybudování a organizace evakuačních a přijímacích středisek, 

vedení evidence evakuovaných osob apod.) 

- zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva (stavba stanů pro nouzové přeţití včetně 

zajištění jejich osvětlení a vytápění, pomoc při obsluze a budování základny 

humanitární pomoci, obsluha kontejneru pro nouzové ubytování, výdej náhradních 

oděvů, dovoz a výdej stravy) 

- humanitární a laická psychosociální pomoc postiţenému obyvatelstvu 

- dekontaminace osob a majetku (organizace místa pro dekontaminaci obyvatelstva, 

výdej ochranných pomůcek a náhradních oděvů apod.) 

 

Na daném území byla pro předurčenost ochrany obyvatelstva provedena analýza 

daného teritoria ve vazbě na havarijní plán kraje. Byl brán ohled na to, ţe při vzniku 

mimořádných událostí se s ohledem k plošnému pokrytí kraje jednotkami PO 

nepředpokládá přímé nasazení těchto jednotek k provádění záchranných a likvidačních 

prací v místě zřizovatele, a proto mohou být vyuţity k plnění specifických úkolů ochrany 

obyvatelstva mimo svou místní působnost. Zohledněny byly záplavové oblasti, nebezpečí 



12 

 

vzniku povodní pod vodními díly, ţelezniční koridory, významné ţelezniční tahy a 

nebezpečné provozy dle zákona č. 59/2000 Sb. (viz. Příloha č. 1). 

 

Tabulka č. 3: Seznam jednotek předurčených pro zvláštní úkoly v ochraně obyvatelstva 

Okres ORP 
Kat.  

JPO 
Dislokace JPO Zřizovatel 

KM KM V Chvalnov - CH-L Obec Chvalnov - Lísky 

KM KM V Lískovec - KO Město Koryčany 

KM HO V Martinice Obec Martinice 

KM BY V Osíčko Obec Osíčko 

KM KM V Rataje Obec Rataje 

KM HO V Rymice Obec Rymice 

KM KM V Šelešovice Obec Šelešovice 

KM KM V Zlobice Obec Zlobice 

UH UH V Boršice Obec Boršice 

UH UH V Březolupy Obec Březolupy 

UH UB V Bzová - BOJ Město Bojkovice 

UH UB V Drslavice Obec Drslavice 

UH UH V Kněţpole Obec Kněţpole 

UH UB V Komňa Obec Komňa 

UH UH V Kudlovice Obec Kudlovice 

UH UH V Mistřice Obec Mistřice 

UH UB V Pitín Obec Pitín 

UH UB V Těšov - UB Město Uherský Brod 

VS VM V Jarcová Obec Jarcová 

VS VS V Jasénka - VS Město Vsetín 

VS VM V Lešná Obec Lešná 

VS VM V Lhota - VM Město Valašské Meziříčí 

VS VS V Lidečko Obec Lidečko 

VS VS V Luţná Obec Luţná 

VS VM V Podlesí - VM Město Valašské Meziříčí 

VS RO V Prostřední Bečva Obec Prostřední Bečva 

VS RO V Vigantice Obec Vigantice 

VS RO V Zubří Město Zubří 

ZL VK V Bylnice - BB Město Brumov - Bylnice 

ZL OT V Halenkovice Obec Halenkovice 

ZL ZL V Jaroslavice - ZL Statutární město Zlín 

ZL VK V Mirošov - VK Město Valašské Klobouky 

ZL VI V Neubuz Obec Neubuz 

ZL LU V Řetechov - LU Město Luhačovice 

ZL ZL V Tečovice Obec Tečovice 

ZL OT V Tlumačov Obec Tlumačov 
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V roce 2009 bylo ve Zlínském kraji předurčeno 38 jednotek. Pro nečinnost byly tři 

jednotky vyřazeny a na ţádost obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky byla 

v roce 2014 přidána jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mirošov. V současné době 

je pro ochranu obyvatelstva předurčeno celkem 36 jednotek uvedených v tabulce č. 3. 

Deset jednotek je dislokováno v okrese Uherské Hradiště, stejně jako v okrese Vsetín a 

stejný počet osm jednotek je jak v okrese Kroměříţ, tak i v okrese Zlín. Rozmístění 

jednotek je znázorněno na mapě v Příloze č. 2. 

 

4.1 Hodnocení současného stavu 

Pro zhodnocení předurčených jednotek v oblasti speciálních úkolů ochrany 

obyvatelstva bylo provedeno hodnocení pro kaţdý okres zvlášť a bude brán ohled na tyto 

kritéria: účast na školení, minimální početní stav a vybavenost. Účast na školeních byla 

hodnocena na základě podkladů z HZS Zlínského kraje. Základní početní stavy byly 

hodnoceny podle toho, co mají jednotky uvedeno v kartách jednotek a vybavenost byla 

hodnocena na základě údajů z karet jednotek, doplněné o informace z jednotlivých 

jednotek. 

 

Pro předurčené jednotky bylo uskutečněno celkem pět školení. Tři školení pouze pro 

velitele, vţdy v Otrokovicích, jedno školení pro celé jednotky na příslušných územních 

odborech a jedno školení druţstva 1 + 3 pro kaţdý okres zvlášť. Účast je uvedena v tabulce 

č. 4. Za kaţdou účast jednotka obdrţela bod, neúčast, ať uţ omluvená nebo neomluvená 

byla důvodem nepřidělení bodu. Celkem mohla jednotka za toto kritérium získat 5 bodů. 

 

Hodnocení základních početních stavů vychází z přílohy č. 4 Vyhlášky, kde jsou 

stanoveny počty velitelů jednotek, velitelů druţstva, strojníků a hasičů pro jednotlivé 

kategorie jednotek a pro kaţdý okres jsou shrnuty v tabulce č. 5, u kaţdé funkce je zde v 

závorce uveden poţadovaný počet. Za kaţdý splněný počet získala jednotka 1 bod. Nejvíce 

bylo moţno získat 4 body. Pokud jednotka nesplnila početní stav například pro funkci 

hasič, ale má dostačující nadbytečný počet u funkce s vyšší odborností, tak byla funkce 

hodnocena jako splněna.  
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Pro hodnocení vybavenosti jednotek byl pouţit dotazník uvedený v Příloze č. 3, 

který slouţil nejen k upřesnění a doplnění informací z karet jednotek, ale také k sestavení 

tabulky č. 6. Po domluvě s HZS Zlínského kraje bylo vybráno takové vybavení, které je 

vhodné pro JPO V nejen v případě řešení speciálních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, 

ale které vyuţijí i při své běţné činnost a jejich pořízení není příliš nákladné. Počítá se 

s tím, ţe ostatní vybavení bude poskytnuto z HZS Zlínského kraje. Za kaţdou splněnou 

poloţku získala jednotka 1-2 body, podle moţnosti více variant, například čerpadlo kalové 

a plovoucí = moţnost získání dvou bodů. Na případný větší počet kusů nebyl brán ohled. 

Za toho kritérium bylo moţné získat aţ 15 bodů.  

 

Na základě obdrţených kontaktních údajů byl 29 jednotkám dotazník zaslán na 

uvedený elektronický kontakt. Z tohoto počtu 17 zástupců jednotek potvrdilo přečtení, 

vyplněný dotazník zaslalo zpět 6 zástupců a jeden vyuţil moţnosti vyplnění po telefonu. 

Všechny ostatní jednotky byly po uplynutí stanoveného data kontaktovány telefonicky. 

 

Ve výsledné tabulce č. 7 jsou uvedeny konečné součty bodů za všechna kritéria. 

Maximální moţný součet bodů je 24.  

 

Poznámka: Vykřičník u některé z hodnot upozorňuje na její nesplnění. Hvězdička 

v kolonce dopravní automobil znamená, ţe jednotka vlastní pouze cisternovou 

automobilovou stříkačku, která je vhodná hlavně pro dopravu vody na místo zásahu. 

 

4.1.1 Okres Kroměříţ 

Okres Kroměříţ je rozdělen do tří správních celků (obrázek č. 3). Je zde 

předurčených 8 jednotek s následujícím rozdělením podle ORP: 

Bystřice pod Hostýnem – JPO Osíčko 

Holešov – JPO Martinice a JPO Rymice 

Kroměříţ – JPO Chvalnov, JPO Lískovec, JPO Rataje, JPO Šelešovice a JPO Zlobice 
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Obrázek č. 3: Správní obvody ORP Kroměříţ 

 

V tabulce č. 4/1 je vidět poměrně nízká účast na školení a velký počet neúčasti bez 

omluvy. Coţ je moţné chápat jako nezájem o vzdělávání v oblasti této předurčenosti a tím 

i nezájem o tuto předurčenost. 

 

Tabulka č. 4/1: Účast na školeních – okres Kroměříţ 

JPO ORP Účast 
Neúčast 

omluvená 

Neúčast 

bez 

omluvy 

Body 

Osíčko BY 2 - 3 2 

Martinice HO 2 1 2 2 

Rymice HO 2 3 - 2 

Chvalnov - Lísky KM 4 - 1 4 

Lískovec KM 4 - 1 4 

Rataje KM 3 - 2 3 

Šelešovice KM 4 - 1 4 

Zlobice KM 2 1 2 2 

 

V tabulce č. 5/1 je nejvíce zaráţející početní stav JPO Lískovec, která dle karty 

jednotky nemá ţádného velitele jednotky a nemá ani jednoho velitele druţstva. Mají členy 

proškoleny pouze pro funkci strojník. Zajímavý je i fakt, ţe čtyři jednotky nemají splněny 

základní početní stavy. 
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Tabulka č. 5/1: Základní početní stav – okres Kroměříţ 

JPO ORP 
Velitel 

jednotky (1) 

Velitel 

druţstva (2) 
Strojník (2) Hasič (4) Body 

Osíčko BY 1 2 2 5 4 

Martinice HO - ! 2 2 6 3 

Rymice HO 1 1! 2 5 3 

Chvalnov - Lísky KM 2 1! 3 5 4 

Lískovec KM - ! - ! 3 10 2 

Rataje KM 1 3 5 2 4 

Šelešovice KM 1 2 4 4 4 

Zlobice KM 1 3 4 2 4 

 

Bohuţel ani vybavení jednotek v okrese Kroměříţ není na uspokojivé úrovni. Pouze 

jedna jednotka vlastní motorovou pilu. Elektrocentrálu májí jen tři jednotky a dvě jednotky 

nevlastní vhodné zásahové přilby. 

 

Tabulka č. 6/1: Vybavení – okres Kroměříţ 
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Osíčko BY - - 1/8 0/0 0/0 0/0 0/2 12 5 5 5 10 6 

Martinice HO - - 1/8 1/1 0/3 0/2 0/0 6 5 5 5 5 10 

Rymice HO - - 1/9 1/0 0/0 0/0 0/0 10 5 5 5 5 7 

Chvalnov - Lísky KM - - 1/9 0/0 0/0 1/0 0/0 9 7 7 0! 7 6 

Lískovec KM 1 1 1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 10 7 7 4 7 8 

Rataje KM 1 1 1/6* 1/0 1/4 1/0 0/0 9 9 9 9 9 12 

Šelešovice KM 1 1 1/8* 0/0 0/0 1/1 0/0 15 8 8 0! 8 9 

Zlobice KM - - 1/9 1/0 0/0 0/1 1/0 9 5 5 9 9 9 

 

Ve výsledné tabulce č. 7/1 se odráţí nízká účast na školeních, špatné obsazení funkcí 

v jednotkách a jak uvidíme v dalších tabulkách, tak i nízké vybavení. 
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Tabulka č. 7/1: Výsledná tabulka – okres Kroměříţ 

JPO ORP Školení 
Početní 

stav 
Vybavení Body 

Osíčko BY 2 4 6 12 

Martinice HO 2 3 10 15 

Rymice HO 2 3 7 12 

Chvalnov - Lísky KM 4 4 6 14 

Lískovec KM 4 2 8 14 

Rataje KM 3 4 12 19 

Šelešovice KM 4 4 9 17 

Zlobice KM 2 4 9 15 

 

4.1.2 Okres Uherské Hradiště 

Okres Uherské Hradiště je rozdělen pouze do dvou správních celků (obrázek č. 4) o 

poměrně velké rozloze. Je zde předurčených 10 jednotek s následujícím rozdělením podle 

ORP: 

Uherský Brod – JPO Bzová, JPO Drslavice, JPO Komňa, JPO Pitín a JPO Těšov 

Uherské Hradiště – JPO Boršice, JPO Březolupy, JPO Kněţpole, JPO Kudlovice a JPO 

Mistřice 

 

 

Obrázek č. 4: Správní obvody ORP Uherské Hradiště 
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Podle tabulky č. 4/2 můţeme usoudit, ţe o předurčenost v oblasti ochrany 

obyvatelstva je opravdu zájem a jednotky mají snahu se v této oblasti dále vzdělávat. 

 

Tabulka č. 4/2: Účast na školeních – okres Uherské Hradiště 

JPO ORP Účast 
Neúčast 

omluvená 

Neúčast 

bez 

omluvy 

Body 

Bzová UB 5 - - 5 

Drslavice UB 4 - 1 4 

Komňa UB 4 - 1 4 

Pitín UB 5 - - 5 

Těšov UB 5 - - 5 

Boršice UH 4 - 1 4 

Březolupy UH 4 1 - 4 

Kněţpole UH 4 1 - 4 

Kudlovice UH 5 - - 5 

Mistřice UH 3 1 1 3 

 

S jednou výjimkou v případě funkce strojníka JPO Těšov, kterou jistě bude moţné 

doplnit z řad hasičů, mají v tabulce č. 5/2 základní početní stavy splněny všechny jednotky. 

 

Tabulka č. 5/2: Základní početní stav – okres Uherské Hradiště 

JPO ORP 
Velitel 

jednotky (1) 

Velitel 

druţstva (2) 
Strojník (2) Hasič (4) Body 

Bzová UB 1 2 3 5 4 

Drslavice UB 1 2 3 6 4 

Komňa UB 1 2 2 4 4 

Pitín UB 1 2 6 7 4 

Těšov UB 1 2 1! 10 3 

Boršice UH 1 2 6 7 4 

Březolupy UH 1 2 2 8 4 

Kněţpole UH 1 2 3 8 4 

Kudlovice UH 1 3 2 7 4 

Mistřice UH 1 4 2 8 4 
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Vybavení většiny jednotek je na poměrně vysoké úrovni. Dvě jednotky dokonce 

dosáhli plného počtu 15 bodů. 

 

Tabulka č. 6/2: Vybavení – okres Uherské Hradiště 
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Bzová UB - - 1/7 0/0 0/0 0/1 0/0 10 12 7 7 5 7 

Drslavice UB 1 1 1/8 0/0 0/0 1/1 1/1 10 10 10 10 10 11 

Komňa UB - - 1/6 0/0 1/0 0/1 0/0 12 8 8 8 8 8 

Pitín UB 1 - 1/15 1/0 0/2 1/1 1/4 25 15 15 15 15 12 

Těšov UB - 1 1/8 1/1 1/2 1/2 1/9 15 12 12 9 9 14 

Boršice UH 1 1 1/5 2/1 2/4 1/2 1/4 13 13 13 13 13 15 

Březolupy UH - - 1/6* 1/0 1/0 1/2 0/0 0 7 9 9 9 9 

Kněţpole UH 1 1 1/9 1/1 1/6 2/1 1/2 18 15 18 8 12 15 

Kudlovice UH 1 3 1/8* 1/0 1/8 1/2 1/5 36 24 24 24 12 14 

Mistřice UH 1 - 1/3 1/1 1/3 0/1 1/7 15 15 15 8 8 13 

 

Ve výsledné tabulce č. 7/2 je znát zájem jednotek o zařazení do předurčenosti pro 

ochranu obyvatelstva. Konečné dosaţené body jsou poměrně vysoké u většiny jednotek. 

 

Tabulka č. 7/2: Výsledná tabulka – okres Uherské Hradiště 

JPO ORP Školení 
Početní 

stav 
Vybavení Body 

Bzová UB 5 4 7 16 

Drslavice UB 4 4 11 19 

Komňa UB 4 4 8 16 

Pitín UB 5 4 12 21 

Těšov UB 5 3 14 22 

Boršice UH 4 4 15 23 

Březolupy UH 4 4 9 17 

Kněţpole UH 4 4 15 23 

Kudlovice UH 5 4 14 23 

Mistřice UH 3 4 13 20 
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4.1.3 Okres Vsetín 

Okres Vsetín je rozdělen do tří správních celků (obrázek č. 5). Velkou část území 

tvoří CHKO Beskydy. Je zde předurčených 10 jednotek s následujícím rozdělením podle 

ORP: 

Roţnov pod Radhoštěm – JPO Prostřední Bečva, JPO Vigantice a JPO Zubří 

Valašské Meziříčí – JPO Jarcová, JPO Lešná, JPO Lhota u Choryně a JPO Podlesí 

Vsetín – JPO Jasénka, JPO Lidečko a JPO Luţná 

 

 

Obrázek č. 5: Správní obvody ORP Vsetín 

 

Z tabulky č. 4/3 je zřejmé, ţe účast na školeních je poměrně vysoká. Dvě jednotky se 

zúčastnily všech pěti školení. Z průměru 3,9 účasti na školení vyčnívá jen JPO Prostřední 

Bečva, která se zúčastnila pouze dvou školení, z jednoho se omluvili a dvou školení se 

nezúčastnili bez předchozí omluvy. 
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Tabulka č. 4/3: Účast na školeních – okres Vsetín 

JPO ORP Účast 
Neúčast 

omluvená 

Neúčast 

bez 

omluvy 

Body 

Prostřední Bečva RO 2 1 2 2 

Vigantice RO 4 - 1 4 

Zubří RO 4 - 1 4 

Jarcová VM 4 1 - 4 

Lešná VM 5 - - 5 

Lhota VM 4 1 - 4 

Podlesí VM 3 - 2 3 

Jasénka VS 4 - 1 4 

Lidečko VS 5 - - 5 

Luţná VS 4 1 - 4 

 

Aţ na jednotky Zubří a Lidečko, kterým shodně chybí proškolení jednoho velitele 

druţstva, mají podle tabulky č. 5/3 základní početní stavy jednotky splněny. Je zajímavé 

kolik mají obě výše zmíněné jednotky proškolených strojníků, takţe určitě nebude problém 

si jednoho velitele druţstva doškolit. 

 

Tabulka č. 5/3: Základní početní stav – okres Vsetín 

JPO ORP 
Velitel 

jednotky (1) 

Velitel 

druţstva (2) 
Strojník (2) Hasič (4) Body 

Prostřední Bečva RO 1 4 10 16 4 

Vigantice RO 1 2 6 5 4 

Zubří RO 1 1! 7 7 3 

Jarcová VM 1 2 4 14 4 

Lešná VM 1 3 4 10 4 

Lhota VM 1 2 2 6 4 

Podlesí VM 1 3 2 9 4 

Jasénka VS 1 2 5 7 4 

Lidečko VS 1 1! 6 7 3 

Luţná VS 1 3 4 4 4 
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Na velmi vysoké úrovni je vybavení jednotek uvedené v tabulce č. 6/3. Ve vybavení 

JPO Prostřední Bečva je dokonce 7 kalových čerpadel. Bohuţel se zde nacházejí tři 

jednotky, které nemají ve vybavení vhodné zásahové přilby. 

 

Tabulka č. 6/3: Vybavení – okres Vsetín 
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Prostřední Bečva RO 2 1 2/15 2/0 1/5 0/7 2/4 10 16 16 16 30 13 

Vigantice RO 2 2 1/5 1/1 1/4 1/2 2/3 15 15 17 7 15 15 

Zubří RO 1 2 1/13 1/0 1/2 0/4 1/0 10 13 13 13 13 13 

Jarcová VM 2 2 1/9 1/0 1/6 0/2 1/2 27 13 13 6 6 13 

Lešná VM 1 - 1/9 1/0 1/9 1/1 1/4 13 11 11 11 11 13 

Lhota VM 1 - 1/8 1/0 0/0 0/1 1/0 9 7 7 0! 7 9 

Podlesí VM - - 1/9 1/0 1/0 0/1 0/0 9 9 9 0! 9 8 

Jasénka VS 2 3 1/9 1/2 1/5 1/1 1/7 32 10 16 4 16 15 

Lidečko VS 1 1 1/9 1/0 0/0 0/2 1/3 9 8 8 8 - 10 

Luţná VS 1 - 1/9 1/0 1/0 1/1 0/0 10 10 10 0! 10 10 

 

Součty bodů ve výsledné tabulce č. 7/3 právem vykazují vysoké hodnoty. 

 

Tabulka č. 7/3: Výsledná tabulka – okres Vsetín 

JPO ORP Školení 
Početní 

stav 
Vybavení Body 

Prostřední Bečva RO 2 4 13 19 

Vigantice RO 4 4 15 23 

Zubří RO 4 3 13 20 

Jarcová VM 4 4 13 21 

Lešná VM 5 4 13 22 

Lhota VM 4 4 9 17 

Podlesí VM 3 4 8 15 

Jasénka VS 4 4 15 23 

Lidečko VS 5 3 10 18 

Luţná VS 4 4 10 18 
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4.1.4 Okres Zlín 

Okres Zlín je rozdělen do pěti správních celků (obrázek č. 6) a je zde předurčených 8 

jednotek s následujícím rozdělením podle ORP: 

Luhačovice – JPO Řetechov 

Otrokovice – JPO Halenkovice a JPO Tlumačov 

Vizovice – JPO Neubuz 

Valašské Klobouky – JPO Bylnice a JPO Mirošov 

Zlín – JPO Jaroslavice a JPO Tečovice 

 

 

Obrázek č. 6: Správní obvody ORP Zlín 

 

Účast jednotky Mirošov na školení je v tabulce č. 4/4 ovlivněna, protoţe jednotka 

byla do předurčenosti zařazena aţ v roce 2014, coţ znamená, ţe se nemohli zúčastnit 

předchozích školení. Jako body pro výsledné hodnocení jim byla přiřazena hodnota za 

průměrný počet účastí, vypočítaný ze všech 36 jednotek celého Zlínského kraje 

(zaokrouhleno na celé číslo). 
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Tabulka č. 4/4: Účast na školeních – okres Zlín 

JPO ORP Účast 
Neúčast 

omluvená 

Neúčast 

bez 

omluvy 

Body 

Řetechov LU 4 1 - 4 

Halenkovice OT 5 - - 5 

Tlumačov OT 4 - 1 4 

Neubuz VI 3 - 2 3 

Bylnice VK 2 1 2 2 

Mirošov VK 1 - - 4 

Jaroslavice ZL 5 - - 5 

Tečovice ZL 4 - 1 4 

 

Ani v okrese Zlín není tabulka č. 5/4 základních početních stavů naprosto v pořádku. 

Jednotce Řetechov totiţ schází proškolení jednoho velitele druţstva. 

 

Tabulka č. 5/4: Základní početní stav – okres Zlín 

JPO ORP 
Velitel 

jednotky (1) 

Velitel 

druţstva (2) 
Strojník (2) Hasič (4) Body 

Řetechov LU 1 1! 3 5 3 

Halenkovice OT 1 4 5 13 4 

Tlumačov OT 1 2 8 6 4 

Neubuz VI 1 3 6 3 4 

Bylnice VK 1 8 7 19 4 

Mirošov VK 1 2 3 11 4 

Jaroslavice ZL 1 4 2 12 4 

Tečovice ZL 1 2 3 4 4 

 

Vybavení jednotek okresu Zlín uvedené v tabulce č. 6/4 je na poměrně vysoké 

úrovni. Jednotka Tlumačov dokonce dosáhla plného počtu 15 bodů. Zaostává pouze 

jednotka Neubuz, která kromě ochranných pomůcek a dopravního automobilu nevlastní 

ţádné vytipované vybavení. 
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Tabulka č. 6/4: Vybavení – okres Zlín 
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Řetechov LU - - 1/8 1/0 0/4 0/0 0/0 10 7 7 7 7 8 

Halenkovice OT 2 3 1/9 2/1 2/3 0/1 1/3 21 17 21 15 21 14 

Tlumačov OT 1 2 1/9 1/1 1/2 1/3 2/3 16 10 10 10 10 15 

Neubuz VI - - 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1 9 9 9 9 6 

Bylnice VK 1 2 1/8 1/0 1/3 1/1 1/12 15 10 15 15 15 14 

Mirošov VK 1 1 1/8 0/1 0/0 0/1 1/2 8 5 5 5 5 11 

Jaroslavice ZL 1 3 1/9 1/0 1/2 1/2 0/0 18 8 8 8 10 13 

Tečovice ZL - - 1/9 1/0 0/3 1/1 0/0 2 5 5 5 5 10 

 

Celkové součty bodů ve výsledné tabulce č. 7/4 dosahují poměrně vysokých hodnot. 

Jednotkám Halenkovice a Tlumačov chybí jen jeden bod k dosaţení plného počtu bodů. 

 

Tabulka č. 7/4: Výsledná tabulka – okres Zlín 

JPO ORP Školení 
Početní 

stav 
Vybavení Body 

Řetechov LU 4 3 8 15 

Halenkovice OT 5 4 14 23 

Tlumačov OT 4 4 15 23 

Neubuz VI 3 4 6 13 

Bylnice VK 2 4 14 20 

Mirošov VK 4 4 11 19 

Jaroslavice ZL 5 4 13 22 

Tečovice ZL 4 4 10 18 
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4.2 Vyhodnocení 

Pro vyhodnocení jsou všechny jednotky ve společné výsledné tabulce č. 8 seřazeny 

podle dosaţených bodů. Plného počtu 24 bodů nedosáhla ţádná jednotka. Na pomyslném 

prvním místě se se ztrátou pouze jednoho bodu umístilo hned 7 jednotek. Bohuţel mezi 

nimi není ani jedna jednotka z okresu Kroměříţ. Nejlepšího výsledku ze zástupců okresu 

Kroměříţ dosáhla jednotka Rataje, která se s celkovým počtem bodů 19, umístila aţ na 

pátém místě a 18 jednotek dosáhlo stejného nebo lepšího výsledku neţ oni. 

 

Tabulka č. 8: Společná výsledná tabulka 

Místo JPO Okres ORP Školení 
Početní 

stav 
Vybavení Body 

1. 

Boršice UH UH 4 4 15 23 

Kněţpole UH UH 4 4 15 23 

Kudlovice UH UH 5 4 14 23 

Vigantice VS RO 4 4 15 23 

Jasénka VS VS 4 4 15 23 

Halenkovice ZL OT 5 4 14 23 

Tlumačov ZL OT 4 4 15 23 

2. 

Těšov UH UB 5 3 14 22 

Lešná VS VM 5 4 13 22 

Jaroslavice ZL ZL 5 4 13 22 

3. 
Pitín UH UB 5 4 12 21 

Jarcová VS VM 4 4 13 21 

4. 

Mistřice UH UH 3 4 13 20 

Zubří VS RO 4 3 13 20 

Bylnice ZL VK 2 4 14 20 

5. 

Rataje KM KM 3 4 12 19 

Drslavice UH UB 4 4 11 19 

Prostřední Bečva VS RO 2 4 13 19 

Mirošov ZL VK 4 4 11 19 

6. 

Lidečko VS VS 5 3 10 18 

Luţná VS VS 4 4 10 18 

Tečovice ZL ZL 4 4 10 18 

7. 

Šelešovice KM KM 4 4 9 17 

Březolupy UH UH 4 4 9 17 

Lhota VS VM 4 4 9 17 

8. 
Bzová UH UB 5 4 7 16 

Komňa UH UB 4 4 8 16 

9. 

Martinice KM HO 2 3 10 15 

Zlobice KM KM 2 4 9 15 

Podlesí VS VM 3 4 8 15 

Řetechov ZL LU 4 3 8 15 

10. 
Chvalnov - Lísky KM KM 4 4 6 14 

Lískovec KM KM 4 2 8 14 

11. Neubuz ZL VI 3 4 6 13 

12. 
Osíčko KM BY 2 4 6 12 

Rymice KM HO 2 3 7 12 
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Z jednotek, které se umístily na prvním místě, bych jako nejlepší vyhodnotila 

jednotku Jasénka z okresu Vsetín. Jednotka je místní částí obce s rozšířenou působností 

Vsetín, coţ většinou bývá problém, ale i přesto je tato jednotka velmi dobře vybavena. 

Podle sdělení velitele jednotky jsou schopni do 20 minut postavit stan o rozměrech 6x6 

metrů, který je vytápěn naftovým topením, a mohou zde být umístěny pivní sety pro 

sezení. Stan můţe být vyuţíván jak pro jednání krizového štábu, tak i pro obyvatele 

postiţené mimořádnou událostí nebo jako místo odpočinku pro hasiče střídající se u 

zásahu. Dále vlastní i lezecké vybavení pro šest osob. Ţádná jiná jednotka takovým 

vybavením nedisponuje.  

 

 

Obrázek č. 7: Hasičská zbrojnice Jasénka 

 

Jednotka Kudlovice je zajímavá hlavně vybavením osobními ochrannými 

pomůckami. Kaţdý člen zásahové jednotky má tři kusy pracovního oděvu PS II, dva 

zásahové oděvy, dva páry zásahové obuvi, dvě zásahové přilby a jeden pár rukavic. 

Takové nadstandartní vybavení u jednotky kategorie JPO V je opravdu vzácností. Další 

zajímavostí u této jednotky je systém střídání sluţeb. Po vzoru profesionálních hasičů se 

rozdělili na tři směny (A, B, C) a kaţdý čtvrtek večer si předávají týdenní směnu. 

 

 

Obrázek č. 8: Hasičská zbrojnice Kudlovice 
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Z okresu Zlín se mezi nejlepšími jednotkami umístili Halenkovice a Tlumačov. Obě 

jednotky jsou velmi dobře vybaveny. U jednotky Halenkovice je to moţná i proto, ţe 

původně byla zařazena v kategorii JPO III. Součástí hasičské zbrojnice je i byt velitele 

jednotky, takţe včasný výjezd je téměř vţdy zaručen. Jednotka Tlumačov dosáhla jako 

jediná z okresu Zlín plného počtu bodů za vybavení. Je škoda, ţe se velitel jednotky v roce 

2014 nezúčastnil školení a nedosáhli tím plného počtu bodů. 

 

 

Obrázek č. 9: Hasičská zbrojnice Halenkovice, Tlumačov 

 

Téměř stejného hodnocení dosáhly jednotky Kněţpole, Boršice a Vigantice. Všechny 

tři jednotky dosáhly plného počtu bodů za vybavení. Mají plný počet bodů i za početní 

stavy a shodně se velitelé nezúčastnili jednoho školení. Velitel jednotky Kněţpole v roce 

2009 a velitelé jednotek Boršice a Vigantice v roce 2014. Malinko se odlišuje jednotka 

Kněţpole, která mimo vybrané vybavení vlastní plničku protipovodňových pytlů. 

 

 

Obrázek č. 10: Hasičská zbrojnice Kněţpole, Boršice, Vigantice 

 

Všechny výše uvedené jednotky dosáhly celkového počtu 23 bodů, čímţ se umístily 

na prvním místě celkového hodnocení. 
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S konečným součtem 22 bodů se na druhém místě umístily jednotky Těšov, Lešná a 

Jaroslavice. Všechny tři jednotky získaly plný počet bodů za účast na školení. K dosaţení 

plného počtu bodů chybí jednotkám Lešná a Jaroslavice dokoupení vybavení. U jednotky 

Lešná se jedná o mobilní osvětlení zásahu a ruční vysílačky. Jednotce Jaroslavice chybí ve 

výbavě motorová pila a také ruční vysílačky. Jednotce Těšov schází proškolení jednoho 

strojníka, coţ je sice poměrně závaţný problém, ale určitě bude moţné ho doplnit z funkce 

hasič, kde mají 10 členů. Naopak výhodou jednotky Těšov je, ţe nejen pro potřeby 

ochrany obyvatelstva vlastní vojenský stan a polní kuchyň.  

 

 

Obrázek č. 11: Hasičská zbrojnice Těšov, Lešná, Jaroslavice 

 

Na třetím místě se s počtem bodů 21 umístily jednotky Pitín a Jarcová. Obě jednotky 

mají splněny všechny poţadované početní stavy. Jednotka Pitín se zúčastnila všech 

školení, které se pro předurčené jednotky pořádaly. Velitel jednotky Jarcová se nezúčastnil 

školení v roce 2010. Z vybavení jim shodně schází ruční megafon. Jednotce Jarcová pak 

ještě plovoucí čerpadlo a jednotka Pitín nemá vozidlovou radiostanici a mobilní osvětlení, 

to ale mají v plánu pořídit. 

 

 

Obrázek č. 12: Hasičská zbrojnice Pitín, Jarcová 
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Znepokojující je počet jednotek, které nemají splněny základní početní stavy. Jedná 

se totiţ o jednu z podmínek akceschopnosti jednotek a znamená to, ţe tyto jednotky nejsou 

akceschopné. Tuto skutečnost je potřeba co nejdříve napravit. Jednotka Lískovec nemá 

dodrţeny početní stavy ve dvou funkcích - velitel jednotky a velitel druţstva. Další 

jednotky pak nesplňují vţdy jeden početní stav. Funkci velitel jednotky nemá splněnou 

jednotka Martinice. Proškolení ještě jednoho velitele druţstva chybí jednotkám Rymice, 

Chvalnov, Zubří, Lidečko a Řetechov. Jednotce Těšov schází proškolení jednoho strojníka. 

 

 

Obrázek č. 13: Hasičská zbrojnice Lískovec, Řetechov, Rymice 

 

Další zajímavé zjištění je počet jednotek, které nemají vhodné přilby, které slouţí 

nejen jako ochrana před mechanickým úrazem hlavy. Bez této součásti osobních 

ochranných prostředků není moţné se většiny zásahových činností účastnit. Proto je 

důleţité co nejdříve jednotky Chvalnov, Šelešovice, Lhota, Podlesí a Luţná dovybavit. 

Jednotky si stěţují na nedostatek finančních prostředků, ale přilby se dají pořídit v různých 

cenových relacích a pro začátek nemusí vybavit všechny členy, ale stačí zakoupit např. tři 

kusy. Navíc je moţné prostřednictvím zřizovatele jednotky na pořízení osobních 

ochranných prostředků ţádat dotace z rozpočtu Zlínského kraje. 

 

 

Obrázek č. 14: Hasičská zbrojnice Chvalnov, Podlesí, Lhota 
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Důleţité je i vyhodnocení účasti na školeních. Všech pět školení má splněno jen osm 

jednotek (Kudlovice, Halenkovice, Těšov, Lešná, Jaroslavice, Pitín, Lidečko a Bzová). 

Nejhůře jsou na tom jednotky okresu Kroměříţ, kde se polovina jednotek zúčastnila jen 

dvou školení. Jedná se o jednotky Osíčko, Martinice, Rymice a Zlobice. Pouze dvou 

školení se zúčastnily ještě jednotky Prostřední Bečva z okresu Vsetín a Bylnice z okresu 

Zlín. 

 

 

Obrázek č. 15: Hasičská zbrojnice Osíčko, Martinice 

 

4.2.1 Návrh sil a prostředků 

Pokrytí území jednotkami předurčenými pro ochranu obyvatelstva znázorněné na 

mapě v Příloze č. 2 je dostačující. Můţe se zdát, ţe tomu tak není v údolí Vsetínské Bečvy, 

která protéká CHKO Beskydy. V tomto území působí dvě jednotky kategorie JPO II a tři 

jednotky kategorie JPO III. Je zde pouze jedna jednotka kategorie JPO V a vzhledem 

k charakteru území se počítá spíše s její pomocí při řešení mimořádné události. V případě 

potřeby jednotek předurčených pro ochranu obyvatelstva se pro toto území počítá 

s jednotkami Lidečko, Luţná, Vigantice, Prostřední Bečva a Jasénka. 

 

 

Obrázek č. 16: Hasičská zbrojnice Lidečko, Luţná 
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Pro návrh prostředků, kterými by jednotky měli být vybaveny je vhodné tyto 

jednotky rozdělit do dvou skupin. Jednalo by se o jednotky hlavní a základní. Pokud by 

byly předurčeny jednotky různých kategorií, tak je moţné rozdělení i podle kategorie, 

například hlavní by byly jednotky kategorie JPO III a základní jednotky kategorie JPO V. 

Podle rozlohy, hustoty osídlení a počtu mimořádných událostí by pro kaţdý okres mohla 

být stanovena jedna aţ dvě hlavní jednotky. Výběr můţe být na základě porovnání Tabulky 

č. 8 s počtem zásahů. Upřednostněna by byla jednotka s menším počtem zásahů. Hlavními 

jednotkami by tedy mohly být tyto: Kněţpole, Těšov (UH), Vigantice, Jasénka (VS), 

Tečovice, Mirošov (ZL) a Šelešovice, Zlobice (KM). 

 

 

Obrázek č. 17: Hasičská zbrojnice Tečovice, Mirošov, Zlobice 

 

V Příloze č. 4 jsou uvedeny doporučené počty věcných prostředků poţární ochrany a 

poţární techniky vhodné pro předurčenost ochrany obyvatelstva. Technické prostředky 

poţární ochrany náročnější na údrţbu, ovládání, skladování nebo pořízení, budou vyuţity z 

majetku HZS Zlínského kraje. 
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5 Vyuţití jednotek 

 

V této kapitole je zhodnocena míra vyuţití jednotek podle zapojení do poţárního 

PPP ZK a podle statistik zásahové činnosti v porovnání s ostatními jednotkami kategorie 

JPO V a s počtem výjezdů od předurčení jednotky. 

 

5.1 Zapojení do poţárního poplachového plánu Zlínského kraje 

Všechny jednotky předurčené v ochraně obyvatelstva jsou dle Nařízení Zlínského 

kraje č. 1/2012 součástí PPP ZK. Jedním z důvodů pro výběr jednotek byl fakt, ţe při 

vzniku vybrané mimořádné události se nepředpokládá přímé nasazení těchto jednotek. 

S tím souvisí četnost zapojení do PPP ZK, které je vidět na obrázku č. 18, opět pro kaţdý 

okres zvlášť. 

 

 

Obrázek č. 18/1: Četnost zapojení do PPP ZK – okres Kroměţíţ 
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Obrázek č. 18/2: Četnost zapojení do PPP ZK – okres Uherské Hradiště 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18/3: Četnost zapojení do PPP ZK – okres Vsetín 
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Obrázek č. 18/4: Četnost zapojení do PPP ZK – okres Zlín 

 

5.2 Statistiky zásahové činnosti 

Ze statistik HZS Zlínského kraje jsou sestaveny grafy zásahové činnosti v letech 

2008 – 2014, v porovnání s průměrným počtem zásahů všech JPO V příslušných okresů za 

kaţdý rok. Vše je znázorněno v grafu na obrázku č. 19. 

 

Obrázek č. 19/1: Počet událostí – okres Kroměříţ 
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Obrázek č. 19/2: Počet událostí – okres Uherské Hradiště 

 

 

 

 

Obrázek č. 19/3: Počet událostí – okres Vsetín 
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Obrázek č. 19/4: Počet událostí – okres Zlín 

 

5.3 Vyhodnocení 

Z grafů na obrázcích 7 a 8 je patrné, ţe zapojení jednotek do PPP ZK i počty událostí 

jsou velmi rozdílné. Jsou vidět jak rozdíly v počtech zapojení do PPP ZK mezi jednotkami 

určitých okresů, ale i v porovnání okresů mezi sebou. Počty událostí jsou také velmi 

rozdílné a zajímavé je porovnání s průměrným počtem výjezdů jednotek kategorie JPO V. 

V některých případech jsou jednotky vyuţívány několikanásobně více, neţ je průměrný 

počet, ale ve většině případů je tomu naopak a počet zásahů nedosahuje průměru a 

v mnoha případech jednotky za celý rok nevyjíţdí vůbec. 

 

V tabulce č. 9 jsou uvedeny celkové počty zapojení jednotek do PPP ZK a počty 

zásahů za období 2008 – 2014. Zásahy jsou zde dále rozděleny podle druhu na poţáry (P), 

dopravní nehody (DN), únik nebezpečných látek (NL), technická havárie (TH) a ostatní 

pomoc (OP).  
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 Tabulka č. 9: Zapojení do PPP ZK + počet zásahů 

JPO Okres Zapojení P DN NL TH OP Zásahy 

Chvalnov KM 13 0 0 0 1 0 1 

Lískovec KM 16 3 0 0 1 0 4 

Martinice KM 14 4 0 0 3 1 8 

Osíčko KM 11 1 0 0 2 0 3 

Rataje KM 42 14 5 0 16 2 37 

Rymice KM 15 0 0 0 2 1 3 

Šelešovice KM 34 4 0 0 1 0 5 

Zlobice KM 24 2 0 0 2 1 5 

Boršice UH 23 23 1 0 23 0 47 

Březolupy UH 18 9 0 0 2 2 13 

Bzová UH 2 1 0 0 5 1 7 

Drslavice UH 5 5 0 0 2 0 7 

Kněţpole UH 8 8 0 0 4 0 12 

Komňa UH 9 2 0 0 1 0 3 

Kudlovice UH 11 10 0 1 29 0 40 

Mistřice UH 13 3 0 0 1 0 4 

Pitín UH 19 9 0 0 5 0 14 

Těšov UH 20 14 0 0 10 1 25 

Jarcová VS 19 9 0 0 10 3 22 

Jasenka VS 8 9 0 1 8 0 18 

Lešná VS 21 13 0 0 11 3 27 

Lhota VS 3 1 0 0 0 0 1 

Lidečko VS 12 8 0 0 0 1 9 

Luţná VS 10 6 0 1 2 0 9 

Podlesí VS 14 1 0 0 0 0 1 

Prostřední Bečva VS 9 29 1 0 28 4 62 

Vigantice VS 6 3 1 0 8 2 14 

Zubří VS 15 34 0 0 25 3 62 

Bylnice ZL 29 45 0 0 17 3 65 

Halenkovice ZL 7 34 0 2 24 1 61 

Jaroslavice ZL 8 7 0 0 5 0 12 

Mirošov ZL 4 3 0 0 1 0 4 

Neubuz ZL 9 2 0 0 0 1 3 

Řetechov ZL 8 3 0 0 0 0 3 

Tečovice ZL 11 9 0 0 2 0 11 

Tlumačov ZL 34 47 0 0 34 2 83 

Celkem   524 375 8 5 285 32 705 

 

Na ţivelné pohromy byl pro Zlínský kraj nejhorší rok 2010. Ve dvou etapách byl 

zasaţen povodněmi a jejími doprovodnými jevy. Jejich následky byly likvidovány 221 

jednotkami PO včetně odřadů z jiných HZS krajů. Postiţeným regionem byl především 

Vsetín, ale povodně se nevyhnuly ani Zlínu, Uherskému Hradišti a Kroměříţi. Postiţených 

obcí na Vsetínsku bylo celkem 36, na Zlínsku celkem 31 obcí, na Uherskohradišťsku 
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celkem 35 obcí a na Kroměříţsku celkem 30 obcí. Profesionální a dobrovolné jednotky PO 

zasahovaly u 545 událostí, kde se zaměřily na činnosti související se záchranou osob a 

zvířat, čerpání vody, budování a zpevňování hrází, odstraňování padlých stromů a větví, 

čištění kanalizačních vpustí, čištění koryt řek a potoků. V souvislosti s povodněmi byly 

zachráněny 4 osoby a 162 osob bylo evakuováno. Doprovodným jevem povodní byly i 

sesuvy půdy, kdy profesionální a dobrovolné jednotky zasahovaly u 16 událostí. Celkem 

17 jednotek PO se zaměřilo na činnosti související s kontrolou postiţených míst sesuvů, 

odstranění následků sesuvů a evakuaci obyvatel a majetku. Jakmile skončily povodně a 

sesuvy půdy, prohnal se Zlínským krajem silný vítr za doprovodné bouřky. Následky 

silného větru a bouřky byly likvidovány 61 jednotkami PO, které zasahovali u 153 

událostí. [6]  

 

Zajímavé je, ţe ani v tomto období nebyly jednotky předurčené pro ochranu 

obyvatelstva povolávány více neţ ostatní a některé jednotky nezasahovaly vůbec. Je 

potřeba, aby pracovníci operačního střediska více zohledňovali tento typ předurčenosti a 

tím by byla lépe zhodnocena snaha těchto jednotek a vyuţití tohoto typu předurčenosti. 

 

 

Obrázek č. 20 Hasičská zbrojnice Rataje, Šelešovice, Bzová 

 

V PPP ZK je jednotka Rataje uvedena celkem ve 42 případech, coţ je nejvíc ze 

všech předurčených jednotek a neodpovídá to jedné z podmínek předurčenosti, ţe měly být 

vybrány jednotky s pravděpodobností, ţe při mimořádné události budou k dispozici. 

Jednotka Rataje ovšem patří k nejlépe vybaveným předurčeným jednotkám okresu 

Kroměříţ a s počtem 37 zásahů za 7 let sice mnohokrát převyšuje ostatní jednotky v tomto 

okrese, ale pořád je velká pravděpodobnost, ţe budou v případě potřeby k dispozici. 
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Jednotka Šelešovice je v PPP ZK zapojena také poměrně často a to celkem 34 krát. Ovšem 

za sledované období měla pouze 5 zásahů. Opačným případem je jednotka Bzová z okresu 

Uherské Hradiště, která je do PPP ZK zapojena pouze 2 krát a přesto zasahovala u 7 

událostí. 

 

 

Obrázek č. 21: Hasičská zbrojnice Bylnice, Zubří, Prostřední Bečva 

 

Zajímavý je počet zásahů u jednotek Bylnice, Zubří, Prostřední Bečva, Tlumačov a 

Halenkovice. Kdy například jednotka Prostřední Bečva je v PPP ZK uvedena jen v devíti 

případech a zasahovala celkem u 62 událostí. Naopak jednotky Mistřice, Mirošov, 

Chvalnov, Lískovec Osíčko, Rymice, Komňa, Lhota, Podlesí, Neubuz a Řetechov neměli 

ve sledovaném období ani 5 zásahů.  

 

 

Obrázek č. 22: Hasičská zbrojnice Neubuz, Komňa, Mistřice 
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6 Srovnání ostatních krajů – ochrana obyvatelstva 

 

Hlavní město Praha – ze strany jednotek není zájem o předurčení, částečně školí jednotky 

českého červeného kříţe. 

 

Jihočeský kraj – školení doposud bylo jen jedno a to pro celé JPO, připravuje se školení 

techniků ochrany obyvatelstva. Vybavení ţádné mimořádné nepoţadují, jen standardní 

vybavení JPO V. 

 

Jihomoravský kraj – školení zde probíhá následovně: 1x ročně praktický dvoudenní 

výcvik, 1x ročně teoretická příprava pro velitele jednotky a technika ochrany obyvatelstva. 

Vybavení pro jednotky je stanoveno toto:  JPO V - nůţkový stan (3x3), pivní 

sety, prostředky pro značení tras a týlů (chemická světla, šipky, atd.), prostředky pro 

čerpání vody, prostředky pro osvětlení, prostředky pro spojení. JPO III – navíc: přívěsný 

vozík, prostředky pro ohřev a výdej stravy, prostředky pro ohřev a výdej nápojů, tatranky + 

nápoje pro 50 osob. 

 

Karlovarský kraj – školení probíhá 1x ročně (většinou) dvoudenní školení / cvičení 

integrovaného záchranného systému plus několik kratších cvičení za rok (evakuace tábora, 

protipovodňová opatření apod.) Pro vybavení předurčených jednotek byly v roce 2014 

zakoupeny 4 sady vybavení, další dvě aţ tři sady budou zakoupeny v roce 2015. Kaţdá 

sada obsahuje elektrocentrálu, osvětlení, ponorné kalové čerpadlo, plničku, kabely a pytle. 

Sady jsou ve skladu HZS, spolu s vybavením na evakuaci (stany, lehátka atd.). Jednotky 

s materiálem cvičí a HZS se o něho stará. Plánuje se rozšíření o pily. 

 

Královéhradecký kraj – původně byli školeni jen velitelé, nyní mají čtyřletý cyklus 

školení celých JPO, školení jsou dvoudenní (pátek – sobota) podle osnov specializačního 

kurzu s důrazem na praktickou část, od roku 2015 podle osnov kurzu technik ochrany 
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obyvatelstva. Vybavení není vyţadováno ţádné, k výcviku a při nasazení je vyuţíván 

materiál v majetku HZS. 

 

Liberecký kraj - minimálně jeden velitel musí absolvovat kurz civilní ochrany a ochrany 

obyvatelstva, minimálně 6 členů JPO se musí zúčastnit odborné přípravy organizované 

HZS kraje, teoretická část cyklicky (velitel +1), praktická část maximálně 1x ročně (celá 

JPO). Témata školení jsou stanoveny s důrazem na: povodně (stavba protipovodňových 

hrází), evakuaci (výstavba a zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva v mobilních 

evakuačních zařízeních), nouzové přeţití, obsluha mobilní předsunuté zdravotnické 

jednotky (spolupráce se ZZS Libereckého kraje). Vybavení je stanoveno takové: dopravní 

prostředek pro minimálně 6 osob, 1 vozidlová a 1 přenosná radiostanice, technické 

prostředky k předávání verbální informace, 6 oděvů a párů obuvi do deště, 6 přenosných 

svítilen a kancelářské potřeby. 

 

Moravskoslezský kraj – nejsou zde předurčeny jednotky pro ochranu obyvatelstva. 

 

Olomoucký kraj – není zde stanoven oficiálně počet předurčených JPO, protoţe nedošlo 

ke shodě s IZS pro stanovení kritérií určení počtu. Bylo provedeno společné proškolení 

všech členů a velitelů, školení probíhalo po územních odborech. Témata školení 

odpovídají plnění úkolů ochrany obyvatelstva a protipovodňových opatření, školení 

probíhala jako 2,5 denní ve výcvikovém prostoru AČR formou instruktáţí, ukázek a 

zapojením členů jednotek do praktického nácviku, v současné době probíhá cvičení JPO v 

rámci TC na územních odborech nebo přímo v obcích s plněním úkolů ochrany 

obyvatelstva (náhradní varování, evakuace, zřízení evakuačního střediska, vývoz materiálu 

pro zřízení a místa nouzového ubytování apod.), cvičení není jen v oblasti ochrany 

obyvatelstva, ale je většinou přiřazeno k cvičení na různá témata (jako přídavek klasických 

cvičení PO). Vybavení je standardní v rámci protipovodňových opatření u JPO, která jsou 

v místech ohroţených přirozenou povodní, dále se pak počítá s materiálu ze skladů HZS 

Olomouckého kraje. 
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Pardubický kraj – v roce 2008 - 2009 proběhla teoretická část specializačního kurzu pro 

velitele. Účastníci kurzu absolvovali test k ověření znalostí. V letech 2009 - 2013 

následovaly praktické výcviky předurčených JPO k ochraně obyvatelstva. Kurz trval vţdy 

dva dny a pořádal se pro cca 10 JPO, sloţení 1+5. V 2012 byla prověřena odborná 

připravenost JPO při taktickém cvičení „Humanitární pomoc 2012“. Témata školení jsou 

záchranné a likvidační práce při zřícení budov a staveb, poskytování první pomoci, 

pouţívání elektro zařízení při mimořádné události, zásahy na nebezpečné látky, 

dekontaminace, práce na vodě (záchrana tonoucího, norné stěny, odstraňování překáţek), 

varování, evakuace, komunikace s obyvatelstvem v případě mimořádné události, 

protipovodňová ochrana, nouzové přeţití (výstavba stanu, nouzového ubytování a 

stravování), obsluha kontejner pro nouzové přeţití. Je stanoveno minimální vybavení: 

kalové čerpadlo1 ks, plovoucí čerpadlo 1 ks, motorová řetězová pila 1 ks, elektrocentrála 1 

ks, vozidlová radiostanice 1 ks a přenosná radiostanice 2 ks. 

 

Plzeňský kraj – pro předurčené jednotky jsou zde stanoveny tyto úkoly: zabezpečení 

evakuace a nouzového přeţití při zvláštních povodních, výstavba materiální základny 

humanitární pomoci, obsluha kontejneru nouzového přeţití. Školení se provádíme 1x 

ročně, účastní se jednotlivci - vybraní členové jednotky PO, nebo velitelé. Téma školení je 

podle vydané osnovy školení GŘ HZS ČR Technik ochrany obyvatelstva. Vybavení mají 

jednotky své vlastní. Pro potřeby plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebylo jednotkám nic 

pořízeno ani jim nebylo nařízeno, aby si pořídily ze svého rozpočtu. 

 

Středočeský kraj - nejsou zde předurčeny jednotky pro ochranu obyvatelstva. 

 

Ústecký kraj - pro JPO předurčené k ochraně obyvatelstva proběhlo školení poprvé v září 

2014, spojeno s techniky ochrany obyvatelstva. Odborná příprava byla určena pro jednoho 

příslušníka JPO (z důvodu kapacity). Tento proškolený příslušník, který obdrţel potvrzení 

o absolvování kurzu, proškolil ostatní členy své JPO. Další školení se plánuje na podzim 

2015. Témata školení: varování a informování, evakuace obyvatelstva, nouzové přeţití 

obyvatelstva, činnost JPO při povodních a poškození budov, nebezpečné látky a ochrana 
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jednotlivce při úniku nebezpečných látek, psychosociální péče o postiţené obyvatelstvo, do 

praktické části školení bylo zařazeno rozvinutí kontejneru nouzového přeţití, stavba stanů 

a protipovodňových hrází, obsluha ponorných a kalových čerpadel. Některé JPO jsou 

vybaveny stany pro nouzové přeţití obyvatelstva, jednotky cvičí s materiálem uloţeným u 

HZS kraje, který bude dle potřeby vydán jednotkám. 

 

Kraj Vysočina – pro předurčené jednotky probíhá školení 1 x ročně, praktická část je 

zaměřena na stavbu  protipovodňových hrází, výstavbu základny humanitární pomoci, 

obsluha kontejneru nouzového přeţití, stavění stanů. Vybavení není stanoveno ţádné. 

 

6.1 Vyhodnocení 

Počty předurčených jednotek za jednotlivé kraje jsou uvedeny v tabulce č. 10. Podle 

celkového součtu se pro tento typ předurčenosti vyuţívají převáţně kategorie JPO V. 

Témata školení se ve většině krajů shodují. Poměrně velmi rozdílné jsou ovšem počty 

předurčených jednotek, poţadavky na vybavení a shoda se nedá najít ani v četnosti školení. 

 

Tabulka č. 10: Počty předurčených jednotek v ČR 

Kraj 
kategorie 

Celkem 
JPO II JPO III JPO IV JPO V 

HZS hl. města Prahy 0 0 0 0 0 

Jihočeský 0 0 0 62 62 

Jihomoravský 0 9 0 9 18 

Karlovarský 0 5 0 11 16 

Královéhradecký 0 5 0 17 22 

Liberecký 0 2 0 11 13 

Moravskoslezský 0 0 0 0 0 

Olomoucký 0 0 0 0 0 

Pardubický 0 1 0 40 41 

Plzeňský 0 23 1 97 121 

Středočeský 0 0 0 0 0 

Ústecký 4 29 0 5 38 

Vysočina 0 29 0 0 29 

Zlínský 0 0 0 36 36 

Celkem 4 103 1 288 396 
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Závěr 

 

Cílem práce bylo za vyuţití analýzy zásahové činnosti a plošného pokrytí kraje 

jednotkami PO zhodnotit systému předurčení jednotek PO ve Zlínském kraji a navrhnout 

případné změny nebo doporučení. 

 

Nejprve byla problematika probrána a popsána pouze teoreticky, tak je popsána 

v zákonech, vyhláškách a pokynech. Po získání potřebného mnoţství informací a jejich 

vyhodnocení byla práce zaměřena na předurčenost pro speciální úkoly v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Ve spolupráci s HZS Zlínského kraje jsme stanovili kritéria, podle kterých 

potom proběhlo vyhodnocení jednotek zapojených do tohoto typu předurčenosti. Výsledky 

byly porovnány se stavem v ostatních krajích České republiky. 

 

Konečné hodnocení jednotek předurčených ve Zlínském kraji pro speciální úkoly 

v oblasti ochrany obyvatelstva jsou velmi rozdílné. Bylo zjištěno, ţe jednotky Těšov, 

Zubří, Lidečko, Martinice, Řetechov a Rymice nemají splněny základní početní stavy dané 

vyhláškou a jednotka Lískovec dokonce nemá proškoleného ţádného velitele jednotky ani 

velitele druţstva. Tyto početní stavy jsou podmínkou akceschopnosti jednotky, coţ 

znamená, ţe všechny tyto jednotky nejsou akceschopné. Je potřeba tuto skutečnost co 

nejdříve napravit a proškolit dostatečný počet členů, aby se tato situace neopakovala. 

Velké rozdíly jsou ve vybavení jednotek. Některé jsou vybaveny téměř nadstandardně a 

jiné téměř nic z vybraného vybavení vhodného pro tento typ předurčenosti. Jako největší 

nedostatek je hodnoceno, ţe jednotky Lhota, Podlesí, Luţná, Chvalnov a Šelešovice 

nemají vhodné přilby. Je nutné minimálně toto vybavení pořídit ať uţ prostředků 

zřizovatele jednotky nebo pomocí ţádosti o dotace z rozpočtu Zlínského kraje. Bylo by 

vhodné, aby se při schvalování těchto dotací zohlednilo, ţe se jedná o předurčenou 

jednotku.  
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Z hodnocení vyuţití předurčených jednotek vyplývá, ţe se četnost zásahů po 

předurčení jednotky příliš nezvýšila. Bylo by vhodné, aby operační důstojník při vysílání 

jednotek vzal v úvahu i tento typ předurčenosti a byla by tím lépe zhodnocena práce a čas, 

který členové jednotek věnují přípravě a proškolení pro tuto předurčenost. 

 

Mnoţství sil a prostředků těchto předurčených jednotek se hodnotí velmi těţko, 

protoţe to není nikde stanovené a ani v porovnání s ostatními kraji České republiky se 

nedá najít nějaká shoda. Je proto potřeba i pro tento typ předurčenosti stanovit pravidla, 

která jsou ostatním dvěma předurčenostem dána pokynem generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Postup můţe být podobný jako při tvorbě plošného 

pokrytí. Při stanovení stupně nebezpečí katastrálního území obcí se zohlední typy událostí 

spadající pod tento typ předurčenosti a dojezdové časy jednotek se můţou úměrně 

prodlouţit. Mělo by být stanoveno, jaké vybavení musí mít jednotky ve své vlastní výbavě 

a co bude poskytnuto od Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů. V příloze této 

diplomové práce je návrh vybavení pro Zlínský kraj. 

 

Výsledky této diplomové práce jsou určeny hlavně Hasičskému záchrannému sboru 

Zlínského kraje k vyhodnocení jejich předurčenosti v oblasti speciálních úkolů ochrany 

obyvatelstva. Pro zváţení sníţení počtu jednotek o ty, které v hodnocení dopadly nejhůře, 

případně navrhnout jejich výměnu za lépe vybavené a fungující jednotky nebo jednotkám 

doporučit dovybavení určitou vybranou technikou. Dále tato práce můţe být inspirací nebo 

podkladem pro ostatní kraje České republiky, pro vyhodnocení jejich předurčených 

jednotek. 
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Dotazník pro JPO předurčené pro speciální úkoly v ochraně obyvatelstva 

 

Obec: ___________________ 

 

Vybavení Počet Poznámka 

Dopravní automobil / počet osob   

Elektrocentrála   

Mobilní osvětlení místa zásahu   

Megafon 

ve vozidle / přenosný ruční 
  

Radiostanice 

ve vozidle / ruční 
  

Čerpadlo 

plovoucí / kalové 
  

Motorová pila / školení   

Ochranné pomůcky 

Pracovní oděv PS II   

Zásahový oděv   

Zásahová obuv   

Přilba   

Rukavice   

Doplňující otázky 

Klady / Zápory předurčenosti jednotky pro ochranu obyvatelstva: 

Jaké změny by jste pro předurčené jednotky uvítaly: 

Jiné: 

Sestavila:  

 

Vyplnil:
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Poţární technika a Hlavní Základní 

věcné prostředky poţární ochrany jednotka jednotka 

Dopravní automobil 1 1 

Elektrocentrála 1 1 

Mobilní osvětlení 1 1 

Vozidlová radiostanice 1 1 

Přenosná radiostanice 4 2 

Mobilní telefon 1 1 

Motorová pila 1 1 

Plovoucí čerpadlo 1 1 

Kalové čerpadlo 1 1 

Svítilna ruční 4 2 

Chemická světla 10 0 

Nůţkový stan 3x3 m 2 0 

Nůţkový stan 3x6 m 1 0 

Pivní sety 3 0 

Plnička protipovodňových pytlů 1 0 

Deka 10 0 

Osobní ochranné prostředky 

Přilba 6 4 

Zásahový ochranný oděv 6 4 

Zásahová ochranná obuv 6 4 

Zásahové ochranné rukavice 6 4 

Pracovní rukavice 12 8 

Pracovní stejnokroj II 6 4 

Oděv do deště 6 4 

Obuv do deště 6 4 

 

 


