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ANOTACE 

 

PACLT, M.: Zřizování jednotek HZS u právnických a podnikajících fyzických osob v zemích 

EU. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU, 2008 

 

      Bakalářská práce se zabývá problematikou požární ochrany v oblasti fungování, vzniku a 

činnosti jednotek hasičského záchranného sboru podniku v České republice a charakterizuje   

jednotky podniků v zemích EU. 

      První část práce je věnována legislativním podkladům o vzniku a činnosti jednotek 

hasičského záchranného sboru podniku v České republice. Další část práce charakterizuje 

profesionální jednotky podniků ve vybraných zemích EU. V závěrečné části bakalářské práce 

jsou vyhodnoceny získané poznatky a ty se porovnávají se zásadami uplatňovanými v České 

republice.        

  

 

ANNOTATION 

 

PACLT, M.: Establishment of Units of Fire and Rescue Service with Legal and Physical 

Entities – Entrepreneurs in the EU Countries. Bachelor’s thesis. Ostrava: VŠB-TU, 2008 

 

       Bachelor’s thesis deals with the issue of fire prevention in the field of operation, 

establishment and activities of fire brigade units of a company in the Czech Republic and 

describes company units in the countries of the EU. 

      The first part of the thesis pursues the question of legislative basis of establishment and 

activities of fire brigade units of a company in the Czech Republic.  The following part 

characterizes professional company units in selected countries of the EU.   In the concluding 

part of the thesis the information and knowledge acquired is evaluated and assessed and 

subsequently compared with the principles applied in the Czech Republic. 
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1. Úvod 

  

         U právnických a podnikajících fyzických osob v České republice, je zajišťování požární 

ochrany v oblasti požární represe, v dnešní době, hlavním tématem. Řešen je vznik jednotek 

HZS podniků, jejich financování, vybavení a fungování. Základním stanoviskem pro 

zřizování jednotek HZS podniků u právních subjektů je vypracování bezpečnostních analýz, 

které charakterizují nebezpečnost vzniku mimořádných událostí při činnostech těchto 

subjektů.  

         Problematika požární ochrany je dosud řešena její legislativou. Postupující přeměny 

legislativy však přinesly některé zákonné úpravy, které rozdělily profesionální hasičské 

jednotky na dvě části: civilní, kterou představuje hasičský záchranný sbor České republiky,  

a výrobní, kterou představují jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Protože však 

vznikající mimořádné události a postupy jejich likvidace jsou stejné, řídí se HZS ČR a 

jednotky HZS podniku prakticky stejnými pravidly a předpisy.              

         Požáry, jakož i na území právnických a podnikajících fyzických osob, způsobují mnoho 

let ohromné škody jak na majetku, tak na lidských životech. Proto byla vždy snaha o  

předcházení jejich vzniku a minimalizaci následků. V moderní době se ke škodám přidávají 

následky negativních jevů, způsobující mnohem větší škody. Jedná se zejména o přítomnost 

nebezpečných látek. V minulosti byly zřizovány havarijní družstva, které byly určeny 

k likvidaci vzniklých událostí. Tato družstva se postupně, podle rozvoje průmyslu, vědy a 

techniky, měnila, až došlo ke zřízení hasičských záchranných sborů tak, jak jsou známy 

v dnešní době.     

         Ze statistik PO, které jsou každoročně zveřejňovány ministerstvem vnitra České 

republiky, vyplývá, že sice vznikají havarijní situace u právnických a podnikajících fyzických 

osob, ale jsou mnohem nebezpečnější z hlediska možných dopadů na obyvatelstvo a 

zaměstnance podniků. Proto je právní úpravou a daných podmínek stanovena povinnost 

zajišťovat u subjektů organizaci PO, včetně likvidace vzniklých mimořádných událostí a 

zřizování záchranných sborů v závislosti na prováděných postupech a činnostech, avšak bez 

přesnější specifikace postavení HZS podniků a bez odpovídajícího sociálního zázemí.         

        Cílem práce je vyhodnotit právní rámec vzniku jednotek záchranného sboru podniku a 

zapojení těchto jednotek do systému požární bezpečnosti jednotlivých členských zemí 

Evropské unie.  
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        V práci, za pomoci legislativních podkladů, se nejprve zaměřuji na zřizování jednotek 

PO u právnických a podnikajících fyzických osob v České republice a uvedu právní subjekty, 

které mají tyto jednotky PO zřízeny. Následně uvedu statistické hodnocení mimořádných 

událostí u jednotek PO. V další části práce popíšu zabezpečení v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva v zemích Evropské unie. V závěrečné části práce vyhodnotím získané 

poznatky a porovnám se zásadami uplatňovanými v České republice.      
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2. Rešerše 

 

        Bakalářská práce „Zřizování jednotek HZS u právnických a podnikajících fyzických 

osob v zemích EU“ nese téma, které je v současné době mnoha otázkami a odpověďmi 

konzultováno. Vzhledem k současným právním normám zabývajících se požární ochranou, by 

se mělo téma dále rozšiřovat.       

        Mimo získaných informací z internetových stránek ministerstva vnitra a právních 

subjektů, právních předpisů týkajících se požární ochranou a osobním kontaktem 

s pracovníky organizací a podniků, jsem čerpal informace z následujících publikací:  

 

KUKELKA, P.: Zřizování jednotek požární ochrany a stanovení jejich velikostí. Diplomová 

práce. Ostrava: VŠB-TU, 2003 

 

ING. MÖHWALD, Jiří, VAŠICA, Michal: Zajištění represivní požární ochrany a plnění 

povinností vyplývajících z právních předpisů na úseku požární ochrany u subjektů sídlících v 

areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s.. In DOC. DR. ING. ŠENOVSKÝ, Michail. 

Požární ochrana 2007: XVI. ročník mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 383-386. ISBN 978-80-7385-0. 

 

ING. LUKŠ, Oldřich, ING. VLAŠIC, Jaroslav: Zabezpečení požární ochrany u externích 

firem v areálu Spolana a.s. Neratovice. In DOC. DR. ING. ŠENOVSKÝ, Michail. Požární 

ochrana 2007: XVI. ročník mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 297-299. ISBN 978-80-7385-0. 

 

 ING. ROUD, Jan: Problematika zajišťování požární ochrany ve velkých průmyslových 

areálech. In DOC. DR. ING. ŠENOVSKÝ, Michail. Požární ochrana 2007: XVI. ročník 

mezinárodní konference. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. s. 

526-530. ISBN 978-80-7385-0. 

 

ING. ŠILHÁNEK , Bohumil: Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva v  Německu. 

Časopis 112. 2008, roč. VII., č. 1, s. 19-21. 
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ING. ŠILHÁNEK , Bohumil: Nevládní subjekty činné v ochraně obyvatelstva v  Rakousku. 

Časopis 112. 2008, roč. VII., č. 3, s. 18-20. 

 

 

      Uvedená diplomová práce se zabývá zřizováním jednotek požární ochrany, stanovením 

jejich velikostí a vybavení v rámci plošného pokrytí území ČR a navrhuje obecné zásady při 

zřizování jednotek u právnických a podnikajících fyzických osob. Dále je v práci 

vyhodnocena analýza rizika požáru a faktory ovlivňující stanovení nejsložitější varianty 

požáru.  

 

      Výše uvedené články sborníku „Požární ochrana 2007“  řeší zajištění oblasti požární 

ochrany v areálech velkých podniků.     

 

       Články uvedené v „časopise 112“, představují nevládní organizace působící v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatel v evropských státech, zejména v německy mluvících 

zemích.      
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3. Požární ochrana v České republice 

 

      Požární ochrana našeho státu je stále řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. Snahou tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou 

ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných 

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

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

ochrany.  

       K provedení některých ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vydalo 

ministerstvo vnitra vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru a dále vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, které tento zákon doplňují.  

 

3.1. Rizika průmyslových zón 

 

       Průmyslové zóny jsou situovány na okraji nebo v blízkosti měst. Velké areály nesou 

mnoho rizik, které mohou vést ke katastrofálním mimořádným událostem. Proto se pro 

zabezpečení těchto průmyslových zón zpracovává analýza rizika požáru a stanovení 

nejsložitější varianty požáru, které je součástí posouzení požárního nebezpečí. Jedním 

z mnoha důvodů zpracování uvedené dokumentace je bezpečnost zaměstnanců a osob 

v blízkosti areálu podniku [15].     

     

3.2. Právní rámec jednotek hasičských záchranných sborů podniků 

 

        V poslední době je stále mnoha otázkami řešeno zřizování jednotek HZS podniků. 

Mnoho lidí zabývajících se tímto tématem, mají odlišné názory, a to jak ze strany majitelů 

podniků, tak ze strany jiných organizací podílejících se na zřizování a fungování jednotek 

HZS podniků.   

       Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti podle právního 

předpisu [19], musí mít vlastní jednotku PO.  
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Tento požadavek vyplývá, jak je již známo, z posouzení požárního nebezpečí. 

        Zákon o PO řeší mimo jiné povinnosti, kterými se musí právnické osoby a podnikající 

fyzické osoby řídit. Příkladem jsou požadavky na odbornou způsobilost zaměstnanců podniků 

provádějících činnosti na úseku požární ochrany, pravidelné školení zaměstnanců podniků, 

podmínky zřizování jednotek požární ochrany v podniku a pokuty právnickým osobám a 

podnikajícím fyzickým osobám za nedodržování povinností stanovených tímto zákonem. 

Tyto povinnosti jsou ve vyhlášce [18] rozvedeny. Některá ustanovení legislativy [18,19] jsou 

v následujícím textu popsány.            

 

 

3.2.1. Jednotky hasičských záchranných sborů podniků 

      

       Zřizovatelem těchto jednotek jsou právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které 

tuto jednotku zřizují k plnění úkolů podle § 70 odst.1 zákona o PO. Pro účely plošného 

pokrytí to jsou jednotky, označeny jako JPO IV., s místní působností, tedy zasahují na území 

svých zřizovatelů a jsou složeny ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce PO jako své zaměstnání. Hasičský záchranný 

sbor kraje při zřizování, vybavení jednotky a počtu zaměstnanců podniku vychází z výsledků 

posouzení  požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů, podle nichž může HZS 

kraje dále určit vedle jednotky hasičského záchranného sboru podniku zřízení jednotky sboru 

dobrovolných hasičů podniku. Jednotka HZS podniku se zřizuje zřizovací listinou, ta může 

být nahrazena smlouvou o zřízení společné jednotky podle § 69a zákona o PO, pokud není 

zřízena podle § 67 a § 68 zákona o PO [19]. Zrušení jednotky PO podniku může být pouze ze 

souhlasem HZS kraje. U dvou nebo více krajů, pro které je jednotka zřízena, si HZS kraje 

musí vyžádat souhlas generálního ředitelství HZS ČR.       

       Základní početní stav jednotky HZS podniku na směně se přiměřeně stanovuje  z přílohy 

č. 3 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, která určuje 

základní početní stavy jednotek HZS kraje.  

       Vybavení jednotky PO podniku speciální požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany vychází z činností a charakteru provozů v podniku, z požárního nebezpečí 

nebo jiných bezpečnostních analýz, kde je jednotka PO zřízena. Tyto jednotky většinou 

zasahují při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek nebo jiných 

nebezpečných činností, proto musí jednotka PO vlastnit takovou speciální požární techniku a 

věcné prostředky požární ochrany, aby dokázala svým vybavením čelit těmto mimořádným 
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událostem. Pořízení této techniky není však jednoduchým úkolem. Náklady na vybavení si 

musí platit zřizovatel jednotky PO. 

 

 

3.2.2. Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku  

 

      Zřizovatelem těchto jednotek jsou taktéž právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby. Jednotka je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 

kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. K účelům 

plošného pokrytí má místní působnost a označuje se JPO VI.. Počet členů a vybavení 

jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku je stanoven dle posouzení požárního nebezpečí 

nebo dokumentace zdolávání požárů objektů právnické nebo podnikající fyzické osoby.  

Tato jednotka může být zrušena souhlasem HZS kraje [19].  

       Základní početní stavy dobrovolné jednotky podniku je přiměřeně stanoven podle přílohy 

č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, která stanovuje 

základní početní stav členů jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí.     

 

 

3.2.3. Preventivní požární hlídky 

 

       „Úkolem preventivních požárních hlídek je dohlížet na dodržování předpisů o požární 

ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, 

přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru“.  

         Jsou zřizovány právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou provozující 

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím podle § 4 odst.2 a 3 zákona o 

PO, kterou určí hasičský záchranný sbor kraje na základě požárního nebezpečí nebo 

dokumentace zdolávání požárů, pokud nezřizuje jednotku PO podle § 67 ani podle § 68 

zákona o PO [19].  

        Další podmínka je v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci. Dnes jsou ale mnohé 

provozy automatizovány a na pracovištích pracuje pouze 1 zaměstnanec, takže by se požární 

hlídka stavěla těžko.         
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3.2.4. Odborná způsobilost a odborná příprava 

      

          Zaměstnanci, kteří chtějí vykovávat službu při zdolávání požárů v jednotce hasičského 

záchranného sboru podniku, musí absolvovat základní odbornou přípravu, aby následně pro 

svou funkci získali požadovanou odbornou způsobilost. Odborná příprava zahrnuje teoretický 

výcvik, praktický výcvik a v neposlední řadě tělesný výcvik. V podniku tuto přípravu řídí, 

organizují a ověřují velitelé jednotek v rámci pravidelné odborné přípravy, kterou 

zaměstnanci podniku každoročně ověřují. O výsledcích ověření odborné přípravy se vyhotoví 

protokol. Po této přípravě pak následuje zkouška odborné způsobilosti, jejichž termín stanoví 

velitel jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Základní odbornou přípravou 

zaměstnanců podniků vykonávajících samostatnou službu při zdolávání požáru, je nástupní 

odborný výcvik u jednotky, u které slouží. Opět ji organizují velitelé jednotek, a to v rozsahu 

40 pracovních hodin podle osnov ministerstva vnitra [18].        

      

3.3. Společnosti mající zřízené jednotky PO 

 

       Podle statistiky ČR je k 31.12.2007 evidováno 113 HZS podniků, z čehož 20 jsou 

vojenské hasičské jednotky Armády ČR s působností ve vojenských objektech a zařízení, dále 

je ke stejnému datu evidováno 258 jednotek SDH podniků [17].  

 

       Na základě požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požáru jsou společnosti 

povinny zřídit jednotku PO. Tyto jednotky PO zajišťují bezpečnost v celém areálu podniku. 

V následujícím pořadí uvádím vybrané společnosti, které mají zřízeny jednotky PO:  

1. Spolana, a.s. Neratovice 

2. CHEMOPETROL, a.s. Litvínov 

3. BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava 

4. BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava 

5. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Třinec 
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3.3.1. Spolana, a.s. Neratovice 

 

       Sídlem společnosti jsou Neratovice, severně od Prahy na obou březích řeky Labe [2].  

Na levém břehu jsou umístěny výrobní objekty, sklady, administrativní budovy, poloprovozy, 

laboratoře, sociální objekty, sklady a objekty externích firem. Na pravém břehu je areál 

skládkového hospodářství společnosti. Areálem společnosti protéká meliorační kanál.  

K hlavním výrobkům společnosti patří: 

• PVC 

• Kaprolaktam 

• Anorganická chemie 

Spolana, a.s., produkuje řadu dalších chemických výrobků, které jsou určeny pro vlastní 

potřebu, ale také k využití v domácím i zahraničním trhu. Příkladem je kapalný chlór, 

chlornan sodný, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková.  

 

        Zabezpečení požární ochrany v podniku je stanoveno základním dokumentem, jímž je 

„Směrnice generálního ředitele 23-13“ (SGŘ 23-13). Tento dokument upřesňuje povinnosti 

majitele a uživatele objektů v areálu podniku při zajištění požární prevence a represe.  

        Plnění úkolů v oblasti prevence, stanovené zákonem o PO a prováděcími vyhláškami,  

zajišťuje útvar Požární a havarijní prevence. Tento útvar zodpovídá za stanovení a kontrolu 

dodržování podmínek požární bezpečnosti v souladu s výše uvedenými legislativními 

předpisy a technickými normami.  

       Plnění úkolů v oblasti represe zajišťuje Hasičský záchranný sbor podniku Spolana, a.s., 

který  je určen k poskytnutí pomoci, ochraně života a zdraví pracovníků, majetku, v areálu 

podniku před požáry a jinými mimořádnými událostmi.          

      Oblasti prevence a represe jsou ve vymezeném rozsahu zabezpečeny i externím firmám, 

které využívají objekty v areálu Spolana, a.s.. V současné době působí v areálu 55 externích 

firem, jejichž rozsah zabezpečení požární ochranou je rozdílný v závislosti na charakteru 

činností jednotlivých firem. Rozsah služeb je řešen s každou firmou individuálně a doložen 

smlouvou mezi danou firmou a společností Spolana, a.s. [2]. Tento rozsah služeb je uveden na 

následující straně. 
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 Rozsah poskytovaných služeb: 

- pohotovost jednotky HZSP pro případy požárů a havárií v areálu pronajímatele a 

nájemce, 

- zajištění školení PO zaměstnanců při nástupu v rozsahu určeném legislativními 

předpisy a podnikovými normami pronajímatele, 

- provádění školení PO vedoucích zaměstnanců a odborné přípravy požárních hlídek, 

- zpracování dokumentace PO v souladu s příslušnou legislativou,  

- provádění preventivních požárních hlídek dle příslušné legislativy na úseku prevence, 

- povolování svařování, prací s otevřeným ohněm a dalších požárně nebezpečných 

činností v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním 

nebezpečím, včetně stanovení podmínek, za jakých lze tyto činnosti provádět, 

- účast pověřeného pracovníka útvaru Požární a havarijní prevence při kontrolách PO 

prováděných orgány státního požárního nebo odborného dozoru, včetně projednání 

zápisů a závěrů těchto kontrol.  

 

      Mimo zmíněné případy jsou uzavřeny smlouvy s externími firmami v areálu Spolana, a.s. 

nebo blízko souvisejícími firmami, provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím v takové míře, že by musely mít vlastní jednotku PO. Tyto smlouvy jsou 

zaměřeny následovně: 

- výjezd jednotky HZSP Spolana, a.s. na telefonickou výzvu určených pracovníků dané 

firmy, 

- represivní zásahy v plném rozsahu,  

- technickou pomoc včetně techniky,  

- 1 x ročně taktické cvičení za účelem aktualizace stavu znalostí o areálu dané firmy a 

prověření účinnosti hasebního zásahu.  

      Další činnosti HZSP vyplývají z „Dohody o součinnosti složek IZS“, uzavřené mezi 

společností Spolana, a.s. a HZS Středočeského kraje, jehož sídlo je v Kladně. Těmito jsou: 

- začlenění HZS podniku Spolana, a.s. do I. Stupně požárního poplachového plánu 

Středočeského kraje jako základní složku IZS, 

- vzájemné bezúplatné povolání sil a prostředků prostřednictvím krajského operačního a 

informačního střediska v Kladně nebo SOIS v Mladé Boleslavi, 

- vzájemná informovanost operačních středisek a velitelů všech stupňů, 

- vzájemná účast na odborných akcích, 

- poskytnutí informační podpory, organizace společných cvičení.    
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3.3.2. CHEMOPETROL, a.s. Litvínov 

   

        V současné době má v areálu sídlo nebo provozovnu 119 firem a dalších asi 300 firem 

zde působí jako subdodavatelé. Tyto firmy vykonávají činnosti, které se začleňují do kategorií 

bez zvýšeného, se zvýšeným a z vysokým požárním nebezpečím. Firmy, které jsou povinné 

zřídit jednotku PO: 

1. CHEMOPETROL, a.s. 

2. Česká rafinérská, a.s.  

3. Kaučuk, a.s. 

4. Air Products, spol. s r. o.  

 

       CHEMOPETROL, a.s., provozující činnosti s vysokým požárním rizikem, má zřízen 

hasičský záchranný sbor podniku. S dalšími třemi uvedenými firmami má uzavřenu smlouvu 

o společném užívání jednotky PO. Firmy se podílí na jejím financování. Princip financování 

je zakotven paušální částkou, která je nezávislá na počtu zásahů a jejich náročnosti a dále na 

úhradě skutečného spotřebovaného hasiva, pohonných hmot, příplatků za použití dýchací 

techniky při konkrétním zásahu. Toto není řešeno v souladu s § 69a zákona o PO, protože 

není vytvořena společná jednotka jako samostatný právní subjekt. Financování jednotky PO 

však odpovídá, protože její činnost není placena jako služba. Opačná situace nastává u dalších 

firem působících v areálu. Jde o firmy, které dle svých činností, nemusí zřizovat jednotku PO 

a mají, jako plátci daně, nárok na bezplatný zásah.  

        Jednotka HZS podniku je podle „Plánu plošného pokrytí“ předurčena pro areál 

Chemopetrol a je složkou IZS dle § 4 odst.1 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Tím nastává 

problém, kdy jednotka vyjíždí na základě tísňového volání k těmto firmám.  

V těchto případech začínají nastávat problémy s uplatňováním nákladů na provedený zásah a 

vzniká mnoho dohadů, jestli firma, u které vznikla mimořádná událost, uhradí náklady a proč,  

když je plátcem daně. Skutečnost je taková, že náklady nese CHEMOPETROL, a.s. jako 

zřizovatel jednotky HZS podniku [3].   
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3.3.3. BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava                                           

 

        Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., sídlící v Ostravě, jako člen skupiny 

BorsodChem, podporuje realizaci polyurethanové strategie mateřské společnosti BorsodChem 

Rt. svými navazujícími výrobky a službami. Vyvíjí a provozuje moderní, ekonomicky 

efektivní, životní prostředí nezatěžující a bezpečné technologie, které přispívají k ziskovosti 

skupiny BorsodChem [7]. Chemické závody prošly za dobu své existence řadou 

organizačních změn a jejich výroba byla výrazně a významně rozšířena. Od roku 1986, 

současně s výrobou anilinu, která se v závodě vyvíjí dodnes, byl ustanoven závodní požární 

útvar. V podniku byl zřízen také dobrovolný požární sbor, jehož vznik nelze určit z důvodu 

zničení podnikového archívu z roku 1997. 

 

        Jednotka PO, jejichž znak je na obrázku č. 1, byla v letech 1989 až 1994 udržována ve 

stavu 1 + 6 na směnách. Z důvodu restrukturalizace podniku od roku 1995 došlo ke snížení 

stavu HZS podniku na 1 + 4 ve směně, s nutností doplňovat členy jednotky SDH, kterých je 

v současné době 40, tak, aby byl splněn minimální početní stav 1 + 5 [8]. Od roku 2005 bylo 

pravomocně rozhodnuto HZS MSK ve věci zřízení jednotky HZS podniku o početním stavu 

nejméně 6 zaměstnanců sloužících ve směně pro výjezd, což znamená, že profesionální 

jednotka je o stavu 1 + 3 doplňována vždy alespoň 2 zaměstnanci, kteří jsou zařazeni v JSDH 

podniku. Jednotka PO pracuje na 3 směny v šestnáctihodinovém pracovním cyklu. 

 

 

 

Obrázek č. 1  Znak jednotky HZS podniku 
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Jednotka vlastní následující techniku a věcné prostředky požární ochrany: 

• KHA T-815 (kombinovaný hasící automobil) 

• 2 x CAS 32 T-815 ( cisternová automobilová stříkačka) 

• TA 2 Renault Master (technický automobil) 

• PHA 40 Scania (pěnový hasící automobil) 

• POH - přívěs na likvidaci olejových havárií 

• VTA 60 - odsávač kouře 

• BLA 4 – elektrocentrála 

• ETC Honda 6 500 

• Záchranné čluny Zodiac a Sea Nymph s motorem Johnson 

• Plovoucí čerpadla Zahas a Aquafast 

• AWG - turbínové čerpadlo 

• Utěsňovací a zvedací souprava Vepro 

• UECA 5-E-S – universální čerpadlo na nebezpečné látky 

• FLUX F 460 Ex – nerezové čerpadlo na nebezpečné látky 

• Dýchací technika a ochranné obleky firmy Dräger a AUER 

 

Podnik byl zasažen několika požáry, jejichž počet v daných rocích znázorňuje graf č.1 [8].   
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Graf č. 1  Počet požárů jednotky HZS BC-MCHZ v roce 1990 až 2007 
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3.3.4. BOSCH DIESEL, s.r.o. Jihlava                         
 

       Společnost BOSCH DIESEL, s.r.o. v Jihlavě, vzniklá v roce 1993, je jedním z výrobních 

závodů firmy Robert Bosch GmbH Stuttgart. Za dobu působení prošla společnost velkým 

rozvojem, jejichž hlavní výrobní program zahrnuje komponenty automobilové techniky 

v oblasti dieselových systémů, mezi nichž patří tlakové zásobníky a dieselová vstřikovací 

čerpadla typu Common Rail [11]. 

 

         Firma BOSCH DIESEL, s.r.o. v Jihlavě, má 3 výrobní závody, jimž jsou závod  

Humpolecká, závod Na dolech a závod Pávov, v němž je zřízena jednotka PO. Závod Pávov 

zaujímá 368 200 m2 s asi 4 300 zaměstnanci. Jednotka PO byla zřízena mimo rámec 

legislativy v oblasti požární ochrany našeho státu, tudíž nebyla zařazena, jak do systému 

Integrovaného záchranného systému, tak do jiného systému požární ochrany. Požadavkům 

české legislativy neodpovídá také požární technika a věcné prostředky požární ochrany, jimiž 

je jednotka požární ochrany vybavena. Otázkou je tedy, z jakých důvodů a proč byla tato 

jednotka zřízena. Jedním z důvodů je pravidlo firmy, které stanovuje zřízení jednotky PO na 

základě počtu zaměstnanců ve firmě a k eliminací škod ve výrobě následkem požáru nebo jiné 

mimořádné události. To vyplývá z rizik činností a provozu na pracovišti. Jakýkoliv výpadek 

ve výrobě by způsobilo značné ztráty, v několika miliónech eur, proto pravidelná prevence na 

pracovištích a včasný zásah vlastní jednotky PO tyto škody snižuje na minimum. Získání 

jakýchkoliv informací o vlastní jednotce HZSP podléhá přísnému embargu a ani samotní 

hasiči podniku BOSCH DIESEL, s. r. o., nechtějí o těchto věcech hovořit. 

 

 

3.3.5. TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. T řinec  
 

       Areál podniku Třinecké železárny, a.s., je provozovatel činností s vysokým požárním 

nebezpečím ve smyslu § 4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, zaujímá plochu asi 400 ha s 5 500 zaměstnanci [1].  

       Požární ochrana je zajišťována dodavatelským způsobem pro všechny subjekty, které 

sídlí na území v objektech areálu podniku. Společnosti jsou ohodnoceny v návaznosti na 

počet zaměstnanců , velikost objektů, které užívají a rizikovost činností, které provozují. Na 

základě zjištěných skutečností se stanoví roční paušální částka, jejíž výše musí být oběma 

stranami odsouhlasena a zakomponována v nájemní smlouvě, ve které jsou stanoveny další 
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požadavky, které musí daný subjekt dodržovat. Po tomto postupu má subjekt zajištěnu 

požární ochranu. 

 

       Jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je zřízena v areálu, má v současné 

době 63 zaměstnanců. Jednotka PO pracuje na 4 směny ve dvanáctihodinovém pracovním 

cyklu a každá směna má 10 hasičů. Jednotka disponuje touto speciální technikou a věcnými 

prostředky požární ochrany: 

• CAS 24 Mercedes Benz Atego 

• CAS 25 4x4 T815 

• CAS 32 T815 

• Vysokozdvižná plošina PP-27 

• Práškový vůz AVIA 31 

• Sanitní vůz VW Transportér  

• Prostředky na likvidaci úniků látek 

• Výkonné přívěsné čerpadlo Ziegler FP 24/8-1 A s výkonem 3000 l/min 

 

      V areálu je zřízen referát požárního dozoru, který zabezpečuje úkoly vyplývající 

z právních předpisů o požární ochraně, zejména požární prevence. Hlavní náplní referátu je 

zpracování dokumentace požární ochrany podle vyhlášky ministerstva vnitra České republiky 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru, dále kontrolní činnost, školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně, 

posuzování projektové dokumentace staveb a technologií na území areálu společnosti 

Třinecké Železárny, a.s. Referát požárního dozoru zajišťuje také potřebné informace a 

dokumentaci pro ZPP HZS ČR. V areálu HZSP je servis a plnírna přenosných hasících 

přístrojů, kterých je na území společnosti asi 7 500 kusů [1].        
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4. Statistiky mimořádných událostí u jednotek PO v České republice 
 

      Jelikož se bakalářská práce zabývá zřizováním jednotek PO podniků, uvádím zde 

přehledně i pár informací o mimořádných událostech se zásahem jednotek PO z uplynulých 

let, ve kterých jsou vyhodnoceny činnosti jednotek HZS podniků a SDH podniků. 

 

     Informace o událostech se zásahem jednotek požární ochrany uvádím v tabulkách č.1, č.3, 

č.4 a č.5 pro roky 2005 až 2007 [6,16,17]. V tabulkách č. 2 a č. 6 jsou informace zpracované 

pro roky 2006 a 2007. Tabulky jsou doplněny grafy.      

 

      V roce 2007 jednotky PO zasahovaly celkem u 115 999 mimořádných událostí, což je 

zhruba o 7% více než v roce 2006. V roce 2007 se jedná o největší počet mimořádných 

událostí v historii, jejichž druh a počet je charakterizován číselnými údaji zpracovanými  

v tabulce č.1 [6]. 

 

Druh události 2005 2006 2007 
Požáry s účastí jednotky požární ochrany 19 484 19 665 21 858 

Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297 

Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046 

Úniky nebezpečných látek 
z toho "ropných produktů" 

5 630 
4 616 

5 809 
4 644 

6 373 
5 177 

Technické havárie 40 413 49 785 48 090 

Radiační havárie a nehody 2 4 0 

Ostatní mimořádné události 48 735 180 

Plané poplachy 7 846 8 409 8 155 

UDÁLOSTI CELKEM  96 833 108 797 115 999 
        

 

Tabulka č. 1  Počet mimořádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany 

 

          Z tabulky č. 1 plyne, že hasiči nejčastěji tradičně zasahovali u technických havárií. Jde 

například o vyprošťování a záchranu osob a zvířat, otvírání uzavřených prostor, odstraňování 

překážek na komunikacích apod. Největší nárůst zaznamenaly živelné pohromy, jejichž nárůst 

byl způsoben orkánem „Kyril“ [6].    
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            Jak je již známo, Česká republika má 14 HZS krajů, ve kterých jsou zřízené jednotlivé 

druhy požární ochrany. Tabulka č. 2 udává přehled o zásazích jednotek HZS podniků 

jednotlivých krajů v roce 2006/2007, závislých na celkových počtech zásahů jednotek PO 

v krajích [16,17].  

 

Zásahy celkem Zásahy HZS podniků Kraj  
Počet  Počet Podíl z celk.[%]  

Hl. m. Praha 10 420 / 11 573 1 136 / 1 143 10,9 / 9,9 
Středočeský 15 375 / 17 056 1 938 / 1 784 12,6 / 10,4 
Jihočeský 8 882 / 9 224 291 / 318 3,3 / 3,5  
Plzeňský 9 122 / 9 019 369 / 198 4,0 / 2,2 
Karlovarský 4 572 / 5 642 575 / 571 12,6 / 10,1 
Ústecký 10 044 / 10 469 805 / 934 8,0 / 8,9 
Liberecký 4 910 / 6 334 256 / 245 5,2 / 3,8 
Královehradecký 6 730 / 7 750 346 / 242 5,1 / 3,1 
Pardubický 6 649 / 5 827 657 / 492 9,9 / 8,4 
Vysočina 7 695 / 7 430 690 / 501 9,0 / 6,7 
Jihomoravský 10 335 / 11 857 543 / 531 5,3 / 4,5 
Olomoucký 8 735 / 7 348 553 / 335 6,3 / 4,6 
Zlínský 4 477 / 5 100 277 / 298 6,2 / 5,8 
Moravskoslezský 20 460 / 23 431 1 559 / 1 577 7,6 / 6,7 

CELKEM 128 406 / 138 060 9 995 / 9 169 100 
 

Tabulka č. 2  Přehled o zásazích jednotek HZS podniků v krajích  

 

          Z tabulky č. 2 vyplývá, že nejčastěji zasahovaly jednotky HZS podniků Středočeského 

kraje a Moravskoslezského kraje. Graf č. 2, znázorňuje podíl zásahů  HZS podniků na 

zásazích jednotkách PO v krajích, uvádí hodnoty z tabulky č. 2. Graf č. 2 je uveden na další 

straně. 
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Graf č. 2  Zásahy jednotek HZS podniků v roce 2007 

 

       Celkový počet zásahů jednotlivých druhů jednotek PO u MU znázorňuje tabulka č. 3 [6], 

na níž navazuje tabulka č. 4, která charakterizuje podíl jednotlivých druhů jednotek požární 

ochrany na celkovém počtu zásahů. Graf č. 3 znázorňuje procentuální podíl jednotlivých 

druhů jednotek PO na celkovém počtu zásahů v roce 2007, který pouze graficky znázorňuje 

údaje tabulky č. 4 v daném roce.    

 

 2005 2006 2007 

Počet zásahů jednotek požární ochrany (včetně vícenásobných) 116 181 129 743 140 535 

- z toho jednotek HZS ČR 83 488 89 211 95 477 

     jednotek SDH obcí 21 848 29 360 34 812 

     jednotek HZS podniků 9 785 10 152 9 367 

   ostatních jednotek požární ochrany 1 060 1 020 879 
  

Tabulka č. 3   Počet zásahů jednotlivých druhů jednotek požární ochrany u MU 
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Pozn.: Jedna mimořádná událost může zahrnovat i několik zásahů jednotek požární ochrany 

[6].          

 

Druh jednotky PO 2005 2006 2007 

HZS ČR 71,9 % 68,8 % 67,9 % 

JSDH obcí  18,8 % 22,6 % 24,8 % 

HZS podniků 8,4 % 7,8 % 6,7 % 

JSDH podniků 0,9 % 0,7 % 0,6 % 
  

Tabulka č. 4   Podíl jednotlivých druhů jednotek PO na celkovém počtu zásahů 

 

Podíl jednotlivých druhů jednotek PO 
na celkovém počtu zásahů [v %] 

67,9

24,8

6,7 0,6
HZS ČR

JSDH obcí 

HZS podniků

JSDH podniků

 

 

Graf č. 3  Podíl jednotlivých druhů jednotek PO na celkovém počtu zásahů v roce 2007 
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        V každém roce dochází v České republice k mnoha požárům, jejichž přehled znázorňuje 

tabulka č. 5.  

 

Základní informace  2005 2006 2007 
Počet požárů  20 183 20 262 22 394 
Přímé škody [v mil. Kč] 1 634,4 1 934,0 2 158,5 
Usmrceno osob 139 144 130 
Zraněno osob 914 919 1 023 
Uchráněné hodnoty při požárech [v mil. Kč] 7 110,1 9 182,5 8 974,4 

 

Tabulka č. 5  Přehled požárů v letech 2005 až 2007 

 

      V roce 2007 vzniklo o 10,5 % požárů více než v roce 2006, zároveň také škody jsou vyšší 

o 11,6 %. Usmrcených osob bylo v roce 2007 o 9,7 % méně a zraněných o 11,3 % více [17]. 

 

 

      Požáry vznikají v různých odvětvích hospodářství a způsobují vysoké škody. Informace o 

požárech z roku 2006/2007 znázorňuje tabulka č. 6 [16,17]. 

 

Odvětví hospodářství Počet požárů Podíl 
[%] 

Přímá škoda 
v tis. Kč 

Podíl 
[%] 

Zemědělství 667 / 640 3,3 / 2,86  115 689 / 144 667,4 5,98 / 6,7 

Lesnictví 679 / 847 3,35 / 3,78 22 475,5 / 24 005,0 
1,16 / 
1,11 

Průmysl 883 / 751 4,35 / 3,36 649 579,7 / 852 996,2 
33,59 / 
39,52 

Obchod 251 / 192 1,25 / 0,86 230 543,4 / 158 807,9 
11,92 / 
7,36 

Doprava 2 122 / 2 083 10,47 / 9,3 309 108,9 / 304 434,5 
15,98 / 
14,10 

Služby podnikům, reality 456 / 456 2,25 / 2,04 72 155,3 / 101 406,1 3,73 / 4,7 

Veřejné a osobní služby 1 557 / 1 715 7,68 / 7,66 111 154,4 / 116 110 
5,75 / 
5,38 

Domácnosti 2 631 / 2 652 
12,98 / 
11,84 323 242 / 335 754,9 

16,71 / 
15,55 

Ostatní 11 016 / 13 058 
54,37 / 
58,3 100 043,5 / 120 312,2 

5,18 / 
5,58 

CELKEM 20 262 / 22 394 100 1 933 991,7 / 
2 158 494,2 

100 

 

Tabulka č. 6   Počet požárů a škody způsobené v jednotlivých odvětvích hospodářství  
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     Oproti roku 2006 narostl počet požárů v odvětvích lesnictví, veřejných a osobních 

službách, ostatních odvětvích (jedná se zejména o skládky odpadu a porosty v přírodním 

prostředí) [17]. Graf č. 4 znázorňuje procentuální podíly přímých škod, uvádí hodnoty  

z tabulky č. 6 v daném roce. 

 

Přímá škoda podle odvětví v roce 2007 [v %]
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Graf č. 4  Přímá škoda podle odvětví 

 

       Celkově lze říci, že k požárům a jiným mimořádným událostem v průmyslovém odvětví 

sice nedochází často, ale hlavním problémem jsou škody, které nejsou zanedbatelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

5. Požární ochrana a ochrana obyvatelstva v zemích Evropské unie  

 

       V následujícím textu shrnu zabezpečování v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva ve vybraných zemích Evropské unie a uvedu zajištění požární ochrany u níže 

vybraných právních subjektů.  

 

5.1. Německo 
 

       Ochranu obyvatel a proti katastrofám kromě hasičů zajišťují tzv. pomocné služby, ve 

kterých jsou zařazeny Německý Červený Kříž, Německá společnost pro záchranu života, 

Johanitánská úrazová pomoc, Maltézská pomocná služba a Pracovní samaritánský spolek.  

       Činnost těchto služeb řeší především zákon o civilní ochraně z roku 1997, ve znění 

pozdějších předpisů. V zákoně je uvedeno, že součinnost veřejnoprávních a soukromých 

organizací při plnění tohoto zákona se řídí právními předpisy zemí pro ochranu proti 

katastrofám. Dále je v zákoně uvedeno, že součinnostní soukromé organizace obdrží 

prostředky pro plnění úkolů ve smyslu tohoto zákona [4].   

       Pomocné služby na celém území Německa spadají do kompetence spolkových zemí, kde 

jsou v každé z nich různě organizovány. Právní podklady jsou pro jejich činnost tvořeny 

zemským zákonodárstvím pro záchranné služby, které jsou v jednotlivých zemích odlišné. 

Základním právním předpisem na zemské úrovni je zákon na ochranu před požáry, přírodními 

a antropogenními negativními událostmi a o záchranné službě. Tato legislativa je doplněna 

prováděcími dokumenty, vyhláškami, ze které každoročně vychází obnovované smlouvy mezi 

nejvyšším zemským úřadem, který je odpovědný za ochranu proti katastrofám, ve kterých 

jsou konkretizovány podíly činností jednotlivých organizací a příspěvky země na jejich 

činnost. Pomocné služby, plnící úkoly v ochraně obyvatelstva, jsou státem uznávané a jsou 

zárukou politicky nezávislé pomoci v krizových situacích, působících nejen v Německu, ale i 

v zahraničí [4].  

        U hasičů je praxe odlišná. Jejich zřizovatelé jsou většinou obce a jejich činnost vychází 

ze zákona o obcích, respektive z jejich odpovědnosti za preventivní a zásahovou činnost na 

úseku požární ochrany . 
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5.1.1. Hasiči 
    

        Hasiči jsou převážně obecním zařízením a dále hlavně zařízením velkých průmyslových 

subjektů. V těchto zařízeních, dle charakteru služby, tvoří většinu hasičů dobrovolníci. 

V největších městech jsou profesionální hasiči, jejichž zaměstnavatelem je dané město, ale 

také to může být privátní ekonomický subjekt. Podle zákona je každá obec povinna zřídit na 

vlastní náklady a podmínek akceschopnosti požární sbor, provozovat a vyzbrojit jej. Pokud ho 

obec z různých důvodů zřídit nemůže nebo tento požadavek zákona nemůže splnit, musí 

spolupracovat s dalšími obcemi. Dvě a více obcí mohou mít jednu společnou stanici, která 

ovšem musí splňovat stanovené dojezdové časy [4].  

        Spolkové země nemají přímý vliv na činnost hasičů, ale jsou odpovědny za legislativu, 

vzdělávání a finanční podporu.  

V rámci prvotního nasazení plní hasiči následující úkoly:  

• záchranu, 

• boj s požáry, 

• technickou pomoc, 

• částečně rychlou zdravotnickou pomoc a transport pacientů.  

        Vedle odpovědnosti za boj proti požárům se významně podílí na technické pomoci, jak 

to bylo při záplavách po roce 2000. V některých oblastech jsou kompetentní také v oblasti 

zdravotnického záchranářství a transportu pacientů. Náklady těchto činností jsou jim zpětně 

hrazeny zdravotními pojišťovnami.  

       Němečtí hasiči všech kategorií jsou sdružovány Německým požárním svazem 

(„Deutscher Feuerwehrband – DFV“), který v tomto roce oslaví 155 let od svého vzniku. 

Německý požární svaz je zájmovým sdružením 16 zemských požárních svazů a 2 spolkových 

skupin s centrálou v Bonnu a zastupitelstvím v Berlíně        
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5.1.2. Průmyslová zóna Gendorf                                      
 

        Průmyslová zóna Gendorf [12], umístěná na okraji německého Burgkirchenu, je 

stanovištěm asi pro 20 základních a specializovaných firem, zaměřených v oblasti chemie, 

umělých hmot, zásobování energií a služeb. Zóna, obzvláště na chemický a farmaceutický 

průmysl zaměřená a přizpůsobená na spolupráci mezi zde osídlené výrobní a podnikové 

služby, vznikla v letech 1993 až 1998 z dřívějších továrních prostorů koncernu „Hoechst“.  

        Okolo 20 firem s přibližně 4000 zaměstnanci našla časem skoro na dvou čtverečních 

kilometrech optimální stanoviště. Firmy průmyslové zóny profitují z hospodářského okolí a 

z výzkumného stanoviště bayernského trojúhelníku. Ten dělá průmyslovou zónu zvláště 

atraktivní.          

        Důsledná výstavba a investice gendorfských místních firem ve výši 500 miliónů eur 

v letech 2000 až 2007 dokumentují, že je průmyslová zóna, se svou otevřenou a dynamickou 

strukturou, zajímavějším místem [12].  

 

        Bayernský trojúhelník, zobrazený na obrázku č. 2 [12], je zdařilé sloučení přírody a 

špičkového průmyslu, jehož poloha se nachází uvnitř geografického trojúhelníku v jižní části 

Bayernu. Průmyslová zóna Gendorf se přitom nachází centrálně mezi lokalitou Burghausen, 

Trostberg, a Waldkraiburg/Aschau. Již 100 let se zde píší dějiny chemie. Dnes je bayernský 

trojúhelník nejvýraznějším hospodářským stanovištěm chemického průmyslu v jižním 

Německu a hospodářsky nejsilnějším regionem Německa.        

 

 

 

Obrázek č. 2  Bayernský trojúhelník 
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          Pro průmyslovou zónu Gendorf, je společnost InfraServ Gendorf, komplexně provozní 

stanoviště pro chemický průmysl a průmysl blízký chemii, činná jako systémový poskytovatel 

služeb s 6 obchodními subjekty a 3 centrálními jednotkami. Společnost zajišťuje servis pro 

místní firmy a mnoho dalších služeb od A do Z. Hlavními pracovními body InfraServ 

Gendorf jsou energie, logistika, technická údržba, ochrana životního prostředí, bezpečnost a 

zpracování odpadu, zaopatření, vzdělání a poradenství, management služeb a příprava placení 

položek pro pracoviště. Úkoly působiště InfraServ Gendorf  jsou velmi rozptýleny. S okolo 

900 zaměstnanci, v roce 2007, dosáhla obratu 243 miliónů eur. Na obrázku č. 3 je vyobrazeno 

logo společnosti.   

 

 

 

Obrázek č. 3  Logo společnosti InfraServ Gendorf 

 

        Obchodní subjekt ESHA, který spadá do společnosti InfraServ Gendorf, příslušně radí 

v rozsahu ochrany životního prostředí, bezpečnosti, zdraví a managementu úřadů. ESHA je 

členem ve skupině závodních hasičů, inženýrském komorování.   

 

          Bezpečnost a řízení při mimořádných událostech, které nastávají v průmyslové zóně, 

zajišťuje mnoho lidí. Při tom se vytváří diagram o řízení krizového stavu, kterým se zabývají 

organizační jednotky průmyslové zóny Gendorf. Postup v nouzi je se všemi firmami 

slučitelný a sepsaný v „Gendorfském integrovaném řídícím systému“ (GIMS).  

Řízení krizových situací je zadokumentováno v pracovním poplachovém plánu, který 

obsahuje jednotlivé provozní poplachové plány a bezpečnostní příručku jako pracovní 

podklad pro pohotovostní službu vedení podniku a nasazený štáb. Podklady pro řízení 

krizových situací jsou spolupracovníky v oboru bezpečnosti práce zajišťovány podle 

aktuálního stavu. Na následující straně je popsáno zabezpečení průmyslové zóny.   
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  Součinnost zúčastněných jednotek při řešení krizových situací je popsána následovně:  

 

 

Příchod zprávy o možné zjištěné škodě: zachycuje se přes telefon nebo přes automatický 

bezpečnostní hlásící systém v centrále závodních hasičů. Hasiči a další jednotky jsou odtud 

varovány. 

 

 

Okamžité posouzení události pomocí velitele zásahu závodních hasičů na místě zásahu. Pro 

nutnost opatření vnějšího a vnitřního varování a zdolávání škody.  

 

 

K událostem je z přihlašovacího stupně štáb automaticky svolán. Všechny nutné odborné 

útvary jsou zde zastoupeny, aby mohli provádět další opatření a informovat širokou veřejnost.     
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          Jednotka PO, vykonávající činnosti v průmyslové zóně Gendorf, je profesionální a má 

44 hasičů. Na jedné směně slouží 13 hasičů, z toho je 1 dispečer a 12 hasičů ve službě. 

Z těchto 12 hasičů pak 6 provádí technické práce a 6 hasičů je v pohotovosti. Činnost 

jednotky PO je zaměřena zejména na likvidaci požárů a úniky nebezpečných látek a také na 

provádění likvidace a omezení škod při nebezpečí nebo v případě poplachu.  

Jednotka PO zasahuje i mimo průmyslovou zónu a provádí následující úlohy: 

• záchrana osob, 

• likvidace požáru, 

• technická pomoc, 

• likvidace škod na životním prostředí, 

• postoj velitele zásahu na místě zásahu (škody), 

• převzetí řízení společného nasazení s veřejnými hasiči,     

• poskytnutí pomoci v rámci technického – úrazového – informačního systému. 

• kvalifikovaná záchranná služba. 

 

      Mimo uvedených činností provádí závodní hasiči kontroly, školení, vyjadřují se 

k dokumentaci požární ochrany, provádí údržbu požárně bezpečnostních zařízení.  

      Jednotka je financována 80 % z prostředků firem, působících v areálu chemičky, 20 % si 

jednotka musí zajistit sama. Podíl financování jednotlivými firmami je stanoven v závislosti 

na výši předpokládaných škod stanovených pojišťovnami. Finanční prostředky jednotky PO 

jsou také získávány službami, které jednotka vykonává. Mimo výše uvedené činnosti provádí 

servis ochranných pomůcek a opravuje jízdní kola. Jednotka zasahovala při povodních 

v Praze.        

         

 

 

Obrázek č. 4  Závodní hasiči průmyslové zóny Gendorf 
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5.1.3. Profesionální hasiči Mnichov  

 

       V hlavním městě Německa, v Mnichově, jsou profesionální hasičské sbory  a sbory 

dobrovolných hasičů [14]. Hasiči, sídlící na území města, jsou společně se závodními hasiči 

organizovány svazem městských požárních sborů („Stadtfeuerwehrband“). Znak jednotek 

profesionálních hasičů v Mnichově je na obrázku č. 5.   

        Požární stanice profesionálních hasičských sborů jsou na území města z hlediska taktiky 

dopravy a nasazení tak rozmístěny, aby k místům zásahů, ležících na veřejných ulicích, mohly 

zasáhnout co nejdříve. Ze zákona mají předepsaný čas pomoci do 10 minut. Profesionální 

hasiči přebírají ze zákona příkaz, zajistit protipožární opatření a technickou pomoc. 

Rozmanitost při zásazích v objektech a nebezpečí, se kterým se požárníci mohou setkat, 

vyžaduje mnoho detailních znalostí a schopností zasáhnout -  započato od bytových požárů ve 

výškových budovách až k nehodám s železničními vagóny.          

 

 

 

Obrázek č. 5  Znak jednotek profesionálních hasičů Mnichov 

 

       Profesionální hasiči byli voláni v roce 2007 k celkem 58 959 nouzovým případům. Z toho 

prováděli činnosti, znázorněné tabulkou č. 7 [14].  

   

Zásahová činnost Počet událostí 
Požáry  3 986 
Technická pomoc 17 056 

Služba pohotovostního 
lékaře a nasazení záchranné 
služby 

37 917 

CELKEM UDÁLOSTÍ 58 959 
 

Tabulka č. 7  Statistika činností hasičů v roce 2007 
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         Požární stanice, jak již bylo zmíněno, jsou na území celého města rozmístěny. 

V Mnichově je 10 požárních stanic, z nichž každá má své území působnosti. Jejich polohu 

znázorňuje obrázek č. 6 [14]. Všechny stanice jsou vybaveny příslušnou speciální technikou a 

věcnými prostředky požární ochrany.    

 

 

Obrázek č. 6  Mapa rozmístění požárních stanic na území města Mnichov 

 

5.1.4. Hasiči letiště Mnichov    

 

            Hasičský sbor je zodpovědný za bezpečnost na letišti do vysoké míry. Vedle 

protipožárních opatření a technické pomoci patří hlídky požární bezpečnosti a podpora 

lékařských služeb k jejich rozmanitým úkolům [13].  

 

 

Obrázek č. 7  Znak hasičů letiště Mnichov 
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        Zemský úřad Freising uznává hasičský sbor letiště jako závodní hasiče. Rozhodnutí 

zahrnuje mimo jiné nároky na organizace, počet zaměstnanců, školení a přípravu, vozidla, 

výzbroj, výstroj a nářadí, požární stanice, centrálu hasičů.      

 Povinnostmi hasičů jsou: 

- Protipožární opatření a technická pomoc u letecké dopravy a její zařízení do vždy 

daných ICAO – směrnic (ICAO – mezinárodní organizace civilního letectva)   

- Požární ochrana a technická pomoc u budov, zařízení v leteckém oboru dle 

bayernského hasičského právního předpisu 

- Pomoc mimo plochu letiště na požadavek dle bayernského hasičského právního 

předpisu 

 

       Bezpečí má v letecké dopravě nejvyšší priority. Hasičský sbor letiště zajišťuje do vysoké 

míry bezpečnost na jeho území. Většinou hasiči preventivně dochází. Ve vážných případech  

to pomáhá oprávněně, rychle a vždy. 

        Mezinárodní organizace civilního letectva (ICAO) přetváří směrnici pro protipožární 

zabezpečení letadel. Při tom dělí letiště podle počtu a velikosti letadel do deseti kategorií. 

Letiště Mnichov se nachází v kategorii 9, což představuje druhý nejvyšší stupeň. V letištní 

kategorii 9 je přichystáno 24 800 litrů vody k výrobě pěny s filmotvorným pěnidlem  

a 9000 litrů odváděného množství stejně jako 450 kg hasícího prášku na 3 vozidla. V nouzi,  

při ideálních podmínkách na celé letištní ploše, nesmí být čas nasazení delší než 3 minuty.     

        Hasičský sbor letiště má 2 stanoviště. Požární stanice jih a požární stanice sever. Tyto 

obě požární stanice jistě zabezpečují, že je maximální čas nasazení na půdě letiště dodržen. 

Stanice disponují předepsanou zásobou hasícího prostředku kategorie 9.    

         

 Zásahovou činnost, v letech 2004 až 2007, udává následující tabulka [13].  

 

Zásahová činnost  2004 2005 2006 2007 
Výjezdy 2 704 2 905 3 011 2 651 
Požáry  119 127 123 116 
Technická pomoc 1 045 1 218 1 261 1 328 

 

Tabulka č. 8  Statistické údaje požárního sboru letiště Mnichov 
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5.2. Rakousko   
 

        Nedůležitějšími organizacemi, stejně jako v Německu, jsou v ochraně proti katastrofám a 

v civilní ochraně, kromě hasičů, tzv. pomocné služby, mezi nichž se řadí Rakouský Červený 

kříž, Pracovní samaritánský svaz Rakouska, Johanitánská úrazová pomoc v Rakousku, 

Maltézská nemocniční služba Rakousko a Rakouský svaz civilní ochrany, zaměřený na 

prevenci obyvatelstva [5]. 

        Základem jejich činnosti v civilní ochraně a proti katastrofám je spolková ústava a 

zemské zákonodárství, zejména pro nasazení při každodenních událostech, živelních 

pohromách a při průmyslových haváriích. Prevence a likvidace mimořádných událostí je věcí 

spolkového státu, který se řídí také spolkovou legislativou. Rakousko je jedinou zemí 

v Evropě, ve které není na státní úrovni řešena civilní ochrana a ochrana proti katastrofám 

zákonem, proto vychází převážná část kompetencí zmíněných organizací v zemských 

zákonech.             

       Oprávnění pomocných služeb jako záchranných organizací, jejich činnost je zamřena 

v oblasti zdravotnického záchranářství, mají pouze oficiálně uznané záchranné organizace. 

Oprávnění udělují spolkové země. Organizace a nasazení služeb je v kompetenci obcí.     

 

 

5.2.1.  Hasiči    
 

       Kompetence spolkových zemí, která je dána obdobně jako v Německu zemským 

zákonodárstvím, je ochrana před požáry v souladu se Spolkovou ústavou. Odpovědnost 

pokrytí území, z hlediska oblasti požární ochrany, nesou obce, které jsou zřizovateli většiny 

jednotek PO [5]. Výkon služby je v oblasti požární ochrany téměř dobrovolný. Pouze v 

největších městech, jako je Vídeň, Linec,  Salzburg, Insbruck, Štýrský Hradec, Klagenfurt, a 

největších průmyslových podnicích, jsou jednotky PO profesionální.  

        Mezi hlavní úkoly hasičů patří:  

• požární ochrana (prevence a zásahová činnost), 

• poskytování technické pomoci při nehodách osob, zvířat a dalších nouzových situací, 

• poskytování při jiných mimořádných událostech, 

• poskytování pomoci při úniku nebezpečných látek, 

• participace na úkolech v rámci civilní ochrany.   
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        Samostatnou zásahovou činnost vykonávají dobrovolné požární sbory, které působí 

v malých obcích. Hasiči, podílející se také na poskytování předlékařské pomoci zraněným 

osobám, vlastní v rámci požární a zdravotní služby přibližně 80 sanitních vozidel. Pro případy 

velkých mimořádných událostí se zřizuje tzv. hasící a záchranná služba, složená z jednotek 

PO a určená k nasazování mimo okres, ale se zachováním místní pohotovosti vyčleněných 

jednotek PO.  

        Hasiči se organizují podle příslušného spolkového zákona do Rakouského spolkového 

požárního svazu – „Österreichisches Feuerverband - ÖFV“ (dále jen „Svaz“), který zastřešuje 

9 zemských hasičských svazů a 6 profesionálních hasičských sborů největších měst. Zemské 

svazy jsou podle veřejného práva sdružení na sobě nezávislé.  

       Hlavním úkolem Svazu je koordinace požární ochrany v oblasti: 

• organizace 

• vzdělávání  

• techniky 

• výstroje 

• výzbroje, atd. 

      Financování požární ochrany je úkolem zřizovatelů. Další finanční prostředky, z nichž se 

hradí provoz hasičských škol, požární technika a věcné prostředky požární ochrany,  

jsou podíly z výnosu tzv. daně na protipožární ochranu („Feuerschutzsteuer“). Na vybavení 

hasičských sborů materiálem, který slouží k zásahům na mimořádné události, a na nákup 

tohoto materiálu, byl zřízen zákonem tzv. fond pro mimořádné události za účelem postupného 

budování jednotného systému záchranných služeb pro nasazení při mimořádných událostech.  

      

5.3. Slovensko  
 

      Podmínky ochrany života a zdraví fyzických osob, majetku a životního prostředí upravuje  

zákon NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, kde dále ustanovuje působnost orgánů 

státní správy a obcí na úseku požární ochrany před požáry a hasičských jednotek při 

vykonávání záchranných prací a mimořádných událostí. K provedení některých ustanovení 

právního předpisu [20], vydalo ministerstvo vnitra SR vyhlášku č. 121/2002 Z.z., o požiarnej 

prevencii. 
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5.3.1. Závodní hasičské útvary 
 

         Zřizování závodní hasičské jednotky právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby je 

řešeno § 31 právního předpisu [20], ve kterém jsou uvedena následující ustanovení.  

         Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může zřídit jednotku na ochranu svých 

objektů nebo na základě poskytování služeb v rámci koncesované živnosti. O zřizování 

hasičských jednotek rozhoduje krajské ředitelství, které vychází z výsledků analýzy nebezpečí 

vzniku požáru v objektech právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Z výsledků dále určí 

materiální a technické vybavení jednotky a minimální početní stav zaměstnanců závodního 

hasičského útvaru.  

        Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zřizuje útvar, který sice nevyžaduje 

zřízení, za předpokladu, jestliže  ochranu objektu nestačí zajistit protipožární hlídkou, kterou 

si právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zřídila.  

       Zřizování jednotky PO právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se nevyžaduje, 

jestliže na základě písemné dohody s dalším právním subjektem bude jednotka PO jedné ze 

smluvních stran plnit úlohy stanovené zákonem také pro ostatní smluvní strany. Dohoda musí 

být schválena krajským ředitelstvím [20].                   

 

5.3.2. Společnost G4S                                                
 

      Skupina slovenských společností G4S patří mezi dceřinné společnosti  největšího 

globálního poskytovatele bezpečnostních řešení na světě, Group 4 Securicor, jejíž sídlo je 

v Londýně [9]. Společnost Group 4 Securicor vznikla v roce 2004 sloučením společností 

Securicor a Group 4 Falck. V současné době působí pomocí svých dceřinných společností ve 

více než 100 krajinách světa a má přibližně 500 000 zaměstnanců.  

       Na Slovensku je hlavním sídlem společnosti G4S Bratislava. Klientelu skupiny tvoří 

nejvýznamnější obchodní společnosti působící na Slovensku.  

 

 

 

Obrázek č. 8  Logo společnosti G4S 
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Společnost poskytuje následující služby: 

• fyzická 

• technická 

• logistika finančních hotovostí  

• požární ochrana 

 

       Divize požární ochrany, G4S Fire Services (SK), s.r.o.,  nabízí provozování 

profesionálních hasičských útvarů a sborů dodavatelským způsobem. Dále nabízí základní 

přípravu zaměstnanců hasičských jednotek prostřednictvím odborných kursů, které se 

vykonávají ve vlastním školícím středisku, odborný výcvik v protiplynovém polygonu, 

bezpečno-technické služby, záchranné služby a další služby související s ochranou před 

požáry.  

       

Společnosti, ve kterých společnost G4S provozuje závodní hasičské útvary: 

1. Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23 

2. Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49 

3. Volkswagen Slovakia, a.s., Priemyselná 1, 036 01 Martin 

4. SWS, spol. s r.o., 076 72 Vojany 

 

5.3.3. Skupina Falck                                               
 

        Společnost Falck, jejichž sídlo je v dánské Kodani, působí již více než 100 let. Jejím 

posláním je rychle a profesionálně zachraňovat lidské životy, předcházet nehodám, úrazům a 

dalším mimořádným událostem, pomáhat lidem v nouzi a poskytovat i následnou rehabilitaci 

po úrazech a zraněních. Na základě tohoto poslání se stala tato společnost velkou nadnárodní 

organizací, poskytující vysoce profesionální záchranné, asistenční, zdravotní a rehabilitační 

služby na mezinárodní úrovni. Je také největším poskytovatelem tréninkových programů 

bezpečnosti a ochrany života a zdraví při práci [10].  

 

 

 

Obrázek č. 9  Logo skupiny Falck 
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        V posledních letech se tato společnost rozrostla a od loňského roku 2007 působí v mnoha 

zemích Evropy. Těmito zeměmi jsou Belgie, Brazílie, Dánsko, Finsko, Malajsie, Nizozemsko, 

Norsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Trinidad a Tobago, Spojené království, 

jejichž poloha je vyznačená červeným bodem na mapě, znázorněné na obrázku č. 10 [10]. 

Skupina Falck má téměř 14 000 zaměstnanců.  

 

 

 

                               Obrázek č. 10  Mapa zemí, ve kterých skupina Falck působí     

 

         Skupina Falck je největší evropskou společností zabývající se poskytováním 

záchranných zdravotních služeb a zároveň provozuje největší soukromou požární divizi na 

světě, jejichž služby jsou organizovány v rámci divize Falck Emergency.  

 

 

 

Obrázek č. 11  Účastnící tréninkových center vykonávající požární cvičení 
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6. Závěr 
 

        Na základě výše uvedených poznatků a skutečností vyplývá následující. Základní 

ustanovení jednotek požární ochrany v ČR řeší platná legislativa, zabývající se oblastí požární 

ochrany. Existence a činnost jednotek HZS podniku jednotlivých subjektů se v dílčích věcech 

liší. To je dáno zaměřením podniku, výrobou, jeho velikostí a podobně. Jednotky PO podniku 

jsou především zřizovány k činnostem vykonávajícím pro podnik. Prioritou jednotek požární 

ochrany v podniku je při řešení vzniklé mimořádné události záchrana osob, pak je jejich 

činnost zaměřena k likvidaci mimořádné události.  Některé jednotky PO podniku vykonávají  

také činnosti i mimo areál zřizujícího subjektu. Likvidace MU těmito jednotkami je 

prováděna v rámci činnosti IZS.  

       V zahraničí jsou hasičské sbory zřizovány pouze pro největší města a největší podniky. 

V zahraničních zemích, zejména německy mluvících, jsou hasiči organizovány svými 

mezinárodními svazy. V průmyslových podnicích, na rozdíl od podniků v ČR, jsou početní 

stavy hasičů menší. Uplatňují se více preventivní požární hlídky. Požární bezpečnost podniků 

je zajišťována zejména instalací požárně bezpečnostních zařízení.             

        V práci jsem se nejprve, za pomoci legislativní podkladů, zaměřil na oblast požární 

ochrany u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby v České republice. Následně jsem 

uvedl společnosti, které mají zřízeny jednotky PO a zjistil, že kromě jednotky HZS podniku 

BOSCH DIESEL, s.r.o., jejíž informace podléhají přísnému embargu, jsou všechny zřízeny 

dle platných právních předpisů týkající se požární ochranou. Dále jsem uvedl statistické údaje 

jednotek PO při mimořádných událostech uplynulých roků, při nichž jsem zjistil, že zásahy 

jednotek PO právních subjektů, s porovnáním celkových počtů zásahů všech jednotek, se 

pohybují v jednotkách procent. Při požárech v podnicích však vznikají vysoké přímé škody, 

které jsou už v desítkách procent v kontextu s celkovou výši škod, způsobených požáry.   

      V další části práce jsem popsal, jak funguje oblast požární ochrany v Německu, Rakousku 

a na  Slovensku. V Německu a Rakousku jsou, pro oblast ochrany obyvatel, zřízeny 

organizace, tzv. pomocné služby a hasiči, kteří jsou organizováni svými národními svazy. 

K Německu jsem výše uvedl a popsal zabezpečení z hlediska požární ochrany u 

nejvýznamnější průmyslové zóny, vyskytující se na jihu země. Dále jsem uvedl profesionální 

hasiče v Mnichově a zabezpečení letiště s jednotkou požární ochrany. Rámec oblasti požární 

ochrany na Slovensku jsem vysvětlil pomocí legislativních podkladů a zjistil jsem, že některá 

ustanovení zákona NRSR č. 314/2001 Z.z., o ochrane pred požiarmi, jsou velmi podobná 

ustanovením zákona o PO, platného pro naši republiku.  
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        Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité zřídit jednotku PO u právnické a podnikající 

fyzické osoby především z hlediska ochrany vlastního majetku a úlohu zřízení a vybavení 

jednotky PO v podnicích by měly prvotně řešit pojišťovny a zajišťovny, které s firmami 

uzavírají pojistné smlouvy.    

        Tímto jsem splnil cíle práce, kterými bylo vyhodnotit právní rámec vzniku jednotek 

hasičského záchranného sboru podniku a zapojení těchto jednotek do systému požární 

bezpečnosti jednotlivých členských zemí Evropské unie. Při naplňování cílů mé práce jsem 

vycházel z platné legislativy, odborné literatury, internetových stránek a názorů pracovníků 

HZS podniků.   

       Na závěr je třeba si uvědomit fakt, že Česká republika je součásti Evropské unie a platí 

harmonizace předpisů jednotlivých států unie. V současné době přichází do ČR mnoho 

zahraničních investorů, proto je nutné vytvořit legislativu, přizpůsobující se legislativě na 

evropské úrovni také v oblasti zajištění požární ochrany prostřednictvím jednotek požární 

ochrany.    
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