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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá akceschopností jednotek požární ochrany kategorie 

5 v Plzeňském kraji. V práci je popsán nástin historického vývoje hasičských jednotek 

a provedena celková deskripce jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí se zaměřením 

na kategorii jednotek požární ochrany 5. V práci je provedena analýza současného stavu 

těchto jednotek v Plzeňském kraji, kdy analýzou dat z Hasičského záchranného sboru 

Plzeňského kraje a z poskytnutých informací od zřizovatelů jednotek je vypracován návrh 

řešení, směřující ke zvýšení akceschopnosti uvedených jednotek a jejich optimálního využití. 

Klíčová slova 

Akceschopnost, jednotka požární ochrany, zřizovatel jednotky, finance, požární technika, 

personál jednotek, odborná příprava. 

Annotation 

This diploma work deals with action readiness of category 5 fire brigades of the Pilsen region. 

In this work the outline of historical development of fire brigades is described and the general 

description of voluntary fire brigades of villages which are focused on category 5 fire 

brigades is done. In this work we can also find the current status analysis of these fire 

brigades in Pilsen region. From analysis of Pilsen region fire brigade information 

and from information given by founder of fire brigades the draft of solution is formulated. 

This draft aims to action readiness increase of stated fire brigades and their optimal 

utilization.  

Key words 

Action readiness, fire brigade, founder of fire brigades, finance, fire equipment, fire brigades 

staff, training. 
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Seznam zkratek 

JPO – jednotka požární ochrany 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů 

HZS – hasičský záchranný sbor 

PO – požární ochrana 

IZS – integrovaný záchranný systém 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

DA – dopravní automobil 

AS – automobilová stříkačka 

PS – pracovní stejnokroj 

AMDS – Automated Message Delivery System 

KOPIS – krajské operační a informační středisko 

SSU – statistické sledování událostí 

PMS 8 – přenosná motorová stříkačka o výkonu 800 l /min při 0,8 MPa 

VRZ – výstražné a rozhlasové zařízení 

PMS – přenosná motorová stříkačka 

ZOP – základní odborné příprava 

POP – pravidelná odborná příprava 
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Úvod 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů zaujímají v České republice výjimečné postavení. Jedná 

se o organizační složky, které z hlediska požární ochrany mají nezastupitelné postavení 

v organizaci jednotek požární ochrany. Svůj význam nemají jen jako represivní složka 

při plnění úkolů požární ochrany, nebo jako jedna ze základních složek integrovaného 

záchranného systému při zdolávání mimořádných událostí, záchranných a likvidačních 

pracích. Jejich význam je daleko širší, a to i ve spolupráci se svým mateřským sdružením, 

sborem dobrovolných hasičů, jako osvěty u obyvatelstva a výchovy mládeže, právě směrem 

k preventivnímu působení na občany s ohledem na ochranu před požáry a jinými 

mimořádnými událostmi. 

Jednotkám sboru dobrovolných hasičů v kategorii jednotky požární ochrany 5, nejpočetnějším 

jednotkám, s největším rozložením a zastoupením na území kraje, je třeba věnovat zvláštní 

pozornost. V Plzeňském kraji se nachází těchto jednotek zhruba 526, kdy jejich možnosti 

a schopnosti ve smyslu požární ochrany jsou zcela rozdílené. Většina těchto jednotek byla léta 

opomíjená a zanedbávaná. V současné době je část jednotek stále neakceschopná a to i přesto, 

že by se mohlo zdát, že tyto jednotky splňují základní předpoklady dané zákonem o požární 

ochraně a jeho závaznou vyhláškou. Poslední dva roky je ze strany Hasičského záchranného 

sboru Plzeňského kraje poskytnuta zřizovatelům jednotek součinnost a možnost tento problém 

neakceschopnosti řešit. Nicméně často dochází ze strany zřizovatelů jednotek k jejich rušení 

a raději ke spolufinancování okolních akceschopnějších jednotek. 

Základním cílem diplomové práce je navrhnout nové požadavky a doporučení pro jednotky 

požární ochrany kategorie 5 ve smyslu jejich možností k technickému vybavení, systému 

svolávání a personálnímu obsazení. Dalším cílem práce je posoudit možnosti směřující 

ke zvýšení akceschopnosti těchto jednotek, v návaznosti na zhodnocení a posouzení otázek, 

proč dochází ze strany zřizovatelů jednotek k jejich rušení a zda jejich likvidace nebo vynětí 

z požárních poplachových plánů kraje může mít vliv na celkovou akceschopnost jednotek 

požární ochrany v kraji. 
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Rešerše 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Tento zákon vytváří podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví občanů, majetku 

před požáry a podmínky pro poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. 

Upravuje postavení a povinnosti jednotek požární ochrany a vymezuje úkoly a povinnosti 

zřizovatelů těchto jednotek. 

Zákon č. 239/2001 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění  

Zákon vymezuje činnost integrovaného záchranného systému a stanovuje jeho složky, 

kdy mimo jiné určuje jejich povinnosti. Zákon dále upravuje způsob koordinace 

mezi jednotlivými složkami. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném 

znění 

Vyhláška upravuje vnitřní organizaci jednotek požární ochrany, způsob jejich zřizování, 

základní vybavení jednotek, organizaci řízení v JPO a podmínky akceschopnosti jednotek. 

Dále se zabývá odbornou způsobilostí a odbornou přípravou jejich personálu. 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, v platném znění 

Nařízení vlády specifikuje úkoly obce a kraje ve vztahu k požární ochraně. Dále stanovuje 

úkoly obce ve vztahu k osobám zařazeným v jednotkách SDH obce a specifikuje podmínky 

akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí. 

Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných 

hasičů obcí nebo podniků. 

Nařízení vlády určuje způsob provádění zdravotních prohlídek, jejich platnost a definuje 

pojmy jako vstupní, periodická, mimořádná a výstupní zdravotní prohlídka. 

Pokyn č. 25 ze dne 8. června 2009 generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanoví 

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Řád specifikuje a upravuje záležitosti dané vyhláškou č. 247/2001 Sb., kdy konkretizuje 

organizaci a zřizování jednotek. U jednotek SDH obcí upravuje výkon členů jednotek a dále 



3 

 

upravuje výkon speciálních služeb, jako jsou technická služba, strojní služba, chemická 

služba, spojová a informační služba. 

Pokyn č. 3 ze dne 27. ledna 2014 generálního ředitele HZS ČR, k odborné přípravě 

a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění 

pozdějších předpisů 

Pokyn stanovuje základní a pravidelnou odbornou přípravu členů dobrovolných jednotek. 

Specifikuje odbornou přípravu a způsobilost vybraných funkcí, jako je strojník, velitel 

družstva, velitel dobrovolné jednotky s vymezením k jednotlivým kategoriím jednotek 

a k rozdílené požární technice. Pokyn upravuje další specializační kurzy pro členy 

dobrovolných jednotek. 
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1 Vymezení řešené problematiky 

Na území České republiky je dislokováno přibližně 7 000 jednotek požární ochrany, 

kdy v těchto jednotkách působí přibližně 70 tisíc jejich členů a příslušníků. Z tohoto počtu 

se jedná přibližně o 5 000 jednotek požární ochrany kategorie 5 s přibližným počtem 50 tisíc 

členů. Tato kapitola se zabývá teorií vzniku a působení jednotek požární ochrany 

se zaměřením na jednotky SDH obcí kategorie 5.  

1.1 Terminologický rámec 

Sbor dobrovolných hasičů 

Je občanské sdružení se společným zájmem občanů působící na úseku požární ochrany. 

Je zřizováno na základě občanského zákoníku. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Je organizační složkou obce bez právní subjektivity působící na úseku požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. Jednotka je zřizována na základě zákona o Požární ochraně. Tvoří 

ji členi z řad dobrovolníků nebo zaměstnanců obcí. 

Integrovaný záchranný systém 

Je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. [11] 

Mimořádná událost 

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 

které ohrožují život, zdraví, majetek, nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. [11] 

Živelní pohroma 

Je mimořádná událost vyvolaná přírodními vlivy. [7] 

Havárie 

Havárií se rozumí mimořádná událost v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, 

při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě, nebo při nakládání 

s nebezpečnými odpady. [7] 
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Ochrana obyvatelstva 

Je plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku. [11] 

Plošné pokrytí území České republiky jednotkami PO 

Je systém předem stanoveného počtu jednotek PO rozmístěných po území, s vypočtením sil 

a prostředků pro každé území obce s garantovanou pomocí v časovém prostoru. 

Akceschopnost jednotky PO 

Je organizační, technická a odbornostní připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. [8] 

1.2 Historie požární ochrany v České republice 

Mezi největší vynálezy dávné historie patřila nauka ovládat oheň. Ne vždy se však člověku 

úsilí o podmanění ohně dařilo. Prvním opatřením k ochraně před požárem bylo vydání vůbec 

prvního zákona týkající se požární ochrany, a to Přemyslem Otakarem II. v roce 1278. Tento 

zákon dokládá několik vět, například: „Kdo hasí sousedův hořící dům, chrání tím sám sebe.“ 

Nebo „Kdo by v žhářství byl přistižen, ohněm aby zahynul.“ [1] 

Dalším mezníkem v rodící se požární ochraně byla doba Marie Terezie, kdy vznikl výnos 

z roku 1755 „Řád hašení ohně“, kde bylo například stanoveno, kdo je povinen pomáhat 

při hašení a kdo je povinen řídit záchranné práce. Dále se zde zdůrazňovala vzájemná pomoc 

mezi městy a vesnicemi. Dokument určoval i základní výbavu pro obec, jako byly například 

trhací háky k boření hořících domů nebo povinnosti pro povozníky, kteří museli k požárům 

dovážet vodu. V roce 1864 vznikl ve Velvarech první český dobrovolný hasičský sbor. 

Na základě jím propůjčených stanov i pro ostatní města, začaly postupně vznikat další 

hasičské sbory. V roce 1876 byl pro české země vydán „Řád policie požárové a řád hasicí“. 

Tento řád stanovoval, že v každé obci nad 50 domů, měla být nákladem obce zřízena služba 

pomocného. Starostové obcí měli usilovat o zřízení hasičských sborů. V každé obci 

nad 100 domů měla být opatřena stříkačka s příslušenstvím a dostatečným množstvím hadic 

a vodních košů. [2] 

Průmyslový pokrok v 19. století znamenal i vývoj nové požární techniky pro hasičské sbory. 

Koncem 19. století a počátkem 20. století se dobrovolné sbory začaly sdružovat 

do tzv. hasičských žup, kdy se jednalo o předvoj dobrovolného hasičstva v Čechách 

a na Moravě. 
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V době 1. Československé republiky existovaly veřejné požární sbory z povolání 

jen v některých větších městech, stejně tak požární sbory ve velkých průmyslových 

podnicích. V menších městech a na vesnicích zůstala požární ochrana na dobrovolných 

hasičských sborech. Zde zůstávaly v platnosti předpisy ještě z období Rakouska - Uherska, 

které umožnily starostům obcí přenechávat odpovědnost za hašení požárů právě dobrovolným 

sborům. Materiální zabezpečení se hradilo částečně z obecní pokladny a částečně 

z dobrovolných sbírek. 

V roce 1935 v době sílícího ohrožení republiky ze strany nacistického Německa byly hasičské 

sbory ve velkých městech připravovány na nové nebezpečí letecké války. Sbory byly 

vybaveny plynovými maskami a byly začleněny do nové sestavy Civilní protiletecké ochrany 

(CPO). Zde nově zpracovaný cvičební řád byl téměř vojenského charakteru. V období druhé 

světové války byly hasičské sbory začleněny do sestavy německé civilní protiletadlové 

ochrany Luftschutz. Sbory v menších obcích bez válečného průmyslu přišly o hasičské 

vybavení, které bylo zabaveno a odesláno do velkých měst. Členové dobrovolných 

a závodních hasičských sborů byli vyňati ze služební povinnosti v ostatním říšském území 

tzv. totálního nasazení. [3] 

Po roce 1945 přešla požární ochrana pod resort ministerstva vnitra, které vykonávalo nejvyšší 

dohled a řízení nad úkoly požární ochrany. Veškeré úkoly požární ochrany spadaly 

do kompetence národních výborů, jejichž výkonným orgánem bylo hasičstvo dobrovolné, 

z povolání a závodní. Hasičstvo z povolání se zřizovalo v městských aglomeracích s počtem 

nad 50 tisíc obyvatel. Zásadní změnou v požární ochraně bylo přijetí nového zákona o požární 

ochraně z roku 1958, kdy došlo k výrazné decentralizaci požární ochrany. Státní orgány 

požární ochrany byly podřízeny orgánům národních výborů, kdy tyto pro nedostatek 

odbornosti přenechávaly státní funkce na dobrovolné organizaci Československý svaz požární 

ochrany. V roce 1967 vnikla Škola požární ochrany ministerstva vnitra ve Frýdku-Místku. 

Nástupem jejích absolventů a také absolventů katedry techniky požární ochrany a bezpečnosti 

průmyslu Vysoké školy Báňské do funkcí v požární ochraně, docházelo ke zkvalitnění 

vedoucích pracovníků v oblasti požární ochrany na místní i státní úrovni. V 70. letech 

20. století se začal měnit charakter událostí s potřebou zásahu jednotek požární ochrany, 

kromě požárů začaly převládat události charakteru technické pomoci, zásahu 

při průmyslových haváriích a živelních pohromách. [4] 
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V roce 1985 byl přijat nový zákon o požární ochraně, který ač prošel několika změnami 

a novelizacemi, tak platí dodnes. V zákoně se kromě ustanovení k jednotkám požární ochrany 

stanovují taktéž povinnosti fyzických a právnických osob a kompetence orgánů požární 

ochrany při dozoru nad dodržováním těchto povinností. Společenské změny koncem 80. let 

20. století přinesly nové možnosti a zkušenosti v oblasti požární ochrany. Další změnou 

v hasičstvu z povolání byla v roce 1995 změna názvu z dosavadního Útvar sboru požární 

ochrany na Hasičský záchranný sbor. 

Poslední důležitým mezníkem v požární ochraně je rok 2000, kdy došlo k přijetí balíčku 

tzv. krizových zákonů. Jejich přijetím došlo k rozšíření působnosti Ministerstva vnitra 

prostřednictvím Hasičského záchranného sboru ČR o problematiku integrovaného 

záchranného systému, krizového řízení, ochrany obyvatelstva a civilního nouzového 

plánování. 

1.3 Sbor dobrovolných hasičů 

Sbory dobrovolných hasičů, občanská sdružení působící v různých obcích, jsou veřejně 

prospěšné organizace, působící na úseku požární ochrany. Na úseku požární ochrany zejména 

pomáhají tím, že pracují na preventivních činnostech směřující k předcházení požárům, věnují 

se preventivně výchovné činnosti s mládeží, pomáhají vyhledávat a získávat nové členy 

do jednotek SDH obcí, podílejí se na jejich odborné přípravě a se souhlasem vlastníka 

provádějí údržbu a opravy požární techniky, věcných prostředků a objektů požární ochrany 

včetně vodních zdrojů pro účely požární ochrany. Jejich další činností mimo jiné je i vydávání 

knih s odbornou tématikou. Svojí činností a osvětou u obyvatelstva zvyšují povědomí 

o požární ochraně a vychovávají nové generace budoucích profesionálních 

nebo dobrovolných hasičů zařazených do jednotek požární ochrany. Sbory dobrovolných 

hasičů se sdružují v okresních sdruženích hasičů, krajských sdruženích hasičů a na celostátní 

úrovni jako Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Existují však i jiné zájmové spolky 

působící na úseku požární ochrany nebo ochrany obyvatelstva jako je třeba Česká hasičská 

jednota nebo Moravská hasičská jednota. Pokud občanské sdružení potřebuje k činnosti užívat 

prostory hasičských zbrojnic, techniku nebo prostředky požární ochrany jednotek SDH obcí, 

musí s obcí nebo městem podepsat smlouvu o podmínkách užívání těchto prostor 

nebo majetku obce. Občanským sdružení můžou být udělovány i dotace, na tento finanční 

příděl však na rozdíl od jednotek SDH obcí nemají zákonný nárok. Poskytování dotací je však 

účelné, neboť propojení osob v jednotkách SDH s uvedenými občanskými sdruženími 
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má širší význam zejména k akceschopnosti jednotek, výchově nástupců v řadách hasičů 

a vůbec společenskému životu v obcích a městech. Činnost SDH je významná i z hlediska 

prevence kriminality dětí a mládeže, kdy těmto nabízí různé volnočasové aktivity. Z účetního 

hlediska je však nutno striktně odlišovat finance vynakládaní obcí na činnost jednotky SDH 

obce a finanční dotace pro činnost občanského sdružení SDH obce. 

1.4 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce 

a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací 

a při přípravě na mimořádné události. 

Počátky vzniku IZS spadají do roku 1993, kdy počty dalších různorodých zásahů, jiných 

než požárů, začaly jednotkám požární ochrany prudce narůstat. IZS vznikl jako potřeba 

každodenní spolupráce jednotek PO, zdravotníků a policie a dalších složek při řešení 

mimořádných událostí. V minulosti sice určitá spolupráce mezi uvedenými složkami byla, 

tedy před vznikem IZS, ale rozdílné kompetence a postupy bylo potřeba sjednotit právě 

formou zákona o IZS , prováděcí vyhláškou a metodickými postupy jeho složek. [8] 

Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České 

republiky, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a jednotky požární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, tedy i jednotky SDH obcí. 

1.5 Jednotky požární ochrany 

Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný útvar osob vzniklý v souladu se zákonem 

a s vnitřním funkčním uspořádáním, jenž tvoří stanovený počet hasičů, požární technika 

a věcné prostředky požární ochrany. Jednotky PO zřizuje stát, obce nebo podniky, 

za podmínek určených zákonem o PO. 

Úkolem jednotek PO je: 

- provádět požární zásah, 

- provádět záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 

- podávat neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásazích územně příslušným operačním 

střediskům HZS kraje, 

- plnit základní opatření na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 
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Jednotka PO je charakterizována velikostí, kategorií a taktickou hodnotou. Velikost jednotky 

je vyjádřena počtem hasičů v ní. Kategorie v návaznosti na druh jednotky vyjadřuje operační 

působnost pro použití k zásahům zejména pro svého zřizovatele, tedy obce nebo podnik. 

Zde se jedná o působnost místní. Použitelnost jednotky pro území větší než území zřizovatele 

představuje působnost územní. Součástí operační působnosti je také stanovení doby potřebné 

pro výjezd jednotky z místa dislokace k zásahu. Taktickou hodnotou jednotky se rozumí 

schopnost provádět určitý rozsah činností odpovídající velikosti jednotky a jejímu vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Jedná se například o počty 

nasazených útočných proudů. [5] Podle zákona o požární ochraně se jednotky požární 

ochrany dělí na následující kategorie: 

 JPO I – jednotka HZS kraje s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

do dvaceti minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do dvou minut od času 

vyhlášení poplachu. 

 JPO II/1 – jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

do 10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 5 minut od času vyhlášení 

poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva minimálně o zmenšeném početním 

stavu a zřizuje se zpravidla v obcích nad 1000 obyvatel. 

 JPO II/2 – jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

do 10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 5 minut od času vyhlášení 

poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev minimálně o zmenšeném 

početním stavu a zřizuje se zpravidla v obcích nad 1000 obyvatel. 

 JPO III/1 – jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

do 10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 10 minut od času 

vyhlášení poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd jednoho družstva minimálně 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla v obcích nad 1000 obyvatel. 

 JPO III/2 – jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

do 10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 10 minut od času 

vyhlášení poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev minimálně 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla v obcích nad 1000 obyvatel. 

 JPO IV – jednotka HZS podniku s místní působností, zpravidla pro dané území 

podniku, který jednotku zřizuje. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva do 2 minut. 
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 JPO V – jednotka SDH obce s místní působností, zpravidla pro území obce, která 

ji zřizuje. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva minimálně o zmenšeném početním 

stavu do 10 minut. 

 JPO VI – jednotka SDH podniku s místní působností, zpravidla pro území podniku, 

který ji zřizuje. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut. 

 JPO N – jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany. Požadavky na jednotku jsou stejné jako 

u kategorie JPO V. 

Tabulka č. 1: Druhy jednotek PO 

Kategorie jednotky požární ochrany 

 JPO I JPO II JPO III JPOIV JPO V JPO IV 

Druh jednotky 
HZS 

kraje 

SDH 

obce 

SDH 

obce 

HZS 

podniku 

SDH 

obce 

SDH 

podniku 

Doba výjezdu 

(min) 
2 5 10 2 10 10 

Působnost územní územní územní místní místní místní 

Počet JPO 

v ČR rok 2013 
241 232 1330 80 5568 151 

Zdroj: Zpráva o činnosti za rok 2013 – HZS ČR, vlastní zpracování, 2016 [12] 

1.6 Plošné pokrytí jednotkami PO 

Jednotky požární ochrany různých zřizovatelů a kategorií jsou součástí tzv. plošného pokrytí 

území České republiky jednotkami PO. Plošné pokrytí se skládá z plošného pokrytí krajů 

a je postaveno na potřebě provést třemi jednotkami PO požární zásah do předem stanovené 

doby na každém katastrálním území obce. Všechny jednotky PO mají sice ze zákona stejné 

úkoly, ale nemusí mít k provádění těchto úkolů stejné vybavení, odbornosti nebo počty 

zasahujících družstev. Není účelné zejména finančně mít všechny jednotky na stejné úrovni 

a využívat všechny při společných zásazích na jednom místě. Je tedy vytvořen spolehlivý 

systém dělby práce a účasti vybraných jednotek v jednotlivých částech území. Pokud 
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by neexistoval systém plošného pokrytí a každá obec by si zařizovala požární ochranu sama, 

musela by mít každá jednotka zřizovaná obcí specifickou výbavu na zvládnutí každého 

možného zásahu na jejím území. Například pokud by měla obec nějakou výškovou budovu, 

musela by její jednotka vlastnit automobilový žebřík. Vzhledem k četnosti využití takové 

techniky by byl systém velice nehospodárný. 

Je proto naprosto logická kombinace profesionálních a dobrovolných jednotek, jednotek 

vybavených vybranou požární technikou s územní působností apod. 

Účelem systému plošného pokrytí jednotkami PO je, aby: 

- ochrana majetku občana, právnické nebo podnikající fyzické osoby před požáry nebo 

jinými mimořádnými událostmi, nebyla v minimální úrovni limitována pouze 

možnostmi obce, ve které bydlí nebo mají svůj majetek, 

- obec v případě žádosti o pomoc při záchraně životů a majetku nebyla limitována 

vlastní momentální solventností nebo dobrovolnou ochotou těch, kdo může pomoci. 

[7] 

Základními hodnotami vybudovaného systému plošného pokrytí jsou: 

- Přiměřenost – požárnímu nebezpečí v daném území odpovídá potřeba jednotek PO 

(čas dojezdu, množství sil a prostředků). 

- Plošnost – každý prostor v rámci ČR bude zajištěn pokrytím jednotkami PO. 

- Transparentnost – doba do nasazení jednotek PO je pro každou obec přesně stanovena. 

- Ekonomická optimálnost – nasazovaná nákladná technika PO bude co nejvíce využita 

až do doby jejího fyzického opotřebení. 

- Spolupráce – odkazuje na co největší využití jednotek PO obce ve spolupráci 

s jednotkami HZS ČR. 

- Standardizace vybavení – vzhledem k různým úkolům jednotek PO je v systému 

přesně uvedeno jejich optimální základní vybavení s ohledem na tyto úkoly. 

- Dotační politika – pro jednotky s územní působností jsou stanoveny dotace pro jejich 

zvyšování akceschopnosti a nákup prostředků. [7] 

Jednotlivé obce jsou začleněny do celkem sedmi stupňů nebezpečí území obce, 

kdy do každého stupně jsou voleny síly a prostředky v různých časových dojezdech. Vždy 

se jedná o celkem tři jednotky v daném stupni.  
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V zákoně o požární ochraně § 65 odst. 6 je uvedeno, že rozmístění jednotlivých druhů 

a kategorie jednotek včetně jejich vnitřní organizace a vybavení musí být volena tak, 

aby jednotlivá území obcí byla zabezpečena potřebným počtem jednotek PO 

v požadovaném čase podle základní tabulky plošného pokrytí. 

Tabulka č. 2: Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí 

území obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

I 

A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 

A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 

A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 2 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

Zdroj: příloha z. č. 133/1985 Sb., vlastní zpracování, 2016 [6] 

Síly a prostředky dle této tabulky plošného pokrytí jsou: 

a) pro první jednotku PO, která se dostaví na místo zásahu, minimálně družstvo 

ve zmenšeném početním stavu (1+3) nebo družstvo s CAS, 

b) pro druhou a další jednotku PO, která se dostaví na místo zásahu, minimálně družstvo 

o zmenšeném početním stavu (1+3), nebo družstvo s CAS a další technika potřebná 

dle složitosti zdolávání požáru. 

Pozn.:  

- U obcí nebo objektů ve stupni nebezpečí území obce III A, III B nebo IV, může být 

první jednotka PO bez CAS, ale s přívěsnou nebo přenosnou motorovou stříkačkou 

o výkonu min. 800 l/min, tažným nebo dopravním automobilem za předpokladu, 
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že na místě zásahu je možné použít zdroj hasební vody a druhá nebo další jednotka PO 

se na místo dostaví s CAS. 

- U všech obcí nebo objektů, které nejsou zařazeny do stupně nebezpečí území obce 

I A, I B, může být druhou a další jednotkou PO jednotka, která nemá CAS, 

ale je vybavena  přívěsnou nebo přenosnou motorovou stříkačkou o výkonu 

min. 800 l/min, tažným nebo dopravním automobilem za předpokladu že na místě 

zásahu je možné použít zdroj hasební vody. [6] 

1.7 Jednotky SDH obcí 

Jednotky SDH obce jsou organizované uskupení dobrovolníků, které lze považovat 

za organizační složku obce, která je zřizuje. Právně se tedy jedná o subjekty obdobné 

např. technickým službám obce, nebo základní či mateřské školy. Rozdíl je pouze 

v dobrovolné činnosti, a tedy členům nepřísluší za vykonávanou práci plat. V zákoně o PO 

je uvedeno, že obec zřizuje jednotku SDH obce. Pokud tak neučiní, lze ze zákona 

tzv. sdružovat finanční prostředky s jinou např. okolní obcí a mít jednotku SDH obce 

společnou i pro několik obcí dohromady. Druh a vybavení jednotky se řídí požárním 

nebezpečím na sdruženém území a požárním poplachovým plánem. Toto však musí být 

provedeno tak, aby jednotka SDH obce ze sdružených prostředků mohla být dostupná 

dle požárního poplachového plánu pro dané obce. Obec jednotku SDH zabezpečuje 

jak po stránce materiální, tak finanční, a to tak, aby mohla udržet jednotku v akceschopném 

stavu. Činnost v jednotce SDH obce při hašení požáru, provádění záchranných prací 

při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské 

povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo při nařízené odborné 

přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. Do jednotky jsou jmenováni členi, kteří mohou 

být k obci i v pracovně-právním vztahu. Členové do jednotek mohou vstoupit po dovršení 

18 let a jsou povinni projít zdravotní vstupní prohlídkou. Poté každé dva roky absolvovat 

periodickou zdravotní prohlídku. Tyto prohlídky se provádějí na základě nařízení vlády 

č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců hasičských záchranných 

sborů podniku a členů jednotek dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. Velitele jednotky 

do funkce jmenuje a odvolává starosta obce, který při tom může přihlížet k návrhu místního 

sdružení působícího na úseku požární ochrany. Ke jmenování funkce velitele jednotky a jeho 

odborné způsobilosti se vyjadřuje HZS kraje. Do jednotek SDH obcí lze pro zvýšení 

akceschopnosti zařadit osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto 

opatření rozhodne obec po projednání s HZS kraje. [6] 
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1.7.1 Vnitřní organizace jednotek SDH obcí 

Jak bylo výše uvedeno, jednotku SDH obce zřizuje obec, kdy zřizovatel do funkce velitele 

jednotky jmenuje nebo odvolává způsobilou osobu. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli 

za činnost a připravenost jednotky. Zřizovatel jednotky musí veliteli umožňovat takové 

podmínky po stránce materiální i finanční, aby stavu připravenosti a akceschopnosti mohl 

velitel dosáhnout. Členové jednotky mohou být členěni do čet, družstev, družstev 

o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se člení na dvě nebo tří družstva popřípadě 

skupiny. Družstvo se skládá z velitele a pěti hasičů, družstvo o zmenšeném početním stavu 

se skládá z velitele a třech hasičů. Skupinu tvoří minimálně dva členi, a to ve složení vedoucí 

skupiny a minimálně jeden hasič. [5] Členové jednotky SDH obcí mohou být začleněni 

do tzv. odřadů, kdy odřadem se rozumí jednotka složená z hasičů minimálně dvou druhů 

jednotek požární ochrany, nebo z hasičů jednotky požární ochrany a osob začleněných 

v integrovaném záchranným systému, nebo z hasičů jednotky PO a osob poskytující osobní 

a věcnou pomoc podle zákona o PO nebo podle zákona o IZS. Odřad se taktéž člení na čety, 

družstva nebo skupiny. Odřad sestavuje HZS kraje nebo Ministerstvo vnitra prostřednictvím 

Generálního ředitelství HZS ČR. Odřady se sestavují zejména za účelem poskytování 

pomoci krajům nebo pro poskytování pomoci v zahraničí jednotkami PO. Velitele odřadu 

určuje ten, kdo odřad sestavuje. Základní početní stavy v jednotkách SDH obcí jsou uvedeny 

v tabulce:  

Tabulka č. 3: Minimální počty členů a funkcí v jednotkách SDH obcí 

Funkce v jednotce 

Kategorie JPO 

II/1 II/2 III/1 III/2 V N 

Velitel jednotky 1 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 2 

Strojník (řidič) 3 6 4 6 2 2 

Hasič 6 12 5 12 4 4 

Celkem 12 24 12 24 9 9 

Zdroj: příloha vyhlášky č. 247/2001 Sb., vlastní zpracování 2016 [8] 
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1.7.2 Povinnosti členů jednotek SDH obcí 

Podle zákona o požární ochraně mají členové těchto jednotek za povinnosti mimo jiné: 

- Důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek požární ochrany. 

- Při zásahu na místě požáru nebo při záchranných pracích při živelní pohromě nebo 

jiné mimořádné události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených. 

- Dodržovat předpisy o požární ochraně upravující činnost na místě zásahu. 

- Prohlubovat své odborné znalosti v oblasti požární ochrany a udržovat si potřebnou 

fyzickou zdatnost. 

- Podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. [6] 

1.7.3 Výkon služby v jednotce SDH obce 

Kromě základních úkolů jednotek PO, které byly popsány výše, provádí členové jednotek 

další úkoly spojené s prohlubováním odborné přípravy, údržbou na požární technice a její 

zkoušení k ověření akceschopnosti. Stejně tak zkoušení a prověřování funkčnosti věcných 

prostředků požární ochrany. Veškerá činnost spojená s předcházením požárů a jejich 

zdoláváním, snižováním následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně 

zvyšování akceschopnosti se nazývá výkonem služby v jednotkách požární ochrany. Podle 

zákona o požární ochraně se dělí na: 

Organizační řízení – je činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů požární ochrany. 

Operační řízení  - rozumí se jím činnost členů jednotek PO od doby přijetí zprávy o potřebě 

nasazení sil a prostředků PO, provedení požárního zásahu, záchranných a likvidačních prací 

při mimořádné události nebo živelních pohrom až po dobu návratu sil a prostředků PO 

na základnu. [5] 

Operační řízení má vždy přednost před řízením organizačním. [7] 

V jednotce SDH obce může velitel jednotky v návaznosti na technickém vybavení jednotky 

určit podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. hasiče, kteří budou plnit v jednotce úkoly speciálních 

služeb. Tyto služby se rozdělují na službu strojní, chemickou, spojovou a technickou. Je-li 

jednotka předurčena k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, může být velitelem určen 

do výkonu služby i technik ochrany obyvatelstva. 
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Výkon služby členů jednotky na funkci hasič nebo starší hasič 

V organizačním řízení v místě dislokace plní členové jednotek tyto základní úkoly vedoucí 

k zajištění akceschopnosti jednotky: 

- údržba požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, včetně přidělených 

osobních ochranných prostředků, 

- účast na pravidelných školeních odborné přípravy, 

- účast na odborné přípravě k získání odborné způsobilosti, nebo prodloužení odborné 

způsobilosti, například nositel dýchací techniky nebo obsluha motorových pil. 

Člen jednotky je pro výkon služby způsobilý, a to jak odborně, zdravotně tak i fyzicky. Dále 

musí být způsobilý k používání izolačního dýchacího přístroje a ochranného oděvu 

protichemického nebo proti sálavému teplu, je-li k používání předurčen. Jeho způsobilost 

je i pro práci na nezajištěných pracovištích ve výšce nad 3 m, práce na laně, žebříku, plošině 

apod. K použití dýchací techniky musí být jeho zevnějšek upraven tak, aby to umožnilo její 

bezpečné použití. Při zásahu nebo v organizačním řízení dbá své osobní bezpečnosti 

a bezpečnosti ostatních hasičů a používá přidělené osobní ochranné prostředky. Využívá 

všech svých znalostí a dovedností a snaží se využívat všech technicko-taktických možností 

požární techniky a prostředků požární ochrany. Zásadně nepoužívá nošení doplňků 

a předmětů na těle nebo při sobě, které by mohly ohrozit život nebo zdraví jeho nebo jiné 

osoby. Je obeznámen s dodržováním bezpečnosti práce, s používáním spojové techniky 

a dodržováním podmínek radiového spojení. [5] 

Výkon služby velitelů družstev jednotky SDH obce 

Kromě výše uvedených úkolů členů jednotky, velitelé družstev řídí činnost družstva 

v operačním řízení. V organizačním řízení se spolupodílejí na odborné přípravě členů. 

Po dohodě s velitelem jednotky jej mohou zastupovat. [5]   

Výkon služby velitele jednotky SDH obce 

Kromě úkolů členů jednotky na sebe přebírá veškerou odpovědnost za jednotku. Vede jednání 

se starostou a zastupitelstvem obce. Objednává a vyřizuje nákupy nového materiálu 

pro jednotku. Vede veškerou dokumentaci jednotky, zpracovává ve spolupráci s veliteli 

družstev zprávy o zásahu nebo dílčí zprávy o zásahu. Vysílá členy jednotky na kurzy 

a školení a rozhoduje o funkcích a odbornostech v jednotce. V operačním řízení řídí činnost 

družstva nebo družstev své jednotky. [5] 
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Výkon člena ve strojní službě jednotky SDH obce 

Kromě uvedených úkolů členů jednotky, odpovídá za technickou způsobilost požárních 

vozidel, jejich údržbu a ustavení do akceschopného stavu. Vede dokumentaci provozu 

k požárním vozidlům a přiděleným technickým prostředkům. [5] 

1.7.4 Funkční označení a funkce u jednotky SDH obce 

V jednotce SDH obce jsou definovány základní funkce, které se ve vyobrazení funkčních 

označení dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. umisťují na stejnokroji PS I nebo PSII. Jedná 

se o funkce velitel jednotky, zástupce velitele jednotky, velitel družstva, technik služby, 

strojník, starší hasič (po třech letech v JPO) a hasič. 

 

Obrázek č. 1: Funkční označení jednotek SDH obcí [13] 

1.7.5 Akceschopnost jednotky SDH obce 

V zákoně o PO je uvedeno, že obce udržují svoji jednotku SDH akceschopnou. 

Akceschopností se podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. rozumí organizační, technická 

a odbornostní připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka SDH obce 

je akceschopná, jestliže její početní stav a vnitřní organizace je v souladu s druhem jednotky 

daným vyhláškou a jednotka je schopna výjezdu k provedení zásahu v časovém limitu daném 

vyhláškou. U jednotek SDH obce, které nemají v jednotce členy s určenou pracovní 

pohotovostí mimo pracoviště, to je 10 minut k provedení výjezdu od doby jeho vyhlášení 

členům jednotky. Další podmínkou je, že všichni hasiči mají osvědčení o odborné 
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způsobilosti pro výkon dané funkce, kterou v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna 

pravidelná odborná příprava všech členů. Poslední podmínkou je mít za účelem provedení 

zásahu připravenou požární techniku a věcné prostředky požární ochrany. Technika 

a prostředky musí splňovat podmínky pro jejich použití. Toho se docílí jejich údržbou, 

revizemi a pravidelnou kontrolou podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. a jiných právních 

a technických předpisů.  

Obecně lze tedy o akceschopnosti jednotek říci, že čím odborněji je vyškolený personál 

o dostatečném počtu osob, osob ve funkcích a čím modernější a spolehlivou techniku 

má jednotka k dispozici, stává se akceschopnější. Odráží se to i na schopnosti  

v co nejkratším časovém limitu od doby vyhlášení poplachu vyjet na místo události. Zkrátit 

časový limit pro výjezd jednotky však ovlivňuje spousta faktorů, zejména způsob vyhlašování 

poplachu, logické uspořádání v hasičské zbrojnici, způsob vystrojování členů a jejich 

připravenost k tomuto úkonu. Zkrátit dobu k provedení výjezdu může i uspořádání techniky 

v garážích a napojení techniky na zdroje energií, například napájení akumulátorů a připojení 

systému vozidel na stlačený vzduch. 

Akceschopnost jednotek se dokládá několika dokumenty, jako je např. strážní kniha, 

dokumentace o pravidelné odborné přípravě, záznamy o pravidelných prohlídkách věcných 

prostředků a požární techniky, dílčí zprávy o zásahu, zprávy o zásahu a taktické postupy 

pro jednotlivé činnosti jednotky v návaznosti na územně příslušný hasební obvod. Například 

dokumenty pro orientaci v terénu, zdroje požární vody, seznam ulic a čísel popisných nebo 

dokumentace zdolávání požáru. 

Nelze-li zabezpečit akceschopnosti jednotky, která je v plošném pokrytí jednotkami požární 

ochrany určena k provádění požárního zásahu, záchranných nebo likvidačních prací v rámci 

integrovaného záchranného systému, oznámí to neprodleně zřizovatel této jednotky 

hasičskému záchrannému sboru kraje. [8] 

1.7.6 Finanční zabezpečení jednotek SDH 

Ze zákona o Požární ochraně vyplývá, že obec, která je zřizovatelem jednotky, této 

zabezpečuje potřeby po stránce materiální a finanční. To znamená, že jednotce dle potřeby 

financuje nákupy ochranných prostředků pro hasiče, financuje nákupy nové požární techniky 

a zabezpečuje její fungování např. financováním pohonných hmot a chodu hasičské zbrojnice.  

Taktéž podle zákona o PO obec poskytuje náhradu ušlého výdělku členům jednotky 
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ve své pracovní době nebo v době, ze které jim plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně 

výdělečné činnosti, při účasti na požárním zásahu nebo při jiných záchranných a likvidačních 

pracích a nařízených cvičeních nebo nařízené odborné přípravě. Obec dále financuje náklady 

spojené s povinnými zdravotními prohlídkami pro členy zřizované jednotky.  

Kraj ze zákona o PO hradí náklady spojené se zásahem jednotek SDH obcí mimo svůj územní 

obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. 

Krajský úřad se tedy každoročně formou dotací podílí na financování prostředků pro jednotky 

SDH, repasích nebo obměnách požární techniky a přispívá tak obcím na financování potřeb 

jejich jednotek SDH. 

HZS kraje je nápomocný jednotce SDH, kdy řídí a poskytuje odbornou přípravu vybraným 

funkcím u jednotek SDH a provádí bezplatný servis některých prostředků PO např. dýchací 

techniky. Dále bezplatně poskytuje požární techniku a věcné prostředky pro jednotky SDH 

při její obnově a vyřazení od HZS kraje. 

Ministerstvo vnitra podle zákona o PO předkládá ministerstvu financí návrh na účelové 

dotace pro jednotky SDH obcí. 

Tyto aspekty finančního zabezpečení jednotek SDH obcí lze chápat jako zákonem podpořené, 

u části jednotek však finanční rozpočty dorovnávají i různé finanční dary, 

ať už od právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob. Rozpočet 

jednotky může plnit i výdělečná činnost sdružení působícího na úseku požární ochrany v obci, 

které takto obci potažmo jednotce může formou daru na činnost přispívat. 

1.7.7 Jednotky SDH obce kategorie V 

Označení jednotky této kategorie je správně římskou číslicí (V), pro snadnější čtení této práce 

však bude někdy v textu stejně jako v názvu práce označení arabskou číslicí 5. 

Jednotky požární ochrany kategorie 5 jsou zřízené výhradně pro místní působnost na území 

svého zřizovatele. V tabulce č. 1, která vychází z vyhlášky č. 247/2001 Sb., je uveden 

minimální personální předpoklad k vytvoření této jednotky. To znamená, že jednotka musí 

mít jednoho velitele, nejméně dva velitele družstva, minimálně dva strojníky a alespoň čtyři 

hasiče. Jednotka musí být vybavená nejméně jednou funkční přenosnou motorovou stříkačkou 

s příslušenstvím k provedení požárního zásahu. Každý člen musí být vybaven osobními 

ochrannými prostředky s minimálním předpokladem daným tabulkou z pokynu generálního 
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ředitele HZS ČR č. 25/2009. Pokud z důvodu např. plošného pokrytí nebo dokumentací 

zdolávání požáru objektů, jejíž ochranu před mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje, 

lze stanovit rozšíření vybavení pro kategorii JPO 5 například o CAS nebo DA. To, zda obec 

jako zřizovatel jednotku vybaví nadstandardně, nad rámec vybavení dané vyhláškou, je pouze 

na rozhodnutí obce. 

Vyplývá-li potřeba například z havarijního plánu kraje mít dostatek sil a prostředků 

ke zvládání úkolů ochrany obyvatelstva, lze k této činnosti zaúkolovat i jednotky SDH obcí. 

Jednotky SDH obcí, zejména kategorie 5, mohou tedy získat předurčenost k plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Jedná se zejména o jednotky, které v rámci území obce s rozšířenou 

působností byly na tuto činnost poplachovým plánem IZS určeny, nebo ty jednotky, které 

o předurčenost projevily zájem. Jednotky, které se stanou předurčenými k plnění úkolu 

ochrany obyvatelstva, nechávají proškolit členy kurzem pro techniky ochrany obyvatelstva 

a u jednotky dojde k doplnění vybavení určeného k činnosti na úseku ochrany obyvatelstva. 

HZS kraje určí, jakou činnost budou v rámci plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

při mimořádné události vykonávat a jakým vybavením budou disponovat. 

1.8 Dílčí závěr 

V kapitole první, byla provedena celková deskripce jednotek PO se zaměřením na kategorii 5. 

V dílčích kapitolách byl řešen pohled na jednotky PO od jejich historického vzniku 

až po současný stav. V teoretické rovině byla řešena současná problematika místních sdružení 

SDH a JPO se zaměřením na kategorii 5. V kapitolách je řešena i problematika IZS a systému 

plošného pokrytí JPO jehož součástí jsou bezpochyby i JPO kategorie 5. Současný pohled 

na JPO kategorie 5 a jejich akceschopnost, dává smysl pro další kapitoly, které se tímto 

problémem budou podrobněji zabývat. Východiskem je návrh řešení pro zvýšení 

akceschopnosti a smysluplného využití JPO kategorie 5 společně s návrhem změny stávající 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., a dalších pokynů pro JPO.  
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2 Analýza současného stavu 

Tato část diplomové práce podrobně analyzuje současný stav jednotek požární ochrany 

kategorie 5 v Plzeňském kraji. 

2.1 Plzeňský kraj 

Vyšší územně správní celek Plzeňský kraj se nachází na jihozápadě České republiky. Se svojí 

rozlohou 7 561 km
2
 je třetím největším krajem v republice, avšak počtem obyvatelstva v kraji, 

se řadí na 9. místo v republice. 

Tabulka č. 4: Statistické údaje Plzeňského kraje 

Rozloha 7 561 km
2
 

Počet obcí s rozšířenou působností 15 

Počet obcí s pověřeným obecním úřadem 35 

Počet obcí 501 

Počet částí obcí 1 539 

Počet obyvatel (k 30. 9. 2014) 574 668 

Počet obyvatel na 1 km
2
 76 

Zdroj: Roční zpráva o stavu PO v Plzeňském kraji, 2014, vlastní zpracování, 2016 [9] 

Plzeňský kraj je specifický rozmanitými přírodními podmínkami. Dominující je pohraniční 

hornaté pásmo na jihozápadě kraje (Šumava, Český les) a tzv. Plzeňská kotlina 

v severovýchodní části kraje, kde je silná sídelní aglomerace kolem města Plzně. Ostatní části 

kraje tvoří pahorkatiny a vrchoviny. 

V kraji se nachází také množství vodotečí, z nichž se vytváří řeky Úhlava, Úslava, Radbuza 

a Mže, tyto v soutoku vytváří významnou řeku Berounku. Další významné řeky v kraji jsou 

Střela a Otava. Vodní díla vybudovaná na území kraje jsou Hracholusky na řece Mži, Nýrská 

přehrada na řece Úhlavě a Litická přehrada na řece Radbuze. Krajinu zvláště v pohraničním 

území pokrývají lesy, které se prolínají se zemědělskými plochami. V okolí větších měst 

vnikla průmyslově zastavěná území, která mají zvláštní vliv na bezpečnostní a požární rizika. 
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Nejvýznamnější z hlediska osídlení je město Plzeň, které se svými 168 034 obyvateli patří 

mezi čtvrté největší město v České republice. Kromě Plzně mají značný hospodářský 

a kulturní význam města Klatovy, Domažlice, Tachov a Rokycany. Stejného významu však 

dosahují i města ve slaběji zalidněných oblastech jako jsou Přeštice, Nepomuk, Sušice, 

Stříbro, Plasy, Kralovice a Horšovský Týn. [9] 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje má v současné době vytvořenou síť požárních 

stanic, které odráží riziko vzniku nebezpeční požáru nebo jiné mimořádné události ve svých 

spádových územích. Riziko je vyjádřeno stupněm nebezpečí konkrétního území. Dislokované 

požární stanice v územích umožňují včasný dojezd požární jednotky na místo zásahu. V rámci 

Plzeňského kraje není dostatečné pokrytí území těmito stanicemi především v horských 

oblastech Šumavy a Českého lesa, dále v území okolo Manětína a Bezvěrova na okrese Plzeň 

– sever a v blízkosti hraničního přechodu se SRN Rozvadov. Z analýzy plošného pokrytí 

jednotkami požární ochrany vyplývá, že dojezdové časy stanovené stupněm nebezpečí území 

obce nelze profesionálními jednotkami garantovat na území Plzeňského kraje z 25 %. [9] 

Tabulka č. 5: Počet JPO v Plzeňském kraji k 30. říjnu 2015  

Územní 

odbor 
JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO IV Celkem 

Domažlice 2 5 10 0 94 2 113 

Klatovy 3 1 30 0 145 1 180 

Plzeň 7 3 44 2 226 3 285 

Rokycany 2 2 17 0 35 1 57 

Tachov 2 1 10 0 31 0 44 

Celkem 16 12 111 2 531 7 679 

Zdroj: HZS Plzeňského kraje, vlastní zpracování, 2016 [14] 
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Obrázek č 2: Rozmístění stanic HZS na území Plzeňského kraje 2014 (Zdroj: HZS PK, 

2015) [9] 

2.2 Stav JPO 5 v Plzeňském kraji 

K datu 2. 2. 2016 bylo v Plzeňském kraji celkem 674 jednotek požární ochrany, z toho 

526 JPO kategorie 5 (viz Příloha C: Úbytek JPO kategorie 5 v Plzeňském kraji od roku 2004). 

Od roku 2013 do konce roku 2015 zaniklo celkem 80 JPO 5, kdy se jednalo o zrušení 

jednotek na žádosti jejich zřizovatelů. Od roku 2013 v Plzeňském kraji probíhá ze strany HZS 
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Plzeňského kraje vyhodnocování současného stavu jednotek, kdy byly zaznamenány 

problémy v neplnění zákonem dané odborné přípravy u velitelských funkcí a strojníků. 

Rozkol nastal mezi zřizovateli jednotek a orgánem státní správy, tedy HZS Plzeňského kraje, 

kdy HZS Plzeňského kraje začal důsledně požadovat plnění zákonných povinností u jednotek 

SDH obcí, jako je účast na odborné přípravě pro stanovené funkce a plnění základních 

povinností stanovených zákonem. Bylo zjištěno, že množství jednotek SDH obcí nemá 

v jednotce zákonem stanovený počet vyškolených členů. Ze strany HZS Plzeňského kraje 

dochází o maximální snahu podpory členům jednotek k doplnění si scházejících osvědčení 

pro vykonávané funkce velitele, velitele družstva nebo strojníka, kdy odborná příprava 

je koncipována tak, že probíhá v několika termínech na různých stanicích HZS po celém kraji. 

Snahou je, aby účast na odborné přípravě byla co nejmenší zátěží pro členy jednotek. Členové 

jednotek tedy měli dva roky na doplnění chybějící odborné přípravy pro výkon funkcí. 

Jednotky, které si nestihly nebo nedoplnily potřebnou odbornou přípravu funkcí, 

jsou postupně vyjímány z poplachových plánů a se zřizovateli je vedeno řízení k nápravě 

stavu nebo k alternativnímu řešení. Tam kde to lze, dochází ke sdružení prostředků s jinou 

obcí a financování jiné funkční jednotky. 

U JPO kategorie 5 jde o dlouhodobý problém, kdy několik let byly tyto jednotky zanedbávány 

jak ze strany svých zřizovatelů, tak krajských úřadů a ostatních finančních přispěvatelů. 

Stejně tak povědomí o systému požární ochrany a vůbec odborná příprava těchto jednotek 

byla značně zanedbaná. To má za následek, že ještě dnes u některých funkcionářů jednotek 

je stále určitá nevědomost o rozdílu mezi jednotkou SDH obce a občanským sdružením SDH. 

Činnost některých jednotek se ubírá stále větší měrou k činnosti sdružení SDH než k činnosti 

jednotky SDH, jak byla ostatně zřízena ze zákona o požární ochraně. U některých jednotek 

se například po vzniku vyhlášky č. 247/2001 Sb., stalo, že tyto jednotky nebyly nikdy 

oficiálně a v souladu s touto vyhláškou zřízeny. Toto nebylo nikdy kontrolováno, a tak 

se stávalo, že v posledních letech se rušily jednotky, které nikdy nefungovaly a nebyly 

ani oficiálně zřízeny. Fungovaly tak pouze v souladu místního SDH a nikdo z těchto členů 

v tomto neviděl rozdíl, potažmo problém. Naproti tomu se v Plzeňském kraji nacházejí 

jednotky téže kategorie, vybavené zcela nadstandardně, odpovídající v některých případech 

i kategorii JPO 3. Tyto jednotky jsou zcela akceschopné. Většinou jsou dislokované na území 

města Plzeň, nebo v jeho okolí či jsou jejich zřizovatelem jiná větší města. 
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Obrázek č. 3: Úbytek JPO kategorie 5 v Plzeňském kraji od roku 2004 (Zdroj: HZS 

Plzeňského kraje, oddělení IZS a služeb, vlastní zpracování, 2016) [14] 

2.3 Veřejný výzkum u zřizovatelů jednotek SDH obcí 

Při řešení problematiky JPO kategorie 5 bylo nutno provést průzkum u zřizovatelů jednotek 

SDH obcí, které své jednotky zrušily. Účelem průzkumu bylo zajistit stanoviska zřizovatelů 

jednotek zrušených v období od roku 2010 do 2015 a to k důvodům a příčinám, které je vedli 

ke zrušení svých jednotek. Zjišťovány byly zejména důvody a vodítka, které vedly ke zrušení 

jednotek a jaký je současný stav zajištění požární ochrany v jejich obcích tak, aby nebyla 

porušována legislativa, zejména zákon o požární ochraně. 

Dotazník byl formulovaný do dvou základních otázek, tak aby jeho vyplnění bylo 

pro představitele obce co nejméně časově náročné a na otázky byla jasná odpověď. 

První otázka byla volena tak, aby jasně formulovala důvod, proč se obec rozhodla ke kroku 

zrušit jednotku PO. 

Otázky: 

1) Důvod zrušení jednotky požární ochrany: 

a) dlouhodobá nefunkčnost JPO 

b) personální situace (neobsazení stanoveného počtu členů, nechuť členů k práci v JPO)  

c) finanční aspekty  

d) jiné 
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Otázka měla odpovědět na důvody, které k tomuto kroku obec vedly, ať již důvody ze strany 

obce jako jsou finance, dlouhodobá nefunkčnost JPO, nebo ze strany personálu jednotek, jako 

je neochota práce v JPO nebo nízký počet členů JPO. 

Druhá otázka byla vybraná z důvodu, aby objasnila, jak se obec vypořádala s nahrazením 

systému požární ochrany v obci, tedy jakou si vybrala zákonnou povinnost a zda  

je to pro obec finančně výhodnější než dosavadní dotování své původní JPO. 

2) Současný stav PO v obci:  

a) sdružujete finanční prostředky s jinou obcí (jakou?), nebo HZS PK? Je to finančně 

výhodnější?  

b) jako obec zřizujete ještě jinou jednotku PO, která je funkční a nahrazuje 

tak zrušenou (é)? 

Tato otázka byla kladena z důvodu zjištění, jak je nahrazena zrušená JPO v systému PO 

v obci a jaké to má finanční aspekty. 

V průzkumu provedeným dotazníkem prostřednictvím elektronické pošty, telefonickým 

a osobním pohovorem se starosty, místostarosty, nebo členy zastupitelstva obcí, na dotazník 

odpovědělo celkem 33 zřizovatelů jednotek s celkovým počtem 51 zrušených jednotek SDH 

obcí. Všichni oslovení zřizovali zrušené jednotky kategorie JPO 5 (viz Příloha D: Počet 

respondentů – obecních úřadů se zrušenými JPO podle územních odborů). 

Na dotazník neodpovědělo celkem 52 zřizovatelů s počtem 71 zrušených  JPO. 

 

Obrázek č. 4: Počet respondentů - obecních úřadů se zrušenými JPO podle územních 

odborů (Zdroj: vlastní zpracování, 2016) 
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Z průzkumu vyplynulo, že z velké části se nejednalo o finanční pohnutky, které vedly 

ke zrušení JPO, ale o problémy s nezajištěním personálního stavu potřebného k sestavení 

funkční JPO. Dále se jednalo o důvody s nezajištěním odborného školení a celková nechuť 

bývalých členů pro tuto činnost (viz Příloha E: Odpovědi respondentů na otázky z dotazníku).  

Tato obrovská redukce jednotek PO, uvedená v tabulce Přílohy C, je také dána důvodem, 

že několik zřizovatelů mělo pod sebou zřízeno i několik jednotek PO příslušných místních 

částí obce, ačkoliv tyto obce měly zřízenu minimálně jednu jednotku ve zcela funkčním stavu, 

a to zpravidla kategorie JPO 3, nebo k této další funkční jednotky kategorie JPO 5. Tyto 

skutečnosti však neznamenaly odliv většiny finančních prostředků do jednotky vyšší 

kategorie a tím by jednotky kategorie nižší byly deklasovány. Pokud však jimi zřizované 

jednotky nižší kategorie dobře nefungovaly, obec si prostě aniž by musela sdružovat finanční 

prostředky s jinou obcí, mohla dovolit tyto nefunkční jednotky zcela zrušit. U zrušených 

jednotek bylo zřizovateli také poukazováno na problém, že jednotky se nacházely často 

v obcích o počtu 50 – 150 obyvatel. V takto malých obcích bylo velice těžké najít lidi ochotné 

pro práci v jednotce PO a podrobovat je ve funkcích povinného školení u HZS kraje 

pro získání odborné způsobilosti. Nezbývá než se po zjištění skutečností z provedeného 

průzkumu dále začít zabývat, proč se nedaří obsazovat lidmi právě jednotky SDH obcí, 

a to zejména na malých vsích, kde požární ochrana má tak dlouhou tradici. Na dotazy ohledně 

zajištění požární ochrany za zrušené jednotky bylo zřizovateli odpovězeno, že buď mají další 

svoje jednotky v jiných místních částech, nebo platí finanční prostředky sousedním obcím. 

K tomu dále většina respondentů uvedla, že je to pro ně finančně výhodnější. Z odevzdaných 

odpovědí dotazujících se k výši příspěvku na požární ochranu poskytující za svoji zrušenou 

jednotku jiné obci, bylo uvedeno, že to obce v průměru nestojí více než 5 000 Kč ročně, tedy 

rozhodně méně, než je roční provoz i té nejmenší jednotky PO kategorie 5. 
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Obrázek č. 5: Odpovědi respondentů na otázky z dotazníku (Zdroj: vlastní zpracování, 

2016) 

2.4 Cvičení ke zjištění akceschopnosti jednotek SDH obcí v roce 2015 

Na podzim roku 2015 proběhla v některých územních odborech v oblastech podle hasebních 

obvodů stanic HZS Plzeňského kraje rozsáhlá prověřovací cvičení pro JPO především 

kategorií 5 do počtu deseti povolaných jednotek. Cílem těchto prověřovacích cvičení bylo 

co nejlépe zdokumentovat a zhodnotit akceschopnost povolaných jednotek. V průběhu cvičení 

bylo zjištěno několik závažných nedostatků, a to jak v technologii svolávání AMDS, zejména 

při hromadném povolání více než osmi jednotek, tak v akceschopnosti jednotlivých cvičících 

jednotek. Mezi závažnými nedostatky u jednotek PO kategorie 5 byla zjištěna nedostatečná 

ústroj ochrannými prostředky patrné z obrázku č. 6 a nevyhovující technické vybavení 

prostředky požární ochrany patrné z obrázku č. 9. U svolávání více než osmi jednotek PO 

najednou, bylo zjištěno, že systém AMDS u některých jednotek neprošel až ke koncovým 

uživatelům. U těchto jednotek PO tak došlo k fatálnímu selhání jejich jediného systému 

svolávání. Některé jednotky PO kategorie 5 se na místo nedostavily vůbec, jiné se značnými 

potížemi k dodržení času potřebného k výjezdu jednotky do 10 minut od ohlášení. Pozitivy 

cvičení byly skutečnosti, že jednotky cvičily spořádaně a řídily se pokyny rozhodčích 

na místě zásahu. U členů jednotek PO zejména kategorie 5 cvičení zvýšilo zájem o práci 

v jednotkách a vedlo k celkovému zvýšení akceschopnosti jednotek. Nelze než doporučit 

ve cvičeních pravidelně pokračovat v rozsahu minimálně jednou do roka.  
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Ke všem prověřovacím cvičení bylo KOPIS v různých dnech vyzváno přes 120 jednotek PO 

kategorie 5. 

 

Obrázek č. 6: Prověřovací cvičení Plzeňský kraj říjen 2015 – JPO kategorie 5 (Zdroj: 

HZS Plzeňského kraje, 2015) [16] 

2.5 Zásahová činnost jednotek PO kategorie 5 

Zásahová činnost jednotek PO kategorie 5 v rámci okresu Plzeň-jih byla zjištěna ze statistik 

HZS Plzeňského kraje, kdy je zpracována za období od roku 2010 do roku 2015. 

 

Obrázek č. 7: Zásahy u událostí z počtu 91 jednotek PO kategorie 5 na okrese Plzeň-jih 

v letech 2010 – 2015 (Zdroj: SSU HZS PK, vlastní zpracování 2016) [15] 
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Celkový počet vykázaných událostí jednotek PO kategorie 5 v rámci území okresu Plzeň-jih 

je ovlivněn řadou ukazatelů, například několik jednotek PO v uvedeném období bylo 

buď zrušeno, nebo vyjmuto z požárního poplachového plánu kraje. Rozhodující vliv 

na statistiku událostí měly například rozsáhlé povodně v červnu roku 2013, kdy se počty 

technických pomocí ve statistice více než projevily. Do tabulky uvedené v Příloze F: Zásahy 

u událostí z počtu 91 jednotek PO kategorie 5 na okrese Plzeň-jih v letech 2010 – 2015 bylo 

zahrnuto celkem 91 jednotek PO kategorie 5. Největšího počtu výjezdů v období  

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2015 dosáhla JSDH Chlumčany se 30 událostmi, druhá byla JSDH 

Vstiš s 22 událostmi a třetí JSDH Šlovice s 21 událostmi. Všechny tři jednotky SDH obcí 

se nacházejí v okruhu do 15 km jižně od Plzně a patří mezi akceschopné jednotky PO 

s vybavením minimálně CAS nebo DA. Události zobrazené v tabulce ovlivňuje výše uvedený 

fakt, že ve vykázaném období došlo ke zrušení celkem 28 jednotek PO z celkem uvedeného 

počtu 91. 

Tabulka č. 6: Zásahy jednotky PO kategorie 5 

Zásahy JSDH Šlovice, okres Plzeň-jih 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Technika 

JPO 
DA – A31 DA- A31 

DA – A31, 

DA Ford 

Transit 

DA – A31, 

DA Ford 

Transit 

CAS 25 

Š706, DA 

Ford 

Transit 

CAS 25 

Š706, DA 

Ford 

Transit 

Požáry 1 1 1 1 3 3 

Technické 

zásahy 
0 0 2 5 2 1 

Cvičení, 

ostatní, 
0 0 0 0 1 1 

Mimo 

území 

zřizovatele 

0 0 0 0 2 1 

Celkem 1 1 3 6 6 5 

Zdroj: Zprávy o zásahu JSDH Šlovice, vlastní zpracování, 2016 [15] 

Příklad navyšování zásahové činnosti u jednotky PO kategorie 5 s ohledem na její rostoucí 

akceschopnost, která se týkala i postupného vybavování prostředky PO. Jednotka uvedená 

v příkladu z tabulky č. 6 o zásahové činnosti, byla do roku 2004 evidované pouze číslem 
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jednotky u HZS PK a prakticky neexistovala. V roce 2004 byla znovu zřízena a doplněna 

na vyhláškou stanovený počet osob s provedením odborné přípravy u členů pro funkce. 

V roce 2005 obdržela první požární automobil kategorie DA na podvozku Avia A31 

a následně byl vyřešen systém svolávání jednotky formou systému AMDS. V roce 2012 byla 

jednotka doplněna druhým dopravním automobilem zn. Ford Transit. V roce 2014 došlo 

k výměně vozidla DA-A31 za vozidlo CAS 25 na podvozku Š706. V dnešní době je jednotka 

vybavena CAS a DA, potřebnými technickými prostředky požární ochrany a disponuje 

dostatečným počtem vycvičených členů v počtu 11 osob. Jednotka je tedy plně akceschopná 

a schopna samostatně plnit úkoly požární ochrany jak na místní úrovni, tak se i spolupodílet 

na úkolech požární ochrany v okolních obcích. 

2.6 Podpora jednotek ze strany HZS Plzeňského kraje 

Jednotky SDH obcí jsou podporovány ze strany HZS Plzeňského kraje jak po stránce 

metodické, tak i po stránce servisní. Tento subjekt pro jednotky SDH obcí každoročně pořádá 

kurzy odborné způsobilosti pro vybrané funkce a také specializační kurzy. Jednotkám 

poskytuje doporučenou skladbu pravidelné odborné přípravy a poskytuje studijní materiály 

a podklady pro školení. Každá stanice HZS Plzeňského kraje organizuje pro velitele jednotek 

SDH obcí, spadající do jejího hasebního obvodu, každoroční velitelské dny. Zde jsou s veliteli 

jednotek probírány nové nařízení a poznatky ke službám v jednotkách PO a spolupráci s HZS. 

Ze strany HZS Plzeňského kraje jsou organizována každoroční taktická a prověřovací cvičení 

k ověření akceschopnosti jednotek PO a k procvičení spolupráce jednotek SDH obcí s HZS 

a dalšími složkami IZS. Servisní středisko HZS Plzeňského kraje provádí s obcemi podle 

uzavřených smluv servis a opravy dýchacích přístrojů typu Saturn, Dräger a Pluto, 

a to za pouze ceny náhradních dílů. Obcím tak uspoří ročně nemalé finanční náklady. 

Oddělení komunikačních a informačních systémů HZS Plzeňského kraje též provádí 

pro jednotky SDH obcí bezplatný servis spojovacích prostředků. V roce 2014 byla ze strany 

HZS Plzeňského kraje bezplatně převedena starší technika a věcné prostředky požární 

ochrany obcím pro potřeby jednotek SDH ve výši 12 032 858 Kč. [9] 
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Tabulka č. 7: Počty proškolených členů JPO 5 v roce 2014 

Odborná příprava členů JPO 5 v roce 2014 

Územní odbor 

Velitelé 
Velitelé 

družstev 
Strojníci 

Celkem 

(základní, 

cyklická) 

(základní, 

cyklická) 

(základní, 

cyklická) 

Domažlice 53 86 25 164 

Klatovy 81 138 70 289 

Plzeň 110 123 46 279 

Rokycany 21 43 32 96 

Tachov 21 29 12 62 

Celkem 286 419 185 890 

Zdroj: Roční zpráva HZS PK, 2014, vlastní zpracování, 2016 [9] 

2.7 Finanční podpora 

Základním finančním garantem pro JPO 5 je jejich zřizovatel, tedy obec. Bohužel však 

neexistuje žádná zákonná podoba výše rozpočtu, kterou by musely obce na organizační 

článek, tedy svoje jednotky SDH vynakládat. Děje se tak to, že co různé obce, to různá výše 

rozpočtu pro svoje jednotky SDH. Jednotky SDH taktéž různými dotacemi podporuje Krajský 

úřad Plzeňského kraje, který udělil za poslední tři roky několik dotací právě pro JPO 5. Tyto 

dotace jsou pro stávající jednotky velice prospěšné a mnohé si tak zajistily odpovídající 

osobní ochranné prostředky a požární techniku. Dotace od státu, tedy konkrétně 

od Ministerstva vnitra ČR, v roce 2009 formou přidělení osobních ochranných prostředků 

(zásahová obuv a jednovrství zásahový oděv) prováděná systémem plošného rozdělení 

pro všechny tehdy číselně evidované a ne vždy existující jednotky dopadla tak, že několik 

kompletních ochranných prostředků dostaly jednotky, které vůbec nefungovaly a podle 

vyhlášky č. 247/2001 Sb. nesplňovaly základní existenční předpoklady. U některých 

nefunkčních jednotek se s obdrženou výbavou zacházelo různě, někde se dala pouze 
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do skladu ve zbrojnici, nebo na obecní úřad a v některých případech byl osud vybavení zcela 

nejasný. 

Od roku 2013 vydal krajský úřad několik dotací pro jednotky JPO 5, kdy však 

prostřednictvím HZS Plzeňského kraje došlo k ověřování základních funkčních předpokladů 

jednotek. Dotace tedy dostaly přidělené pouze ty jednotky, které splňovaly potřebné odborné 

kurzy a měly v pořádku základní dokumentaci jednotky. 

V roce 2016 běží státní dotace pro reprodukci požární techniky a výstavbu požárních zbrojnic 

pro jednotky požární ochrany kategorií 2, 3 a 5. Pro kategorii JPO 5 je tedy největší možnost 

dotace k pořízení nového dopravního automobilu, kdy dotace může dosáhnout  

až 50 % nákladů akce v běžném roce do výše však 450 000 Kč. [10] 

V současné době se bohužel naplňuje očekávané tvrzení, že v minulosti bylo málo finančních 

možností pro jednotky SDH obcí kategorie 5, ale tyto jednotky měly silný personální 

potenciál. Nyní jsou možnosti financování stále větší, existuje několik dotačních titulů, 

finance od Evropské unie, státu, krajského úřadu i z obecních pokladen, situace po stránce 

personální, však začíná být u některých jednotek více než katastrofální. 

2.8 Finanční zatížení jednotek SDH obcí kategorie 5 

Z vlastních zkušeností z činnosti v jednotce SDH Šlovice a z konzultací s veliteli několika 

jednotek SDH obcí kategorie 5 se finanční zatížení v ročním rozpočtu nákladů na jednotku 

pohybují v těchto předpokladech. 

Provozní náklady na požární techniku 

Mezi základní provozní náklady na požární techniku patří pohonné hmoty. Průměrný objem 

prostředků na PHM bude dosahovat 3 000 Kč. Při vybavení jednotky požárním automobilem 

a nutnosti provádění kondičních jízd strojníky, se spotřeba PHM, a tím i růst finančních 

nákladů, může výrazně měnit. Mezi roční náklady na vozidla se musí započítat náklady 

na roční technickou prohlídku, u vozidel nad 3,5 t je to zhruba 2 500 Kč. Finanční náklady 

u vozidel může tvořit např. i platba havarijního pojištění. Mezi další náklady spojené 

s vozovým parkem jednotky připadají náklady na servis, údržbu a opravy vozidel. Tyto 

náklady jsou však velice různorodé a nedají se bez specifikace a stáří vozidel odhadnout. 
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Zdravotní prohlídky 

Zdravotní prohlídky členů JPO jsou pro zřizovatele jednotek stálou finanční položkou 

v rozpočtu. Systém zdravotních prohlídek byl navržen tak, že každý člen jednotky má právo, 

jako každý občan státu na preventivní prohlídku zdarma, tedy hrazenou ze zdravotního 

pojištění. Zdravotní prohlídka člena jednotky by tedy měla využít výsledky preventivní 

prohlídky. Tedy zdravotní prohlídka by měla být zcela zdarma, nebo nepřesáhnout 

neodůvodněně finanční částky běžně účtované za tuto činnost. Realita a zkušenosti členů 

jednotek SDH obcí však je taková, že jedna prohlídka hasiče v kategorii IV dle nařízení vlády 

č. 352/2003 Sb. vyjde zřizovatele v průměru na 500 Kč nebo více. V jednotce o devíti členech 

se jedná o částky přibližně okolo 4 500 Kč, a to v období jedenkrát za dva roky. 

Pojištění členů 

Nedílnou součástí nákladů na jednotku by mělo být pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu povolání členy jednotky a pojistná smlouva o skupinovém úrazovém 

pojištění členů jednotky. Náklady na jednoho člena dle uzavřené smlouvy se pohybují okolo 

1 000 Kč ročně. 

Výstroj členů 

Zřizovatel jednotky je povinen pro svoje členy zajistit odpovídající ochranné prostředky, 

kdy předpokládané náklady na výstroj a výzbroj jsou sice jednorázovými výdaji, 

ale v rozpočtu jednotek jsou největší položkou. Tyto výdaje se mohou financovat například 

investičními dotacemi krajského úřadu. Ceny předpokládané výstroje jsou pouze orientační, 

jedná se o minimální vybavení nutné pro funkční jednotku s předpokladem ochranných 

prostředků pro jen družstvo 1+3. Ceny jsou uvedeny za nejlevnější možnou variantu výstroje. 

Pro družstvo 1+3 je nutné zohlednit možné rozdíly ve velikostech prostředků 

pro devítičlennou jednotku a také hygienické aspekty při použití ochranných prostředků mezi 

všemi členy jednotky jako erární výstroje. 

Výstroj a výzbroj a předpokládané náklady: 

- 4 x jednovrství zásahový oděv: 4 x 7 000 Kč, 

- 4 x zásahová přilba: 4 x 4 500 Kč, 

- 4 x zásahové rukavice: 4 x 1 000 Kč, 

- 4 x zásahová obuv: 4 x 3 300 Kč, 

- 4 x požárnický opasek: 4 x 1 400 Kč. 
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Nákup základních ochranných prostředků pro požární družstvo o zmenšeném početním stavu 

1+3 vyjde zřizovatele jednotky v nejlevnějším provedení nákupem nových prostředků 

na přibližně 68 800 Kč.  

2.9 Možný dopad rušení jednotek PO kategorie 5 v systému plošného 

pokrytí 

Zrušení celkem 175 JPO kategorie 5 v době od roku 2004 dosud, kdy rušení jednotek svými 

zřizovateli, i když již pomalým tempem, nadále pokračuje, by mohlo znamenat vážné 

narušení požární bezpečnosti v kraji. Avšak vzhledem k tomu, že zrušené jednotky byly 

dlouhodobě nefunkční, neznamená jejich zrušení prakticky žádný větší problém ve vztahu 

k plošnému pokrytí jednotek PO v kraji. Zrušením těchto nefunkčních jednotek se na jejich 

místa v požárním poplachovém plánu kraje dostanou jednotky jiné, které díky většímu 

přísunu finančních prostředků a většímu objemu zásahové činnosti, zvýší svoji kvalifikaci, 

obdrží nové technické prostředky, a tím budou postupně zvyšovat svoji akceschopnost. 

Problém by mohl nastat až v případě plošných mimořádných událostí, tak jak tomu bylo 

například v roce 2002 nebo v roce 2013 při velkých povodních v Plzeňském a jiných krajích. 

Zde se pro nedostatek jednotek PO nemohlo pomáhat najednou ve všech postižených 

lokalitách a na jednotky PO se často čekalo v pořadí nejzávažnějších událostí a ohrožených 

oblastí. Zde často místní jednotky PO, zpravidla kategorie 5, byly jedinou možnou 

záchrannou složkou pro místní obyvatele a opravdu jejich pomocnou rukou. Je tedy zcela 

v kompetenci starostů obcí, zda svoje jednotky zcela zruší a tím v případě událostí velkého 

rozsahu způsobí, že nebude poskytnuta obyvatelům obce alespoň částečně odborná a velice 

potřebná pomoc. V takových případech se bude muset obec spolehnout pouze na občany, kteří 

svépomocí pod organizací starosty budou provádět nějakou činnost ve prospěch obyvatelstva. 

2.10 Dílčí závěr 

V této kapitole byl řešen současný stav jednotek PO kategorie 5 na území Plzeňského kraje. 

Bylo provedeno dotazníkové šetření za účelem zjištění skutečností vedoucí představitele obcí 

k rušení mnoho jimi zřizovaných jednotek. Z provedeného průzkumu mimo jiné vyplývá, 

že pro obec, která nemá jinou JPO než tu kterou zrušila, je jednodušším řešením ročně 

transferovat poplatek v řádech několik tisíc korun pro obec, která jednotku má a vyhnout 

se tak starosti o garanci zcela funkční a akceschopné jednotky. 
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V kapitole byla taktéž provedena statistika zásahové činnosti JPO kategorie 5, vyhodnocení 

rozsáhlých prověřovacích cvičení z roku 2015, nástin finanční zatíženosti JPO 5 a odbornostní 

a finanční podpory ze strany HZS Plzeňského kraje a Krajského úřadu v Plzni. 

Z další kapitoly o možném dopadu rušení jednotek PO kategorie 5 na plošné pokrytí JPO 

vyplývá, že zajištění bezpečnosti v obci je mimo jiné především věcí obce, kdy při plošně 

rozsáhlé mimořádné události budou právě místní JPO 5 obcím zcela chybět. Na tento problém 

reaguje další kapitola o návrhu řešení pro obce, které chtějí do svých jednotek investovat 

prostředky a zvyšovat jejich akceschopnost a pro ty obce, které nemohou z různých důvodů 

takovéto akceschopnosti dosáhnout, ale lze u nich připravit nové jednotky PO odpovídající 

základní pomoci občanům v obci při odezvě na mimořádné události velkého rozsahu.  
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3 Návrh řešení pro zvýšení akceschopnosti 

Po zjištění výše uvedených skutečností je dalším úkolem této práce najít řešení pro udržení 

JPO 5 v akceschopnosti a řešení pro ty, které nemohou z různých hlavně personálních důvodů 

dodržet základní požadavky na ně kladené vyhláškou a zákonem. Řešením může být tyto 

jednotky rozdělit do dvou kategorií, a to pro plnění úkolů v plošném pokrytí jednotkami PO 

a pro plnění úkolů požární ochrany jen při mimořádných událostech velkého rozsahu. 

V následujících kapitolách bude proveden návrh opatření, který by pomohl zvýšit 

akceschopnost u jednotek JPO 5 a to jak u stávajících, tak u navrhované podkategorie. Jedná 

se o soubor opatření vedoucí k posílení akceschopnosti ve smyslu technického, personálního 

a organizačního. 

3.1 Nové členění JPO kategorie 5 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem od zřizovatelů a velitelů jednotek, byl stanoven závěr, 

že mezi jednotkami panuje značný rozdíl jak ve financování těchto jednotek, tak v odbornosti 

jejich členů i samotném materiálním vybavení. Všechny tyto aspekty se vztahují a mají 

rozhodující vliv na akceschopnost jednotek. Není smyslem ani nutné však všechny fungující 

a vybavené JPO 5 převádět na kategorie JPO 3, ale je nutné s těmito jednotkami více 

spolupracovat a zařazovat je do poplachových plánů ve druhých a třetích stupních požárního 

poplachu i mimo území jejich zřizovatelů. Naopak s těmi, co nesplňují základní požadavky 

na akceschopnost, je nutné spolupracovat a umožnit jím fungování v režimu takzvaných 

nezařazených nebo pomocných jednotek. Tyto jednotky by nebyly využity při prvním 

a druhém stupni požárního poplachu, ale až ve třetím nebo zvláštním. Lze to odůvodnit tím, 

že v prvním stupni poplachu ze zkušeností zpravidla tyto jednotky, které nejsou vybaveny 

žádným požárním automobilem ani spolehlivým systémem svolávání nejsou na místě události 

jako první a mají problémy právě s dosažením času k provedení výjezdu od doby ohlášení 

do 10 minut. Poté, co se podaří těmto jednotkám alespoň nějaká aktivace, dostaví se na místo 

události často pěšky nebo s technikou ani nesplňující technické parametry pro požární 

techniku, nebo jako požární družstvo zcela neorganizované. Právě tyto jednotky by neměly 

být zařazeny do systému plošného pokrytí, ale být využity jako pomocné, s označením 

například JPO 5/P, a určeny pouze pro události velkého rozsahu, kde je potřeba velkého počtu 

sil a prostředků. Zde by tyto jednotky byly zcela nápomocné svým obrovským lidským 

a určitým materiálním potenciálem. Využity by mohly být velitelem zásahu například místo 

osob v režimu osobní pomoci podle zákona o požární ochraně nebo zákona o IZS. 



38 

 

Lze tedy určit, že do nové kategorie JPO 5/P (jako pomocné) by spadly JPO 5, které svým 

vybavením a personálním stavem nemohou garantovat akceschopnost dle zákona o požární 

ochraně. Jedná se o jednotky převážně malých obcí, kde nelze tyto jednotky posunout 

v akceschopnosti ani finanční pomocí např. krajského úřadu a bylo by proti zájmu 

bezpečnosti v daném území tyto jednotky zcela zrušit, když by měly zcela zásadní podíl 

a využití např. při likvidaci mimořádných událostí velkého rozsahu nebo při plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. 

Řešením je tedy rozdělit stávající kategorii JPO 5 na dvě, kdy pro stávající JPO 5 se zvýší 

požadavky zejména na požární techniku a pro novou JPO 5/P by se značně slevilo 

z požadavků na celkový řád a funkčnost původních jednotek JPO 5. Od kategorie JPO N tedy 

nezařazené, by se poté, co by došlo k rozdělení jednotek do nových podkategorií, mohlo 

upustit. 

Vzhledem k tomu, že v současné době, pokud jednotka SDH obce nesplňuje požadavky podle 

zákona o PO a jeho prováděcí vyhlášky, je buď zřizovatelem rovnou rušena a prostředky 

finanční podpory zřizovatelem přesunuty na jinou obec, nebo je Hasičským záchranným 

sborem kraje vyjmuta z poplachového plánu a stává se z ní jednotka požární ochrany 

nezařazená tedy JPO N. Není však cílem ani výhodné mít jednotky požární ochrany 

nezařazené v poplachovém plánu kraje bez dalšího využití. Tyto jednotky je tedy třeba 

buď účelně využít, nebo raději prostředky investovat do jednotek, které budou v poplachovém 

plánu určeny právě pro ty obce, které jednotky ruší. V kapitolách 3.5 a 3.6 bude proveden 

návrh řešení pro uvedené obě kategorie jednotek, které povedou k jejich zkvalitnění 

a účelnému využití pro potřeby požární ochrany. 

3.2 Povinnosti a opaření při neudržení akceschopnosti 

Pokud jednotka nemůže udržet akceschopnost, je povinen její zřizovatel o tomto informovat 

HZS kraje. Toto se bude týkat především dlouhodobé neakceschopnosti vedoucí zřejmě 

ke zrušení jednotky nebo její vyřazení z poplachového plánu, tak jak se to týkalo i mnoha 

jednotek v Plzeňském kraji. Avšak pokud jednotka nemůže udržet krátkodobě akceschopnost, 

například z důvodu části členů jednotky na dovolené, plese nebo z důvodu technické poruchy 

vozidla či technických prostředků PO, je příkladné, aby tuto skutečnost velitel jednotky 

ohlásil místně příslušnému KOPIS. Tento jednotku dočasně vyřadí z akceschopnosti a nebude  

ji do odvolání povolávat k událostem. Jedná se o stejnou povinnost, jako když jednotka 

s požárním automobilem zařazeným v poplachových plánech odjíždí za různým účelem, 
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například soutěží v požárním sportu, z místa dislokace, kdy má být o této věci KOPIS 

vyrozuměno. 

3.3 Opatření k udržení personálních stavů jednotek 

Z provedeného šetření u zřizovatelů jednotek, které byly zrušeny, jasně vyplynulo, že došlo 

ke zrušení jednotek nikoliv z důvodů finančních, ale personálních. V současné společnosti 

již nebývá často zvykem, že za práci pro společnost a dobro občanů se finančně neodměňuje. 

Velitelům jednotek nebo jejich zřizovatelům se tak často nedaří tyto jednotky naplnit novými 

lidmi. Otázkou zůstává, jak lidi do jednotek SDH obcí motivovat. Magistrát města Plzně 

se potýká taktéž s problémem naplňovat svoje jednotky novými členy. A rozhodně nelze říci, 

že by ve městě se 170 tisíci obyvateli nebylo dostatek schopných lidí. V současné době lidé 

nemají zájem odpracovat množství hodin, sice pro dobrou věc, ale zcela zdarma. Zřejmě 

nebude jiné řešení, než začít nové a stávající členy nějakým způsobem motivovat. Není třeba 

však přímo finančně, je možnost zajistit členům od zřizovatele, tedy obce nebo města, určité 

druhy tzv. benefitů nebo výhod. Podíváme-li se do zahraniční, např. do sousedního Německa, 

tak zde zřizovatele jednotek svým členům vycházejí maximálně vstříc. Zde mají benefit 

např. v odpuštění poplatků za odpady nebo zvýhodnění pojištění členů i pro soukromý život, 

či systém úlev daní pro zaměstnavatele členů jednotek. 

Začátkem roku 2016 začala intenzivní jednání mezi magistrátem města Plzeň, občanským 

sdružením na úseku požární ochrany - Okresní sdružení hasičů Plzeň – město a zástupci 

jednotek SDH městských částí. Jednání má za cíl pomoci naplnit stavy jednotek a motivovat 

členy k práci v jednotkách. 

Jednou takovou akcí města Plzně je od 1. 3. 2016 spuštěná náborová kampaň na internetových 

stránkách a různých sociálních sítích pod názvem „Staň se dobrovolným hasičem“. 

3.4 Motivace členů jednotek 

Otázkou dále zůstává, co můžou obce, nebo města nabídnout obyvatelům jako motivaci 

pro případnou práci či činnost v jednotkách SDH obcí. Mezi nejčastější návrhy a v reálných 

podmínkách uskutečnitelné tzv. benefity se může jednat u zřizovatelů: 

Města – města bezesporu svým postavením a zřizováním různých subjektů mohou nabídnout 

více benefitů než menší nebo malé obce. Příkladem diskutovaných, zavedených nebo 

nezavedených benefitů může být: 
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- roční legitimace k užívání městské hromadné dopravy pro členy jednotek zřizované 

městem zdarma,  

- poskytnutí vstupenek do bazénu zřizovaného městem,  

- lístky ke vstupu do zařízení zřizovaných městem, např., kino, divadlo, sportovní 

zápasy apod.  

- možnost získání přednosti v pořadí žadatelů o městské byty. 

Obec - obce svým postavením a možnostmi bohužel nemohou nabízet benefity srovnatelné 

s velkými městy, avšak o to více musí spoléhat na letitou tradici hasičských spolků na obcích 

a většího propojení společného života občanů na těchto obcích a ochoty pro ni pracovat, byť 

jako hasiči. U obcí, nebo u výše uvedených měst mohou být přidělenými benefity například.: 

- slevy na vodné, stočné,  

- odpuštění poplatků za domácí zvíře,  

- odpuštění poplatků za odpady.  

- sleva na dřevo z městských a obecních lesů. 

Na celostátní úrovni se často diskutuje téma v případě zavedení slev na dani pro podnikatele 

a zaměstnavatele, kteří budou zaměstnávat a uvolňovat členy JPO v případě vyhlášení 

poplachu. Toto téma je však zcela na samostatnou kapitolu a je otázkou, zda politické 

spektrum něco takového bude ochotno prosadit a zavést do legislativy ČR. 

Vzhledem k celkovému propojení jednotek SDH s občanským sdružením SDH na místní 

úrovni, lze zřizovateli jednotek jednoznačně motivovat členy obou uskupení (většinou 

se jedná o stejné osoby) tím, že přispívá na činnost právě i sdružením SDH, ačkoliv to není 

jeho povinnost. Vzájemná spolupráce obce a členů jednotky se pak může projevit například 

prací pro obec a z obce pak různými granty pro sdružení. Ne v jedné obci to tak skutečně 

funguje, kdy vzájemné vztahy orgánů obce s představiteli jednotky a SDH jsou velice důležité 

pro jejich další existenci. 

3.5 Kategorie JPO 5 

V této kapitole budou navrženy nové systémové požadavky na stávající kategorii JPO 5, 

které budou zaměřeny zejména na technické vybavení, vybavení členů ochrannými 

pracovními prostředky, předpokládaný rozsah odborné přípravy, základní dokumentací 

jednotek, režim systému svolávání a personální složením jednotky. U této kategorie by měla 

nadále zůstat v platnosti doba výjezdu jednotky od ohlášení o události do 10 minut, neboť 
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dobře vycvičené jednotky s připravenou technikou k zásahu a spolehlivým systémem 

svolávání tento limit dovedou udržet. 

 

 

Obrázek č. 8: Jednotka SDH obce kat. 5, prověřovací cvičení podzim 2015,  

Plzeňský kraj (Zdroj: vlastní zpracování, 2015) 

3.5.1 Předpokládané technické vybavení 

U jednotek kategorie 5 je nutné zachovat stávající vybavení z vyhlášky č. 247/2001 Sb., 

a tedy 1 kus přenosné motorové stříkačky o výkonu minimálně 800 l/min při tlaku 0,8 Mpa, 

ve standardním provedení bez úprav pro požární sport s patřičným příslušenstvím 

pro provedení zásahu. 

Dále je nutné doplnit požární techniku o požární automobil určený pro přepravu družstva 

a požární výzbroje, nebo automobil určený pro přepravu družstva a tažení přívěsné přenosné 

motorové stříkačky, nebo o automobilovou stříkačku, nebo automobilovou cisternovou 

stříkačku, obě vybavené tažným zařízením pro dopravu přívěsné motorové stříkačky. Požární 

automobil musí splňovat požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb., tedy jeho technické podmínky 

a podmínky pro vybavení automobilů určité specifikace. Požární automobil bude v barvách 

vozidel požární ochrany a vybaven výstražným a rozhlasovým zařízením modré barvy 

dle platných technických norem a dále jedním kusem vozidlové radiostanice. Vybavení 

jednotky PO požárním automobilem výrazně zvýší její akceschopnost, zejména akční rádius 

a dostupnost požárního příslušenství, stejně tak dobu dostavení se na místo zásahu. V případě 
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vybavení dopravním automobilem s tažným zařízením typického pro osobní automobily, 

lze typizovaný požární přívěs pro PMS 8 se závěsným zařízením pro nákladní vozidla 

adaptovat na podvozek přívěsu pro osobní automobily s původní nástavbou přívěsu PMS 8. 

Tímto se docílí i možnost evidence přívěsu a přidělení registrační značky na přívěs. 

Vybavení vozidlovou radiostanicí zefektivní komunikaci s KOPIS zejména v případě 

operačního řízení a dále komunikaci mezi jednotkami na místě zásahu. Vybavení vozidla 

VRZ umožňuje jednotce nejen efektivní a bezpečnou jízdu v případě jízdy na mimořádnou 

událost, ale i v případné plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Např. využití 

při improvizovaném provedení varování obyvatelstva prostřednictvím tohoto zařízení tam, 

kde selhal nebo není vybudován jednotný systém varování a vyrozumění. Provedení vnějšího 

a barevného označení požárního vozidla podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. umožňuje jeho 

snadnější identifikaci v provozu nebo na místě zásahu a vyjadřuje tak jeho příslušnost 

k jednotkám požární ochrany. 

K dalšímu vybavení těchto jednotek technickými prostředky nelze než doporučit vybavení 

motorovou řetězovou pilou, agregátem na výrobu elektrické energie a elektrickým čerpadlem 

na kalovou vodu. Tyto prostředky jsou v dnešní době dostupné i menším jednotkám 

a lze je v případě nákupu u obce jednoznačně odůvodnit plněním dalších úkolů, jak pro obce, 

tak při zvládání různých mimořádných událostí. 

Ke zvýšení akceschopnosti jednotky zcela jistě přispěje pravidelná kontrola a údržba všech 

motorových agregátů a jejich pravidelné funkční zkoušky. Zkouškami dochází k odhalení 

případných závad a obsluhy agregátů se zároveň opakovaně seznámí s jejich obsluhou 

a údržbou. 
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Tabulka č. 8: Doporučné technické vybavení jednotek PO kategorie 5 

Doporučené technické vybavení Počet 

CAS nebo DA 1 

PMS 8 1 

Elektrocentrála 230 V 1 

Kalové čerpadlo 1 

Motorová řetězová pila 1 

Radiostanice mobilní 1 

Zdroj: vlastní zpracování, 2016 

3.5.2 Odborná příprava personálu a zdravotní způsobilost 

Odborná příprava personálu jednotek požární ochrany je základním předpokladem 

akceschopnosti jednotek, stejně tak jako technické vybavení nebo jejich personál. Odbornou 

přípravou jednotek se zabývá pokyn GŘ HZS č. 3/2014 Sb. Jeden z největších problémů 

k udržení jednotek v akceschopném stavu je jejich odborná příprava. Ta byla také jedním 

z důvodů, proč byly jednotky SDH obcí HZS kraje vyřazovány z požárních poplachových 

plánů, neboť jednotky neměly zajištěnou odbornou přípravu ani pro základní funkce velitele 

a velitelů družstev. V této práci navrhuji pozměnit stávající pokyn na odbornou přípravu 

v takovém to rozsahu. 

- základní odborná příprava v trvání 20 hodin – všichni vstupující členové 

před zařazením do jednotek, 

- pravidelná odborná příprava 40 hodin – všichni členové, 

- vybrané funkce, velitel JPO, velitel družstva, kurz V16 (2 x 8 hodin) – dvoudenní kurz 

s cyklickým prodloužením o stejný kurz jednou za 5 let, 

- vybraná funkce strojník pro CAS nebo AS – odborná způsobilost na 5 let kurz S16 

(2 x 8 hodin), 

- vybraná funkce strojník bez CAS nebo AS – odborná způsobilost na 5 let, kurz S8 

(1 x 8 hodin), 
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- obsluha motorových pil – kurz 8 hodin (1 x 8 hodin) jednodenní kurz s cyklickým 

prodloužením o stejný kurz jednou za 5 let, dále roční odborná příprava na veliteli 

JPO, 

- nositel dýchací techniky – kurz NDT 16 hodin (2 x 8 hodin) – pouze vstupní kurz – 

dále odborná příprava na veliteli jednotky. 

Největší změnou oproti stávajícímu pokynu k provádění odborné přípravy by bylo zkrácení 

kurzu na obsluhy motorových pil z 64 výukových hodin na 8 hodin, s opakováním po 5 letech 

jako u kurzů pro velitele a strojníky. Z vlastních provedených šetření u velitelů jednotek SDH 

obcí jasně vyplývá, že tato stávající časová náročnost pro kurz obsluhy motorových pil značně 

odrazuje členy k jeho získávání a snižuje tak akceschopnost jednotek v počtu jejich 

vycvičených členů. Stejně tak kurz pro nové velitele nebo velitele družstva JPO 5 v rozsahu 

40 hodin je časově náročný a měl by se konat v navrhované délce pouze 2x8 hodin. Systém 

40 výukových hodin u nových velitelů skutečně odrazuje ustanovení členů do těchto funkcí, 

které jsou důležité pro akceschopnost JPO. 

Zdravotní způsobilost – všichni členové se budu podrobovat lékařské prohlídce 1 x za dva 

roky dle stávajícího nařízení vlády č. 352/2003 Sb. 

3.5.3 Dokumentace 

Současné nároky na dokumentaci jednotek kategorie 5 jsou příliš byrokratické a dělají 

problém nejedné jednotce. Ideální varianta dokumentace by měla obsahovat: 

- zřizovací listinu JPO, 

- seznam členů JPO, 

- dohodu o členství v JPO, 

- doklady o zdravotní způsobilosti členů, 

- smlouvy o pojištění členů, 

- osvědčení o odborné způsobilosti funkcí (velitel, velitel družstva, strojník, obsluha 

motorových pil, nositele dýchací techniky), 

- jmenovací dekret pro velitele jednotky, 

- doklady o ZOP a POP + přezkoušení, 

- dokumentaci k technice – kniha provozu k automobilům a všem agregátům, kondiční 

jízdy strojníků a zprávy o zásahu.  
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Další dokumentace by měla být vedena například dle vybavení jednotky (dýchací přístroje 

nebo jiné prostředky požární ochrany jako požární opasky, záchranná lana, žebříky apod.). 

3.5.4 Systém svolávání 

Vzhledem k zajištění efektivní akceschopnosti jednotky je nutné u každé jednotky vybudovat 

spolehlivý a zcela funkční systém svolávání členů jednotky požární ochrany. Jako 

nejefektivnější způsob se dosud jeví kombinace elektronických nebo elektrických rotačních 

sirén a systému předávání hlasových a SMS zpráv systémem AMDS. 

Systém AMDS (Automated Message Delivery System) je automatizovaný systém odesílání 

hlasových zpráv. Tento systém provozuje HZS ČR pro svolávání členů jednotek SDH obcí, 

kdy po aktivaci jednotky určené k zásahu dojde k hromadnému volání na telefonní čísla členů 

jednotky. Ti po přijetí hovoru slyší umělým hlasem vyrozumění od HZS ČR o události. 

Po stisknutí tlačítka 1 na mobilním telefonu člena dojde k přehrání zprávy o události (místo 

a druh události) a v systému se hasič jednotky objeví jako aktivovaný – schopný k zásahu. 

Pokud člen jednotky zmáčkne na mobilním telefonu tlačítko 2, tak systém zprávu nepřehraje 

a označí jej jako zásahu neschopného. Tím dochází na KOPIS i k přehledu, zda je jednotka 

schopná výjezdu.  

Tímto systémem je zcela pružně s časem vyhlášení poplachu u jednotek HZS ČR také 

vyhlášen poplach jednotkám SDH obcí. Lze použít jednu z uvedených variant, kdy však 

u jednotek s vyšším počtem zásahů je vhodné aplikovat spíše systém AMDS než rotační nebo 

elektronické sirény, neboť v různých městech docházelo k opakovaným stížnostem obyvatel 

na hlučnost sirén a přitom argumentovali, že šlo o valnou většinu zásahů s technickou 

pomocí. 

U jednotek PO kategorie 5, kde počet zásahů nepřesáhne 25 ročně, je vhodné použití obou 

druhů systémů v kombinaci. Kombinace obou systémů má význam např. při přetížení 

telefonní sítě, jejím úplném výpadku, nebo při selhání jednotlivých koncových mobilních 

telefonů členů jednotky. Vzájemně se tak doplňují při selhání jednoho systému svolávání. 

Výhodou kombinace je i skutečnost, že člen jednotky nemusí mít neustále mobilní telefon 

při sobě, ale v případě rotačních nebo elektronických sirén je signál k výjezdu jednotky 

slyšitelný na území celé obce, pokud se tedy člen na území obce nachází. 
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Systém AMDS se obvykle ještě doplňuje odesíláním SMS zpráv s podrobnějším zněním 

o události a silách a prostředcích na místo vyslaných. Tyto SMS zprávy společně s AMDS 

se obvykle dávají k zaslání pouze veliteli jednotky a velitelům družstev. 

Tento systém přináší pro velitele jednotky povinnost zaznamenávat veškeré 

změny telefonních čísel členů jednotky a pružně tak na ně reagovat s vyžádáním změny 

v systému evidence u HZS kraje. Tímto opatřením nebude ohrožena akceschopnost jednotky, 

neboť systém svolávání bude funkční pro všechna aktuální telefonní čísla členů jednotky. 

3.5.5 Početní personální stav 

Základní prioritou akceschopnosti jednotek je její početní stav. Z teoretického hlediska lze 

konstatovat, že minimální početní stav jednotky PO kategorie 5 v počtu devět osob 

je postačující, nikoliv však neekonomický. Lze předpokládat, že početně ideální stav 

i z ekonomického hlediska by činil do 15 osob. Vyhláškou daný základní minimální početní 

stav není potřeba měnit. V případě, že jednotka má ve svém vozovém parku požární 

automobil, je vhodné počet strojníků rozšířit ze dvou na čtyři. Množství osob v jednotce může 

opět ovlivňovat řada faktorů. Jedním z nich může být počet osob v jednotce, které jsou 

pracovně umístění v místě dislokace jednotky, a lze je k zásahu využít. Stejně tak počet členů, 

kteří jsou trvale k dispozici na území obce, kde je jednotka dislokovaná, nebo počet členů 

jednotky, kteří pracují ve směnném provozu. To jsou všechno skutečnosti, které mohou 

navýšit potřebu členů v jednotce nebo naopak snížit jejich počet na minimální stav 

dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

3.5.6 Uspořádání hasičské zbrojnice 

Uspořádání hasičské zbojnice se může zdát zbytečnou kapitolou, ale má zcela zásadní vliv 

na akceschopnosti jednotky SDH obce a vzhledem k nutnosti dodržení času výjezdu JPO 

do 10 minut sehrává důležitou roli. 

Stavební uspořádání hasičských zbrojnic jednotek SDH obcí je nejen v Plzeňském kraji, 

ale i v celé České republice velice různorodé. Většinu zbrojnic však tvoří garáž k umístění 

požární techniky nebo technických prostředků požární ochrany a místnost pro uložení výstroje 

a výzbroje. Pokud je jednotka vybavena požárním automobilem, který lze umístit do garáže 

zbrojnice, je nutné, aby technika byla parkována způsobem k umožnění co nejrychlejšího 

výjezdu z garážového stání. Jsou-li vrata vybavena elektromotorovým otvíračem vrat, je tento 

systém vhodné doplnit nouzovým otevíráním. V okolí výjezdu z garáží je vhodné instalovat 

výstražné tabule, značky k zákazu stání nebo parkování, se sdělením, že je zde výjezd 
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požárních vozidel. V garážovém stání je vhodné zejména s ohledem ke konstrukčnímu 

uspořádání vozidel uzpůsobit např. rychlou dodávku stlačeného vzduchu k umožnění rychlého 

výjezdu vozidla, a to vhodným kompresorem a rozvodem tlakového vzduchu. Stejně 

tak je vhodné připravit k požárním vozidlům dobíječe/konzervátory autobaterií, které udržují 

stav autobaterií v nabitém režimu a sníží tak riziko selhání startu požárního automobilu. 

Vhodné uspořádání místnosti pro vystrojení jednotky/družstva osobními ochrannými 

prostředky je taktéž nedílnou součástí akceschopnosti jednotky. Šetřením mezi jednotkami 

bylo zjištěno, že někteří její členové mají ochranné osobní prostředky v domácnosti 

a po vyhlášení poplachu dochází do zbrojnice již vystrojeni. Toto rozhodnutí velitele jednotky 

však snižuje akceschopnost jednotky v případě, že členové budou v době vyhlášení poplachu 

na jiném místě než v jejich domově. Prioritou tak musí být umístění osobních ochranných 

prostředku výhradně na zbrojnici, kde v případě nedostatku tohoto materiálu můžou posloužit 

i jako skupinové ochranné prostředky jednotky. 

3.6 Jednotky SDH obcí kategorie 5 nesplňující akceschopnost 

V současné době u jednotek PO kategorie 5 vyřazených z požárních poplachových plánů, 

které z různých důvodů nedokážou zajistit akceschopnost ani základní předpoklad dle zákona 

o PO a jeho prováděcí vyhlášky, by bylo zařazení do určité zvláštní kategorie jejich jediným 

východiskem. To se netýká jen mnoha jednotek v Plzeňském kraji, ale pravděpodobně 

i mnoha jednotek PO na území České republiky. Jedná se o jednotky malých obcí s nízkým 

rozpočtem, často bez moderního vybavení a postrádající základní ochranné prostředky 

pro hasiče. Jedná se o jednotky, které z různých důvodů nemohou naplnit požadované počty 

členů jednotky a zajistit jejich kvalifikaci do patřičných funkcí. Bylo by však proti zájmům 

občanů a bezpečnosti vůbec tyto jednotky jednoduše zrušit a přijít tak o velice početnou sílu 

lidského potenciálu působícího na poli požární ochrany. Lze tedy navrhnout jiné řešení 

a umožnit další fungování těchto jednotek při práci ne tak kvalifikované, ale stále potřebné. 

Pokud to lze, je nutno tedy u těchto jednotek zajistit možnost snížení požadovaného početního 

stavu, snížit požadavky na jejich kvalifikaci a zároveň i čas potřebný pro výjezd jednotky, 

neboť uvedené jednotky ze zkušeností i z provedených prověřovacích cvičení nejsou schopny 

z různých důvodů tomuto požadavku výjezdu do 10 minut dostát. Ideálním řešením je čas 

prodloužit na 30 minut, ovšem za předpokladu, že se změní jejich působnost a překvalifikují 

se k jinému druhu zásahové činnosti, než je například požární zásah v prvním stupni 

požárního poplachu. U těchto jednotek by obce mohly například využívat jednotky složené 

z jednotlivých družstev vytvořených jednotlivými obcemi, například obec A by tvořila pouze 
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družstvo 1+3 nebo skupinu, obec B by vytvořila družstvo 1+3 nebo skupinu, kdy složením 

obou družstev nebo skupin by vnikala společná jednotka a mohla by řešit například úkoly 

zadané velitelem zásahu na místě události ve třetím nebo zvláštním stupni poplachu. 

U uvedeného krajního řešení by se dalo předpokládat, že obce by tuto možnost uvítaly, čímž 

by se mohly vyhýbat povinnosti ze zákona o požární ochraně zřídit jednotky odpovídající 

kategorie a ulevit tak svým rozpočtům, neboť navrhované řešení by mělo pouze minimální 

zatíženost financí obce a času personálu jednotek. Řešením by tak musela být odůvodněná 

žádost o změnu kategorie jednotek požární ochrany 5 u Hasičského záchranného sboru kraje, 

který by celý proces musel schvalovat a o věci tak v odůvodněných případech s ohlédnutím 

na systém plošného pokrytí jednotkami požární ochrany rozhodovat. Pokud by došlo 

ke změně vyhlášky č. 247/2001 Sb., a vzniku této podkategorie mohla by dostat označení 

například JPO 5/P jako pomocná. 

 

Obrázek č. 9: Jednotka SDH obce při prověřovací cvičení, podzim 2015 Plzeňský kraj 

(Zdroj: HZS PK, 2015) [16] 

3.6.1 Předpokládané technické vybavení 

U jednotek PO kategorie 5 nesplňující akceschopnost, zařazených do podkategorie JPO 5/P 

jako pomocná, by měla být zachována minimální požární technika dle stávající vyhlášky 

č. 247/2001 Sb., kdy se jedná tedy o přenosnou motorovou stříkačku o výkonu minimálně 

800 l/min, při tlaku 0,8 Mpa s požárním příslušenstvím k provedení zásahu. U motorové 

stříkačky musí být zachována funkčnost pro požární použití, tedy bez úprav k požárnímu 

sportu. Další vybavení by bylo specifické například k předpokládanému využití těchto 
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jednotek nebo jejich částí ke společným úkolům. Jednalo by se o požadavek každou jednotku 

nebo její část vybavit jednoduchým ženijním vybavením. U jednotek dislokovaných v místech 

s předpokladem výskytu povodní pak prostředky pro zvládání povodňové situace. Pokud 

by bylo v místě potřeba zřídit jednotky PO předurčené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, 

byly by jednotky nebo části jednotek vybaveny náčiním pro tyto účely. Z ženijního vybavení 

se jedná zejména o lopaty, krumpáče, rýče, rýžové koště, páčidla a sekery. U prostředků 

k eliminaci povodňových stavů pak dostatečný počet naskladněných pytlů ke stavění 

protipovodňových hrází a násypky k plnění těchto pytlů. 

3.6.2 Odborná příprava personálu a zdravotní způsobilost 

Provádění základní přípravy členů je u této podkategorie bezúčelné, a to vzhledem k pouze 

pomocným úkolům jednotky. Pravidelná odborná příprava by postačovala pro každého člena 

20 hodin ročně, kdy přípravu by prováděl velitel jednotky jako nejodbornější osoba. 

Pravidelná příprava by měla být zejména zaměřená k ochraně obyvatelstva, dálkové dopravě 

vody pomocí přenosné motorové stříkačky, provádění protipovodňových opatření a plnění 

jiných úkolů při zvládání mimořádných událostí zejména živelních pohrom. Velitel jednotky 

by měl za povinnost absolvovat kurz velitele V16 (2 x 8 hodin) s platností na 5 let a možností 

po opakovaném kurzu prodloužení platnosti. Ostatní funkce jako strojníky, zástupce velitele 

a hasiče by zaškoloval velitel v rámci pravidelné odborné přípravy. 

Zdravotní prohlídka ověřující způsobilost u členů jednotky by měla zůstat jedenkrát za 2 roky 

dle stávajícího Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. 

3.6.3 Dokumentace 

Snaha o snížení množství dokumentace by měla zcela jistě nastat u této kategorie, 

kdy nezbytnými dokumenty by však stále měly být: 

- zřizovací listina JPO,  

- seznam členů JPO,  

- dohoda o členství v JPO,  

- doklady o zdravotní způsobilosti členů,  

- jmenovací dekret velitele jednotky,  

- odborná způsobilost velitele, 

- doklady o pravidelné odborné přípravě členů,  

- doklady k provozu agregátů (pokud je jednotka bude vlastnit). 
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3.6.4 Systém svolávání 

Vzhledem k předpokládanému využití jednotky pouze ve třetím a zvláštním stupni požárního 

poplachu, kdy by platil požadavek při svolání jednotky ohledně jejího času výjezdu 

do 30 minut, by bylo vhodné nechat povolávání jednotky pouze na telefonickém spojení 

na velitele jednotky nebo jeho zástupce, případně na ohlašovnu požárů, která zajistí povolání 

členů jednotky systémem obvyklým v místě dislokace jednotky. 

3.6.5 Početní a personální stav 

Základním a minimálním početním stavem této kategorie by bylo šest osob, kdy tyto tvoří 

družstvo 1+5.  Jednotku by tvořil velitel, zástupce velitele jednotky, dva strojníci a dva hasiči, 

nebo starší hasiči. 

3.7 Dílčí závěr 

V kapitole 3 - Návrh řešení pro zvýšení akceschopnosti jednotek, byly využity informace 

z teoretické části a z části analýza současného stavu jednotek. Výsledkem této kapitoly byla 

co nejlepší optimalizace jednotek PO kategorie 5 a to ve vztahu k jejich akceschopnosti. 

Z důvodu rušení velkého počtu jednotek a při vědomí nebezpečí z tohoto stavu vyvolaného, 

byla navržena optimální řešení pro jednotky, které nemohou v současné době udržet svoji 

akceschopnost. Tyto návrhy plně korespondují s potřebou jednotek PO za stavů vyvolaných 

mimořádnými událostmi velkého rozsahu. Starostové obcí tedy bez jednotek požární ochrany, 

byť na jednotky v plošném pokrytí přispívají, nemohou své obci plně garantovat 

za takových stavů potřebnou a okamžitou pomoc svými prostředky. Řešením je skutečnost, 

že jednotky by neměly být plošně rušeny, ale lze jim nastavit nová kritéria, která 

by u některých jednotek jednak zvýšila jejich akceschopnost a jednak udržela v činnosti 

i ty jednotky, které na ni nemohou dosáhnout. Je třeba si uvědomit, že starostové obcí jsou 

plně odpovědní za pomoc občanům své obce, a to i v případě mimořádných událostí. Je tedy 

na zvážení starostů, zda vlastnit svoji jednotku, byť o sníženém touto prací navrženém řešení 

JPO 5/P, nebo nevlastnit žádnou a spolehnout se v případě potřeby na jiné jednotky PO nebo 

jinou pomoc. 
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Závěr 

V současné době je na území České republiky, ale i ve světě viditelný nárůst mimořádných 

událostí, a to jak živelních katastrof, tak havárií. K eliminaci těchto událostí je zapotřebí určité 

množství sil a prostředků spojených v dokonalý systém odezvy na tyto události. Události 

velkého rozsahu vždy vyžadují odpovídající množství sil a prostředků, kdy jsme se o tom 

mohli přesvědčit například u velkých povodní v nedávné době nebo při velkých požárech 

v roce 2015 způsobených dlouhotrvajícím suchem. Tou nezbytnou silou při zvládání událostí 

velkého rozsahu byly bezesporu i jednotky SDH obcí, a to včetně jednotek PO kategorie 5. 

V  této diplomové práci byla provedena celková deskripce jednotek SDH obcí včetně jejich 

historického vývoje. Pozornost byla zaměřena na jednotky PO kategorie 5, kdy v práci byla 

provedena analýza stavu těchto jednotek v Plzeňském kraji. Součástí analýzy bylo provedení 

průzkumu mezi zřizovateli těchto jednotek a zjištění důvodů vedoucích k jejich hromadnému 

rušení. Důvodem k tomuto průzkumu byla skutečnost, že od roku 2004 do roku 2015 bylo 

v Plzeňském kraji zrušeno celkem 170 JPO kategorie 5 z celkového počtu 701. Průzkumem 

bylo také zjištěno, že překvapivě za rušením jednotek již nejsou chybějící finance, ale jejich 

slabá personální stránka. V dnešní době se již nedaří dostatečně lidi motivovat na práci 

v jednotkách a hlavně k práci bez finanční nebo jiné odměny. V diplomové práci je proto 

mimo jiné navrženo, jak by bylo možné motivovat členy jednotek, a tím jednotkám zaručit 

základní předpoklad akceschopnosti, a to v lidském potenciálu. Protože bylo zjištěno, 

že akceschopnost jednotek PO kategorie 5 v Plzeňském kraji dosahuje značně viditelných 

rozdílů, byl v návrhové části vytvořen návod na zvýšení akceschopnosti jednotek PO 

kategorie 5 po stránce materiální, personální a organizační. Tímto se docílí značného 

zhodnocení jednotek a jejich větších možností při zvládání mimořádných událostí. Vzhledem 

k tomu, že část jednotek PO kategorie 5 nedokáže přes veškerá opatření svoji akceschopnost 

zvýšit a nedokáže zaručit ani plnění požadavků na ně kladené zákonem o požární ochraně 

a prováděcí vyhláškou, byl v práci učiněn návrh na jejich rozčlenění na dvě podkategorie. 

Obě podkategorie by měly rozdílné požadavky na jejich povinnosti a úkoly v rámci plnění 

úkolů požární ochrany. Toto rozčlenění by právě zajistilo, že jednotky nesplňující 

akceschopnost nebudou muset být plošně rušeny, ale zachovají se pro případ potřeby 

u mimořádných událostí velkého rozsahu a zároveň nebudou takovou zátěží pro rozpočty 

obcí. Ostatní úkoly za ně převezmou jiné jednotky PO, například i akceschopné sousední 

jednotky PO kategorie 5. Toto opatření zajistí i skutečnost, že pouhé zrušení jednotky 

by mohlo mít za následek hluboký společenský dopad v obci, neboť právě tyto jednotky jsou 
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úzce spojené s organizacemi SDH a jsou často jediné v obci, které zde tvoří společenský 

život. V nejedné obci v Plzeňském kraji docházelo při zrušení jednotky i ke zrušení místního 

SDH.  

Práce je přínosná celkovým náhledem na současnou problematiku jednotek PO kategorie 5, 

a lze ji aplikovat jako určité doporučení pro velitele těchto jednotek, jejich zřizovatele 

a celkově jako podnět pro řešení současné problematiky jednotek SDH obcí kategorie 5. 

Z návrhové části vyplývá, že by mělo dojít k novelizaci přílohy zákona o PO - Kategorie 

jednotek PO se začleněním nové kategorie JPO 5/P a taktéž stávající, ale dnes již zastaralé 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., s úpravou nároků na technické vybavení u nově rozčleněných 

jednotek PO kategorie 5. V příloze č. 4 uvedené vyhlášky, by mělo dojít k rozšíření povinné 

požární techniky a věcných prostředků PO u této kategorie a taktéž k rozšíření tabulky o jeden 

sloupec pro navrhovanou kategorii JPO 5/P. Tímto krokem by došlo k výraznému zvýšení 

akceschopnosti a využitelnosti obou navrhovaných kategorií jednotek PO. 
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