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Diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních fondů EU při rozvoji požární 

stanice HZS Ústeckého kraje. Je rozčleněna do tří kapitol. V úvodní kapitole  je popsána 

politika hospodářské a sociální soudržnosti, její cíle a principy. Jsou zde rovněž 

představeny  strukturální fondy, mezi které se řadí Evropský fond regionálního rozvoje, 

Evropský sociální fond, dále Fond soudržnosti a tzv. operační programy, jejichž 

prostřednictvím bylo a je realizováno čerpání finančních prostředků v rámci regionální 

politiky EU. Představuje také operační program přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Sasko.   

     Druhá kapitola je směřována ke koncepčnímu rozvoji požární stanice Ústeckého kraje 

v  Bílině. Zdůvodnění existence  požární stanice. Její opodstatnění v rámci plošného 

pokrytí, přeshraniční spolupráce ČR- Sasko v rámci okresu Teplice – Dippoldiswalde.  

Ve třetí kapitole jsou popsány prováděné přípravné kroky k realizaci konkrétního 

projektu se zahraničním partnerem s  využitím Operačního programu  pro HZS 

Ústeckého kraje a je zde také zpracován podkladový materiál pro návrh rozvojového 

projektu  požární stanice HZS Bílina. 
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Diploma thesis deals with the possibilities of financing the development of fire station of 

Fire rescue service in Ústí region by the use of EU Structural funds. It is composed of 

three chapters. The introductory chapter describes the EU economic and social cohesion 

policy and its objectives and principles. It presents the EU Structural funds, i.e the 

European Regional Development Fund and the European Social Fund and the Cohesion 

Fund and describes the operational programmes which enable the use of these financial 

instruments within the EU regional policy. It introduces the cross-border Operational 

programme Czech Republic – Saxony as well. 

The second chapter describes the development strategy of Bílina fire station as a part of 

Fire Rescue Service in Ústí region. It explains the relevance and importance of the station 

for the region and Czech-Saxony cross-border cooperation of neighbouring districts of 

Teplice and Dippoldiswalde. 

The preparatory stages for implementation of specific project of Fire rescue service under 

the Operational programme with participation of foreign partner in Ústí region are 

described in the last third chapter and the draft application document for the development 

of  Bílina fire station is presented.  
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ÚVOD 

Jsou tomu již čtyři roky, kdy se 1. května 2004  stala Česká republika členem Evropské 

unie. Názory na vstup byly různé, ať kladné či záporné. Jisté je, že jsme se tímto krokem 

stali součástí konkurenčně nejsilnějšího, na dynamických znalostech založeného 

hospodářského celku na světě. Z této účasti nám vyplývají určité povinnosti, avšak nabízí 

nám mnoho příležitostí a šancí.  

Jednou z příležitostí, o které se bezesporu mluví nejvíce, je čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů unie. Jedná se o jeden z nástrojů politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, známější pod pojmem regionální a hospodářská politika, který výrazně 

přispívá ke zmírnění rozdílů mezi stávajícími a novými státy i ke zmenšování rozdílů 

územních celků. Česká republika již jako kandidátský stát měla možnost čerpat z tzv. 

předstrukturálních (předstupních) fondů ISPA, SAPARD, PHARE, které ji byly 

poskytnuty.  

Pod hospodářskou a sociální soudržnost však nepatří jen řešení problémů souvisejících 

s různými podmínkami v oblastech produktivního prostředí, infrastruktury a lidských 

zdrojů, ale také řešení problémů ochrany životů a zdraví obyvatelstva, materiálních statků 

a životního prostředí a předcházení mimořádným událostem, jako jsou např. povodně, 

požáry, technologické havárie apod., tedy otázek, které přísluší mimo jiné do působnosti 

hasičského záchranného sboru. 

Pro diplomovou práci  jsem si vybral téma, které  v požární ochraně není zatím příliš 

využíváno a přitom nabízí možnost řešit některé  problémy závažného charakteru v tomto 

oboru.   Při mém pracovním zařazení, které zastávám, řeším problémy týkající se provozu 

a údržby požární stanice Bílina HZS Ústeckého kraje územního odboru Teplice. Tato 

požární  stanice byla stavebně realizována v letech 1954 – 1964 pro dobrovolné hasiče 

města. V dnešních podmínkách je již  z hlediska ekonomického, funkčního a stavebního 

pro HZS Ústeckého kraje naprosto nevyhovující. Řešení tohoto problému je v kompletní 

rekonstrukci celé stanice. Územní poloha, plošné pokrytí  a příhraniční sousedství Česká 

republika – Svobodný stát Sasko přímo nabízí jednu z možností, jak daný problém řešit 

v rámci využití strukturálních fondů. 

Cílem práce je analyzovat a popsat možnosti, jak  využít finanční prostředky ze 

strukturálních fondů EU při řešení rekonstrukce požární stanice pomocí vhodného 

operačního programu v novém plánovacím období 2007 – 2013. 
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V první kapitole práce jsou popsány základní přístupy  a dokumenty regionální politiky 

pro řešení problémů soudržnosti a je provedena analýza možností, které nabízejí 

strukturální fondy EU pro řešení problémů hasičského záchranného sboru v současném 

období. Druhá kapitola na základě rozboru koncepce požární ochrany ústeckého kraje 

specifikuje a zdůvodňuje záměry rekonstrukce konkrétní požární stanice v obci Bílina 

a její význam pro řešení problémů požární ochrany. Konečně ve třetí kapitole je 

zpracován návrh podkladů pro financování projektu rekonstrukce z operačního programu 

na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným 

státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní spolupráce“. 

Při zpracování práce byly využity podklady ke strukturální politice EU v období 2007 – 

2013,  dokumenty a materiály o činnosti  požární stanice v obci Bílina a koncepci rozvoje 

hasičského požárního sboru Ústeckého kraje a dále programové dokumenty 

strukturálních fondů  pro přeshraniční spolupráci Česká republika – Sasko.  
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1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 

PRO PODPORU ČINNOSTI HZS 

1.1 Regionální politika 

Regionální a strukturální politika EU patří mezi nejvýznamnější koordinované politiky 

Evropské unie. Tato politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), vychází ze  základních principů solidarity uvnitř Evropské unie, kdy 

bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života 

obyvatel celé Evropské unie.  

Komplexní pohled na fungování regionální politiky EU je uveden na Obrázku č. 1. Na 

uvedeném obrázku je znázorněna posloupnost a mechanismus regionální politiky EU 

s využitím tzv. operačních programů. 

 

Obr. 1 - Schéma struktury fondů EU 

Zdroj: [1] 

Konvergence 

Regionální politika EU 

Časový finanční rámec 
pětileté období 2007 - 2013 

Strategické dokumenty EU 
v ČR 

Rozdělení regionů pro 
společné parametry 

Způsoby využití 
Operační programy 

Tématické (sektorové) 
operační programy 

Regionální operační 
programy 

Regionální konkurence 
schopnost a zaměstnanost 

Evropská územní spolupráce Cíle regionální politiky 

Finanční nástroje 
Regionální politiky 

Evropský fond  reg.  rozvoje 

Evropský sociální fond 

Kohezní fond 
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Evropská unie podporuje proces vyrovnávání životní úrovně v jednotlivých regionech 

členských zemí prostřednictvím strukturálních fondů. Česká republika se stala členem 

Evropské  unie již před několika lety a po stejnou dobu mají české subjekty možnost 

čerpat prostředky z tzv. strukturálních fondů. Tyto prostředky bude moci z unijních fondů 

čerpat až do roku 2013 a to téměř sto miliard korun ročně na základě předem stanovených 

podmínek [1]. Pro čerpání strukturálních fondů byly definovány tři specifické cíle 

regionální politiky, které určují, na jaké intervence lze strukturální fondy použít, byly 

stanoveny typy regionů, které se o čerpání prostředků mohou ucházet a byly definovány 

konkrétní programové dokumenty, které každý členský stát musí předložit ke schválení 

Evropské komisi před zahájením čerpání zdrojů. 

1.1.1 Klasifikace regionů pro regionální politiku EU 

Každý členský stát EU má vlastní územněsprávní členění respektující přirozené potřeby 

státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje v Evropské unii 27 různých systémů 

správního členění, což omezuje možnosti vzájemného statistického a ekonomického 

srovnávání regionů pro účely politiky HSS [1]. 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byl 

proto již v roce 1988 zaveden jednotný postup při určování územních statistických 

jednotek (NUTS). Na jeho základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně 

regionálního členění území: 

               Tabulka 1: Regionální členění území dle NUTS   

Úroveň 
Doporučený minimální 

počet obyvatel 
Doporučený maximální počet 

obyvatel 
   NUTS I                              3 000 000                                                                  7 000 000 

  NUTS II              800 000                                                                  3 000 000 

  NUTS III                                  150 000                                                                      800 000 
        Zdroj: [1] 

Česká republika má dělení  vytvořené na kraje odpovídající úrovni NUTS III, avšak kvůli 

vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění 

odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti a to z toho důvodu, že na úroveň 

NUTS II je  směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost. 
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Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistického 

členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se 

o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). 

                     Tabulka 2: Členění území České republiky 

Úroveň Název Počet jednotek 

   NUTS I                               Stát 1 

  NUTS II             Regiony soudržnosti                            8 

  NUTS III                             Kraje   14 

  LAU I                                 Okresy 
76 + 15 pražských 

obvodů 
  LAU II                                 Obce 6 249 

               Zdroj: [1] 

 

Na obrázku č. 2 je uvedena mapa územního členění České republiky podle nomenklatury 

NUTS  na 14 krajů (NUTS III)  a 8 regionů soudržnosti (NUTS II). 

 

 

       

Obr. 2 - Mapa NUTS II a III  

               Zdroj: [1] 
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1.1.2 Cíle regionální politiky EU v období 2007-2013 

Na období let 2007-2013 byly v oblasti regionální politiky vytyčeny tři základní cíle: 

1) podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích 

a oblastech, tzv. Konvergence; 

2) podpora ekonomických změn v průmyslových městských a venkovních oblastech, 

tzv.  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

      3)   podpora harmonického a vyváženého rozvoje v EU, 

             tzv.  Evropská územní spolupráce [2]. 

 

 Cíl Konvergence je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje, Evropského 

sociálního fondu a fondu soudržnosti. Je určen v České republice pro regiony soudržnosti 

na úrovni NUTS II s výjimkou hlavního města Prahy. 

Cíl Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti je financován z Evropského 

fondu regionálního rozvoje a evropského sociálního fondu. Tento cíl je určen pro regiony 

na úrovni NUTS II a NUTS I. V České republice pod něj spadá Hlavní město Praha. 

Cíl Evropské územní spolupráce je financován z Evropského fondu regionálního 

rozvoje a je určen pro regiony  na úrovni NUTS III, které se nacházejí podél všech 

vnitřních a některých vnějších pozemních hranic. V České republice pod něj spadají 

skoro všechny regiony[1]. 

 

1.1.3 Finanční nástroje regionální politiky EU v období 2007 - 2013 

Pro uskutečnění vytýčených cílů v časovém období 2007 -2013 byly vytvořeny finanční 

nástroje v podobě fondů. Existují tři strukturální fondy EU a každý z nich pokrývá 

specifickou tematickou oblast. 

 

Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund, ERDF),  

se zaměřuje na oblast působnosti soustředěné na regionální rozvoj, hospodářské změny, 

větší konkurenceschopnost  a územní spolupráci. Mezi priority pro financování pak patří   

výzkum a inovace, ochrana životního prostředí a prevence rizik.   

 

 Evropský sociální fond (European Social Fund, ESF) je nejstarším ze všech 

strukturálních fondů, který slouží k podpoře neinvestičních projektů v oblastech sociální 
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integrace, podpory zaměstnanosti, boje proti diskriminaci. Zaměřuje se na čtyři klíčové 

oblasti: 

- zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků; 

- možnost lepšího přístupu k zaměstnání a účast na trhu práce;  

- usnadnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce a posílení sociálního 

začlenění potlačováním diskriminace; 

- podpora partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začlenění. 

 

Fond soudržnosti neboli Kohezní fond (Cohesion Fund – CF) je, na rozdíl od 

strukturálních fondů, určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně 

jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se 

zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, 

železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) 

a ochranu životního prostředí [2]. 

 

 

Tabulka 3 - Cíle a nástroje regionální politiky EU v období 2007-2013 

Období 2007- 2013 

CÍLE FINANČNÍ NÁSTROJE 

Konvergence 
ERDF 
ESF 
Fond soudržnosti 

Regionální konkurence-  
Schopnost a zaměstnanost 
-regionální úroveň 
-národní úroveň 

ERDF 
ESF 

Evropská územní spolupráce ERDF 

3 CÍLE  3 NÁSTROJE 
       Zdroj [2] 
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1.1.4 Časový a finanční rámec čerpání fondů 

 

Pro uskutečnění vytýčených cílů regionální politiky EU byl přijat časový a finanční 

rámec, který v rámci tzv. finanční perspektivy EU přidělil prostředky pro politiku 

hospodářské a sociální soudržnosti  na vymezené sedmileté období. 

V tomto časovém období, které bylo určeno na léta 2007 -2013, bylo přijato rozhodnutí, 

že EU bude hospodařit s finančními prostředky ve výši 308 miliard EUR. 

Pro  kontrolu hospodaření s výdaji na regionální politiku bude tento objem finančních 

prostředků v rámci členských států  v roce 2010 přehodnocen. Pokud se kumulovaný 

hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele kteréhokoliv členského státu v letech 2007 -

2009 odchýlí  od stanovené hodnoty více, než byl stanovený procentuální limit, bude 

částka pro daný stát upravena. Provedené úpravy (kladné či záporné) nesmí přesáhnout 

3 miliardy EUR [2]. 

 

1.2 Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky EU v České 

republice 

Pro možnost zapojení České republiky do strukturální politiky Evropské unie bylo třeba 

vypracovat řadu strategických a programových dokumentů. Tyto dokumenty pro aplikaci 

regionální politiky EU, musí mít Česká republika  v souladu s dokumenty a mechanizmy 

používanými v EU. Patří k nim Národní rozvojový plán, Národní strategický referenční 

rámec, Operační programy. Tyto dokumenty vycházejí z tzv. Strategických obecných 

zásad Společenství, které pro všechny členské státy EU zpracovala Evropská komise. 

Tento dokument obsahuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU pro období 2007-2013. Doporučuje způsoby, jak by regiony měly nejlépe 

využít finanční rozpočet, který je na dané období k dispozici v rámci unijní regionální 

politiky. 

 

1.2.1 Národní programové dokumenty pro strukturální fondy EU  

Strategické zásady Společenství určují, že každý členský stát má jako výchozí 

programový dokument  politiky soudržnosti pro období 2007-2013 zpracovat Národní 
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referenční strategický rámec.  V České republice tomuto dokumentu ještě předcházel tzv. 

Národní rozvojový plán [1],[2]. 

 

 

Národní rozvojový plán 

Národní rozvojový plán ČR 2007-2013 definuje strategii rozvoje České republiky pro 

období 2007-2013. Vychází z textů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu 

soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské  i domácí další platné resortní 

a regionální strategie a  strategické dokumenty, jako je např. Strategie udržitelného 

rozvoje a Strategie hospodářského růstu pro léta 2007-2013 apod. Zajišťuje návaznost 

Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů 

tj. povinnosti vyplývající z textu Zásad. Národní rozvojový plán 2007-2013 dále popisuje 

nastavení systému koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti.  V tomto 

dokumentu jsou vytýčené cíle, které mají být splněny, obsahuje rozpracování priorit do 

dílčích cílů a popisuje postupy jejich realizace . 

 

Národní strategický referenční rámec 

Základem pro jeho zpracování byl Národní rozvojový plán České republiky. Je rozdělen 

do několika částí – analytické, strategické a operační [2]. Analytická část Národního 

strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek 

České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako 

problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu 

ekonomiky i společnosti.  Vymezuje tzv. prioritní osy neboli oblasti rozvoje, pro které 

budou požadovány finanční zdroje ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Ve 

strategické části Národní strategický referenční rámec definuje systém a počet 

operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007-2013, jejichž 

prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány  a tvoří podklad pro jednotlivé 

operační programy, jejichž podobu vyjednala Česká republika s Evropskou komisí. 

Národní strategický referenční rámec je  spojnicí mezi evropskými prioritami uvedenými 

ve Strategických obecných zásadách Společenství a národními prioritami politiky 

soudružnosti rozpracovanými v Národním rozvojovém plánu.  Vláda České republiky 

přijala na základě Národního rozvojového plánu ČR a Národního strategického 

referenčního rámce dvacet čtyři operačních programů.  
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1.2.2 Operační programy 

 

 Finanční prostředky z fondů jsou na úrovni členských států rozdělovány prostřednictvím 

zvláštních, většinou tematicky zaměřených programů či podobných nástrojů. Tyto tzv. 

operační programy jsou z pohledu žadatelů a realizátorů projektů nejvýznamnějšími 

dokumenty. Jsou popisem souhrnných priorit, vytýčených směrů na národní úrovni 

i v jednotlivých regionech dané členské země. Operační programy jsou vytvořeny ve 

dvou variantách, jako tématické a regionální, zvláštní skupinu tvoří operační programy 

pro nadnárodní a přeshraniční spolupráci  [1][2].  

 

 Tématické (sektorové) operační programy  (OP) řeší problematiku dané oblasti či 

sektoru (doprava, podnikání, životní prostředí apod.). Vycházejí z Národního 

rozvojového plánu ČR pro určené období. Projekty, které žádají finanční prostředky 

z vybraného operačního programu, musí být zaměřeny na jeden z cílů programu a splnit 

všechny náležitosti stanovené řídícím orgánem příslušného programu. 

  

 Regionální operační programy (ROP) řeší problematiku vztahující se na jeden region. 

Navazují na sektorové operační programy a využívají potenciál daného území. Všechny 

tyto programy jsou spolufinancovány z  Evropského fondu regionálního rozvoje a pro 

programové období jich bylo připraveno sedm. 

Programy se obvykle člení podle tří cílů regionální politiky. Přehled těchto programů je 

uveden v tabulce 4. 

Celkovou koordinací působnosti těchto tzv. operačních programů je v České republice 

pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR). Správa a řízení jednotlivých 

operačních programů je přitom v působnosti příslušných rezortních ministerstev. MMR 

kromě své celorepublikové koordinační úlohy plní u řady programů i roli přímého 

řídícího orgánu, který je zodpovědný za jejich úspěšné čerpání. 

Tyto operační programy  dále obsahují  prioritní osy, které rozdělují operační program na 

logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které 

vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 
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Tabulka 4 - Operační programy pro Českou republiku 

CÍL OPERAČNÍ PROGRAMY 

Operační program Podnikání a inovace (řídící orgán Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR) 

Operační program  Výzkum a vývoj pro inovace (řídící orgán Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR) 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (řídící orgán Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR) 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (řídící orgán 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) 

Operační program Životní prostředí (řídící orgán Ministerstvo životního 
prostředí ČR) 

Operační program Doprava (řídící orgán Ministerstvo dopravy ČR) 

Integrovaný operační program (řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR) 

Operační program Technická pomoc (řídící orgán Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR) 

Konvergence (celá 
Česká republika kromě 
Prahy) 

7 Regionálních operačních programů (řídícím orgánem stanovena Regionální 
rada příslušného regionu soudržnosti); 

Operační program Adaptabilita Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost (Praha): 

Operační program Rozvoj lidských zdrojů, hlavní město Praha (řídícím 
orgánem stanoveno Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR); 

5 Operačních programů Přeshraniční spolupráce Evropská územní 
spolupráce (vybrané 
regiony): 2 Transnárodní a meziregionální spolupráce 

       Zdroj [2] 

 

Finanční prostředky, získávané prostřednictvím programů čerpajících ze strukturálních 

fondů EU, mohou být zajímavou příležitostí pro takřka všechny typy podnikatelských 

i nepodnikatelských subjektů v jakékoli fázi jejich rozvoje. Drobným podnikatelům 

pomohou nalézt startovací kapitál, malým a střední podnikům přinášejí podporu pro 

inovační a výzkumné projekty. Regionům, městům i obcím dávají podpůrné programy 

příležitost pro realizaci či zlevnění jejich rozvojových projektů. Mezi důležité cílové 

skupiny patří i neziskové organizace a organizace státní správy, ke kterým se řadí 

i Hasičský záchranný Sbor ČR (HZSČR). 
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1.2.3  Možnosti využití operačních programů období 2007- 2013 pro HZS 

V plánovacím období 2007-2013 lze využít pro akce Hasičského záchranného sboru jak 

tématický operační program (IOP – Integrovaný operační program), tak operační 

programy regionální nebo programy přeshraniční spolupráce  

Integrovaný operační program (řídícím orgánem stanoveno Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech: 

- infrastruktura pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj,  

- rozvoj informačních technologií ve veřejné správě,  

- zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb 

zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, 

- podpora cestovního ruchu, kulturního dědictví,  

- zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

 

Tento Integrovaný operační program (IOP) spadá mezi vícecílové tematické operační 

programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech 

modernizace infrastruktury pro veřejnou správu a národní podpory cestovního ruchu též 

z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Program obsahuje 

6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále 

konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy 

projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.  

Pro HZS je zde nabídka v prioritní ose 3 –Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných 

služeb, kde se hovoří o podpoře vybudování Národní logistické základny pro krizovou 

připravenost, modernizaci operačních středisek IZS v krajích, vč. modernizace 

radiokomunikačního systému PEGAS. 

 Z oblasti intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik je  

realizován velký projekt:  Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik 

složek IZS Hradec Králové.   Cílem projektu je dosažení potřebné úrovně odborné 

přípravy v oblasti krizového řízení a havarijního plánování ve státní a místní správě, 

zefektivnění  řízení a koordinace Integrovaného záchranného systému  ČR, zvýšení 

účinnosti prevence přírodních, technologických a bezpečnostních rizik, zdokonalení 

koordinace reakce na krizové situace a mimořádné události.  

Projekt zahrnuje vybudování Národního centra pro krizovou připravenost, výcvik složek 

IZS a orgány veřejné správy. Příjemcem podpory a investorem projektu bude MV – 
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Generální  ředitelství Hasičského  záchranného sboru ČR (MV – GŘ HZS ČR). 

Rozpočtové náklady projektu dosáhnou celkem 70 mil. EUR,  z toho se předpokládá 

spolufinancování z ERDF ve výši cca 59,5 mil. EUR a 10,5 mil. EUR z národních 

veřejných zdrojů (rozpočtová kapitola MV ČR).   

 

V  operačních programech přeshraniční spolupráce  je pro severozápadní oblast České 

republiky vhodný Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – SASKO [1]. 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen pro české kraje 

Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o zemské okresy a okresy 

Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, 

Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, 

Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, 

Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen. 

 

Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního 

prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu 

budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, 

podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu 

přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. 

V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důležitý přeshraniční dopad 

projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. 

Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma 

z těchto způsobů:  

-  společná příprava,  

-  společné provádění, 

-  společné využívání pracovníků a společné financování. 

 

OP ČR - Sasko obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky 

a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké 

typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

Pro HZS je zde možnost uplatnění v prioritní ose 1 - Rozvoj rámcových společenských 

podmínek v dotačním území,  kde se hovoří například o budování informačních 

systémů, společných cvičení v oblasti požární ochrany, záchranářství, předcházení 

environmentálním a technologickým rizikům a oblasti veřejné bezpečnosti. 
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V předchozím dotačním období  se velice dobře uvedl program INTEREG III A Česká 

republika- Sasko, jehož mandát skončil v roce 2006. Na tento program dále navazuje 

nová Evropská územní spolupráce v podobě programu „ Cíl 3“, kde jsou kladeny 

podstatně vyšší nároky na kvalitu spolupráce. Tento program bude rozpracován 

v pozdější stati. 

 

Kromě těchto programů řeší problematiku HZS i některé regionální operační programy, 

jako je např. Regionální operační program Moravskoslezsko, který podporuje řešení 

rozvoje Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Další 

možností podpory HZS je finanční pomoc Švýcarska. Dne 20.12.2007 byla v Bernu 

podepsána "Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou 

ve věci implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských 

a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie " pro roky 2007 – 2012.  I zde je 

možnost nalézt finanční podpory pro HZS ČR [3].  Švýcarská strana má zájem směřovat 

svou pomoc zejména do regionů a to ve 4 hlavních prioritách: 

- regionální rozvoj (malé a střední podniky apod.); 

- zdraví - péče o seniory; 

- životní prostředí – prevence řízení a katastrof; 

- rozvoj lidských zdrojů. 

Využití finanční podpory pro HZS ČR je v prioritě č 3 – Prevence řízení a katastrof. 

 Cíl: Posílit systém řízení a kontroly katastrof v ČR. 

 

Vstup do Evropské unie se stal především příležitostí a  je na nás, zda tuto příležitost 

dokážeme využít. Máme možnost čerpat značné částky z fondů Evropské unie. V letech 

2004-2006 se nabízelo osmdesát miliard korun, v dalším programovém období pro roky 

2007 – 2013 se hovoří 700 miliardách korun  z EU a  vyšších částkách blížících se 

k jednomu bilionu korun pro všechny operační programy. Bereme-li tyto částky včetně 

spolufinancování ze státního rozpočtu. Záleží však na tom, zda budou fungovat 

transparentní mechanismy pro rozdělování těchto prostředků a zejména, zda se podaří 

předkládat smysluplné projekty. V minulých letech se ukázalo, že Česko nebylo schopno 

využít možnosti čerpat nabídnuté finanční prostředky v plném rozsahu. Dokonce v roce 

2004 bylo Evropskou unií rozhodnuto pozastavit finanční tok z předvstupních fondů 

PHARE na několik měsíců. Až po proběhnutí auditu, který ukázal nepřipravenost 
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českých institucí, bylo čerpání s výhradami znova uvolněno. Chtějí-li se organizace 

a firmy pustit do velké soutěže o získání peněz pro svůj záměr, a to bezesporu velká 

soutěž je, protože předkládat projekty mohou všichni – kraje, obce, firmy, živnostníci, 

školství a vzdělávací zařízení a samozřejmě státní organizace jako je Hasičský záchranný 

sbor, měly by o pravidlech této soutěže vědět co nejvíce. Automatický nárok na přidělení 

dotace nemá nikdo. Vyhrává jen ten, kdo je nejlépe připraven. Proto smyslem této 

kapitoly bylo předložit podstatu fungování tohoto mechanismu EU. 
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2 REALIZACE KONCEPCE POŽÁRNÍ OCHRANY 

ÚSTECKÉHO KRAJE NA STANICI BÍLINA 

Koncepci požární ochrany Ústeckého kraje na léta 2007 – 2016 zpracoval Hasičský 

záchranný sbor Ústeckého kraje a předložil ji k projednání Radě Ústeckého kraje, která ji 

vzala na vědomí dne 17. ledna 2007 svým usnesením č. 6/72R/2007 [5]. Koncepce  je 

řešena ve smyslu § 2, nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. [6] 

 

2.1 Hlavní cíle a směry koncepce 

Koncepce požární ochrany Ústeckého kraje je ucelený dlouhodobý materiál. Pro její 

sestavení bylo nutné analyzovat možné ohrožení z  hlediska požární ochrany vyplývající 

z požárů a přepravy nebezpečných látek a také rizik vyplývajících z kulturních 

a historických podmínek a mimořádných událostí přesahujících hranice kraje.  Pokrytí 

těchto rizik je zabezpečováno preventivní, ale i represivní činností složek požární 

ochrany a integrovaného záchranného systému s dobře fungujícím zázemím.  Stanovené  

úkoly a cíle jsou rozděleny do tří časových horizontů:  

- krátkodobé koncepční úkoly  pro časové období  2007 – 2009, 

- střednědobé koncepční úkoly pro časové období  2010 -  2013, 

- dlouhodobé koncepční cíle pro časové období  2014 – 2016. 

Tyto koncepční úkoly zahrnují práci  složek HZS v oblasti prevence a represe a to 

zejména v těchto směrech:  

- prevence rizik a příprava na mimořádné události a krizové stavy, 

- dokumentace požární ochrany kraje a obcí, 

- kontrolní činnost, výkon státního požárního dozoru, požární prevence, 

- jednotky požární ochrany a IZS, řízení a provoz operačních středisek, 

- mobilní technika jednotek PO, 

- věcné a technické prostředky požární ochrany, 

- zázemí pro jednotky PO, 

- komunikační, informační a spojovací systémy. 

Bez přijetí koncepčního materiálu podobného typu by byly  možnosti finančního zajištění 

požární ochrany Ústeckého kraje velmi omezené. I nadále bude docházet k tříštění 



 25 

finančních prostředků vynakládaných na požární ochranu. Proto je nutné vyjádřit, jakou 

náročnost představuje finanční  pokrytí, které se vyskytují na území Ústeckého kraje. 

 Není reálné, aby Ústecký kraj řešil dlouhodobý propad ve financování potřeb jednotek 

PO, jak v oblasti mobilní požární techniky a věcných prostředků, tak v technickém 

a provozním zázemí samostatně z vlastního rozpočtu. U Ústeckého kraje lze navrhnout 

jako reálný příspěvek i milionové částky Kč ročně z vlastního rozpočtu Ústeckého kraje 

mimo neinvestiční státní dotaci na zajištění akceschopnosti požárních jednotek. Tyto jsou 

využity jak pro jednotky HZS Ústeckého kraje, tak i pro jednotky SDH (Sboru 

dobrovolných hasičů)  obcí.  

Příkladem je jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje dne 22.února 2008, kde byla 

projednána důvodová zpráva (příloha č.1). V této zprávě byly předloženy základními 

a dalšími složkami IZS požadavky na finanční příspěvky z rozpočtu Kanceláře hejtmana 

Ústeckého kraje. V následující tabulce jsou uvedeny finanční požadavky základních 

a dalších složek IZS ÚK pro rok 2008. 

Tabulka 5 - Finanční požadavky složek IZS  Ústeckého kraje. 

Pozice Složky IZS Ústeckého kraje Finanční požadavky [Kč] 

1 Zdravotnická záchranná služba 5 100 000,-  

2 Hasičský záchranný sbor ÚK 7 800 000,- 

3 Policie ČR 3 320 000,- 

4 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 800 000,- 

5 Vodní záchranná služba Nechranice 200 000,- 

 Celkem               17 220 000,-   
             Zdroj:[ Jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje- bod programu 02/12/08] 

Z požadovaných 17 220 000,- Kč bylo schváleno a vyčleněno 7 460 000,- Kč, které je 

Ústecký kraj schopen zajistit. Přehled schválených finančních výdajů zachycuje  

Tabulka 6. 

Tabulka 6 - Schválené prioritní požadavky složek IZS ÚK 

Pozice Složky IZS Ústeckého kraje Finanční požadavky [Kč] 

1 Zdravotnická záchranná služba 2 000 000,-  

2 Hasičský záchranný sbor ÚK 3 000 000,- 

3 Policie ČR 2 000 000,- 

4 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 260 000,- 

5 Vodní záchranná služba Nechranice 200 000,- 

 Celkem 7 460 000,- 
              Zdroj:[ Jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje- bod programu 02/12/08] 
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Koncepce požární ochrany především slouží jako podklad pro zpracovávání návrhů 

rozpočtu HZS kraje, rozpočtu Ústeckého kraje a rozpočtů obcí pro jednotlivé roky. 

Koncepci požární ochrany je také možno využívat jako podklad pro možná jednání 

představitelů Ústeckého kraje směřující k celostátnímu řešení problematiky finančního 

zabezpečení plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany. Tato 

koncepce zároveň sumarizuje základní potřeby jednotek PO, které vyplývají z jejich 

základních úkolů nejen ve vztahu k požárům, ale i k ostatním výjezdovým událostem, 

u kterých nejčastěji zasahují.  

Projednáním koncepce orgány Ústeckého kraje je v kraji vytvořen prostor pro ovlivnění 

konečné podoby realizovaných úkolů a cílů. V rámci této koncepce požární ochrany je 

i zahrnuta oblast pro řešení problematiky zázemí jednotek PO, kde je popsán stav objektů 

neboli zázemí pro jednotky PO patřící HZS kraje. 

V koncepci požární ochrany jsou uvedeny objekty HZS kraje, které jsou, až na výjimky, 

staré a vyžadují investice na rekonstrukce a opravy. Taktéž je zapotřebí dokončit další 

etapy staveb jednotlivých objekty, aby byly vytvořeny potřebné podmínky pro činnost 

HZS kraje včetně jednotek HZS kraje. K objektům spadá i PS Bílina, patřící do skupiny 

vyžadující investice na rekonstrukci.  

  

2.2 Finanční zabezpečení pro realizaci koncepce požární ochrany 

Finanční prostředky potřebné pro realizaci koncepce požární ochrany zabezpečují : 

a) obce - § 29 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,  

b) kraje - § 27 odst. 1 a odst. 3 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,  

c) stát (MV ČR, HZS kraje) - § 24  odst. 1 a § 26 zákona o požární ochraně 

č.133/1985 Sb [8].  

Problémem je ovšem objem finančních prostředků, které jsou jednotlivými subjekty 

vydávány na požární ochranu, zejména na represivní část – jednotky PO.  Ústecký kraj 

v současné době poskytuje příspěvek HZS Ústeckého kraje jako složce IZS.  Stát 

prostřednictvím MV ČR poskytuje jen omezené finanční prostředky. Na hasičské 

zbrojnice lze získat finanční prostředky  pouze z rozpočtů obcí. V rámci úsporného 

opatření Ministerstva Financí pro Českou republiku a hledání rezerv v rezortu 

Ministerstva vnitra jsou taktéž finanční částky na stanice HZS kraje každoročně silně 

omezovány a soustřeďují se zejména na havarijní opravy. S ohledem na výše uvedené lze 
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situaci v oblasti finančních prostředků na požární ochranu označit za nedostatečnou. 

Jedním z možných řešení většího přílivu financí do požární ochrany by byla úprava 

zákona č. 363/1999 Sb., o  pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů  ve 

znění pozdějších předpisů, [9], kdy by pojišťovny přispívaly na požární ochranu cca 3% 

ze svých zisků. Bohužel dosavadní návrhy byly vždy Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR zamítnuty. 

Celkově předpokládané finanční náklady na požární ochranu v Ústeckém kraji 

s výhledem na léta 2007-2016 jsou v níže uvedené tabulce. 

Tabulka 7 - Finanční  náklady na požární  ochranu v ÚL 

Položka Finance (tis.Kč) 

Zásahová technika jednotek HZS kraje 1 100 250,- 

Zásahová technika jednotek SDH obcí 1 764 000,- 
Věcné prostředky PO a technické 

prostředky jednotek HZS kraje a jednotek 
SDH obcí 

241 000,- 

Stavby stanic HZS kraje 241 920,- 

Stavby hasičských zbrojnic 970 000,- 
  Zdroj: [HZS Ústeckého kraje,2007] 

 

Pro bližší informaci jsou v další tabulce uvedeny finanční náklady na potřebné stavební 

úpravy dle územních odborů HZS Ústeckého kraje. 

Tabulka 8 - Náklady na potřebné stavební úpravy objektů HZS kraje 

Územní odbor  Finanční náklady 
(tis. Kč) 

Děčín  53 000,-  

Chomutov  36 530,- 

Litoměřice  52 650,-  

Žatec (okr. Louny)  25 040,-  

Most  10 000,-  

Teplice  26 500,-  

PS Ústí nad Labem  11 000,-  

Krajské ředitelství  27 200,-  

Celkem  241 920,-  
                  Zdroj:[HZS Ústeckého kraje,2007] 
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Pro stavby HZS Ústeckého kraje bude nutno nalézt další zdroje financování mimo 

státní rozpočet. V současnosti dochází ze strany MV ČR ke značným škrtům 

v rozpočtech HZS krajů na stavební investice.  

Ke střednědobým koncepčním úkolům požární ochrany Ústeckého kraje v období 2010-

2013 je snaha zpracovat společné projekty s partnery ze SRN v oblasti pořízení zásahové 

požární techniky, staveb a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a požárních stanic. Zde se 

naskýtá prostor pro jednu z možností využití investičních fondů v rámci EU. Pokud se 

jedná o využití a čerpání finančních fondů pro požární ochranu, pak němečtí partneři 

z EUROREGIONU Elbe/Labe mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko jsou 

v tomto směru aktivnější. Na následující mapě jsou znázorněna  města, která v rámci 

předešlých programů (INTERREG IIIA, PHARE) využila možnosti Operačních 

programů pro rozvoj požární ochrany ve své oblasti působení. Bližší specifikace je 

uvedena jako příloha č. 2 k mapě na obrázku č. 3. 

 

Obr. 3 - Mapa realizace fondu Interreg IIIA 

  Zdroj:[ Euroregion Elbe/Labe ] 

2.3 Význam a úloha PS Bílina v rámci HZS Ústeckého kraje  

Potřeba požární stanice je dána „plošným pokrytím“, kterým se rozumí rozmístnění 

jednotek požární ochrany na území kraje v závislosti na stupni nebezpečí katastrálního 

území obce a požadavku na dobu dojezdu jednotek požární ochrany na místo zásahu 

s potřebným množstvím sil a prostředků podle § 65 odst. 6 zákona č.133/1985 Sb., 
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o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [8]. V dalším textu je provedena 

podrobná analýza významu požární stanice Bílina pro vymezené území. 

 

2.3.1 Určení stupně nebezpečí území obce Bílina 

Pro posuzované katastrální území obce se v závislosti na stupni nebezpečí katastrálního 

území  přiřazují vhodné jednotky požární ochrany. Dle zákona 133/1985Sb. [8],vyhlášky 

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

č. 226/2005 Sb.[7] se uvádí kritéria stupně nebezpečí území obce. Tato hodnota je jedním 

z faktorů pro učení typu stanice hasičského záchranného sboru kraje.  Pro určení  

a stanovení stupně nebezpečí území obce, se rozumí katastrální území v obci. Dle součtu 

hodnot jednotlivých kriterií se určí celkové kriterium  a poté stupeň nebezpečí území 

obce: 

 

                  Ko + Kui + Kz = Kc   => stupeň nebezpečí území obce 

kde Ko je kritérium počtu obyvatel, kritéria Kui  charakterizují území a  Kz hodnotu 

zásahů.  I když některá kritéria nesplňují v této oblasti  tabulkové hodnoty stanovené 

vyhláškou, jsou pro úplnost uvedena. Svou důležitostí stojí za to, aby na ně bylo 

poukázáno jako na možný potenciální stupeň nebezpečí území obce. 

 

Popis kritéria 

 

Kritérium po čtu obyvatel Ko   se stanovuje podle počtu trvale žijících obyvatel obce 

s rozšířenou působností. Ta má v současné době ve svém katastrálním území  15 669 

obyvatel. 

Tato číselná hodnota  obyvatel z tabulky č. 9, která byla aktualizována k datu 31.12.2005. 
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Tabulka 9 - Počty obyvatel v katastrálním území 

poř. č.  Obec Počet obyvatel 
1. Bílina 15 669 

2. Hostomice 1 262 

3. Hrobčice 895 

4. Ledvice 547 

5. Lukov 151 

6. Měrunice 287 

7. Ohníč 780 

8. Světec 962 

 Celkem  20 553 
  Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice ] 

Z počtu obyvatel byla stanovena hodnota   Ko = 15 

 

Kritérium charakteru území  K ui    zohledňuje místní vybrané zvláštnosti v katastrálním 

území  obce. 

 Ku1   Historické jádro, území měst a obcí s historickým prostředím, které jsou 

prohlášeny za národní kulturní památku, památkovou zónu nebo památkovou rezervaci.   

Ve  městě Bílině  je  kulturní dům s kapacitou pro 300 osob, kde se pořádají kulturní akce 

různého rozsahu, městské divadlo s kapacitou 385 sedadel, kde se konají  divadelní 

představení, koncerty a jiná  kulturní vystoupení.  Je zde i kino Hvězda s kapacitou 235 

možných diváků. 

Ve správním obvodu se nacházejí  kulturní památky ( movité a nemovité - areál zámku, 

další nemovitosti jako kostely, kašny, sochy, sloupy), patřící do Městské památkové zóny 

Bílina, zařazené podle vyhlášky MK ČR č. 476/1992Sb. ze dne 10.9.1992.[14]  

                                                                                                    Hodnota kritéria - 1   

     

Ku2 Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel 

v katastrálním území obce vyšším jak 5000 osob, vyjma jednorázových akcí se v daném 

katastru nenachází.                                                                      Hodnota kritéria - 0       

 

Ku3 -   Záplavové území dvacetileté vody.  I když částí obydleného katastrálního území 

obce protéká řeka Bílina, tak její tok je  natolik dobře zregulován, že v případě 

povodňových záplav nedosáhne její průtok velikosti dvacetileté vody definovaném 

v povodňovém plánu kraje.(dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách a změně některých 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů)[10]. Avšak  průtok řeky v úseku mezi  městem 

Bílina  a přilehlými  obcemi Hostomice a Ohníč provází zimní a jarní povodně způsobené 

táním sněhové pokrývky převážně v kombinaci s dešťovými srážkami.         

 V návaznosti na ustanovení Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. a ve smyslu příslušných 

ustanovení a Nařízení vlády č. 100/99 Sb. o ochraně před povodněmi [11] bylo stanoveno 

ohrožené území průlomovou vlnou zvláštní povodně na VD Všechlapy, kam patří  

Hostomice a Ohníč                                                                             Hodnota kritéria - 0  

      

Ku4  -  Katastrální území obce není v zóně havarijního plánování stanovené dle 

zvláštního právního předpisu  pro látky zařazené jako hořlavé kapaliny nebo hořlavé 

plyny nebo výbušniny nebo toxická kapalina nebo toxický plyn.  

                                                                                                           Hodnota kritéria - 0       

 

  Ku5 -  Katastrální území obce je v zóně pro velmi významné zdroje. V tomto případě 

se jedná hlavně o přepravu nebezpečných látek po pozemní komunikaci v rámci dohody 

ADR a přepravu nebezpečných látek po železnici uvedených v řádu RID. Toto kritérium 

bude rozpracováno podrobněji v další stati.                                       Hodnota kritéria - 1       

  

   Ku6 - Zimní stadion Bílina, Litoměřická ul.- zimní stadion se nachází  v  méně 

obydlené části, mezi Teplickým předměstím a Pražským předměstím na návrší nad 

centrem města. Jeho hlavním nebezpečím je možný únik 1,5tuny čpavku  do okolí. 

Provozovatelem zimního stadionu jsou Technické služby města Bíliny. 

Maximální kapacita objektu je 1000 osob.                                          Hodnota kritéria - 1    

 

   Ku7 – V územním obvodu je  pouze jedno  zdravotnické  zařízení   ,, Hornická 

nemocnice s poliklinikou  s.r.o.  Bílina  “, kde se provádí  ambulantní   chirurgické  

ošetření.  

Lůžkový fond  tvoří interní oddělení 40 lůžek a oddělení ošetřovatelských lůžek  35 

lůžek,  celkem tedy  75 lůžek.  Spádovou nemocnicí je  Nemocnice s poliklinikou 

v Teplicích .  Dále se ve městě  Bílina  nachází Dům s pečovatelskou službou  ve dvou 

objektech o celkové   kapacitě 70 osob a azylový dům  s kapacitou  75 osob. I když tyto 

objekty nedosahují svými ubytovacími kapacitami hodnoty kritéria, je třeba tuto 

skutečnost brát na zřetel a počítat s možným zásahem jednotek PO.                               

                                                                                                         Hodnota kritéria - 0       



 32 

  

 Kritérium zásahů  Kz   -   hodnota kritéria zásahů uvedená v tabulce je závislá na počtu 

mimořádných událostí se zásahem jednotek v posuzovaném katastrálním území obce 

během jednoho roku. Jde o průměrnou hodnotu za posledních pět let. 

  Tabulka 10 - Počet mimořádných událostí v udaných letech a průměrná hodnota 

obec 2003 2004 2005 2006 2007 průměr Kz 

Bílina 56 35 40 56 50 47 0 

Chudeřice 0 5 4 11 7 5 0 

Mostecké Předměstí 20 44 47 52 55 44 0 

Pražské Předměstí 56 43 48 49 44 48 0 

Teplické Předměstí 56 44 48 56 51 51 0 

Újezdské Předměstí 56 10 7 7 45 25 0 

Hostomice 16 10 14 17 13 14 0 

Červený Újezd 0 0 0 0 3 1 0 

Hrobčice 15 7 12 5 12 10 0 

Mukov 0 0 0 1 1 0 0 

Razice 0 0 0 3 2 1 0 

Ledvice 34 27 41 31 14 29 0 

Lukov 0 2 1 2 3 2 0 

Měrunice 9 4 0 1 2 3 0 

Chotějovice 0 0 0 6 1 1 0 

Světec 24 13 12 4 8 12 0 

Počet výjezdu za rok 342 244 274 301 311 294  

  Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice ] 

Dle výsledného počtu mimořádných událostí je stanovena hodnota kritéria zásahů - 

K z = 0  

 

Z tabulek pro celkovou hodnotu kritéria vyplývá:  

                  Ko + Kui + Kz = Kc   => Stupeň nebezpečí území obce = II A 
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Dle zákona 133/1985Sb., o požární ochraně [8] jsou síly a prostředky  požadované 

základní tabulkou plošného pokrytí stanoveny následovně: 

Stupeň nebezpečí území obce je stanoven na   „ II A“. Z toho vyplývá, že dvě jednotky 

požární ochrany mají stanovenou  dobu jejich dojezdu na místo zásahu do 10 minut 

a další jedna jednotka požární ochrany  má stanovenou dobu dojezdu na místo zásahu do 

15 minut. 

 

2.3.2 Havarijní plánování katastrálního území obce 

Dalším faktorem hodnocení je zóna havarijního plánování katastrálního území obce pro 

velmi významné zdroje, ke kterým patří v obci Bílina:     

 Severočeské Doly a.s, Doly Bílina – výrobní komplex zabývající se těžbou hnědého 

uhlí.     Roční těžba je 9 mil. tun uhlí při odklizu 50 mil. m3 nadložních zemin.  Veškeré 

vytěžené uhlí v závislosti na jeho kvalitě je upraveno v Úpravně uhlí Ledvice na 

obchodní uhelné produkty tříděného, prachového uhlí a palivových směsí s určením pro 

široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální 

spotřebu.   Expedice uhlí je zajištěna pro široké spektrum odběratelů pásovou dopravou, 

po železnici a silniční dopravou. Již z výše uvedených hodnot je zřejmá náročnost tohoto 

výrobního komplexu na celkovou bezpečnost v rámci havarijního plánování. Celý 

komplex je sestaven z výrobních a nevýrobních celků, pro které je zvlášť vypracované 

posouzení požárního nebezpečí. Jsou zde zastoupeny provozy, které patří jak do 

zvýšeného požárního nebezpečí, tak i  do vysokého požárního nebezpečí.  Jedná se o tyto 

celky:  

- Správa dolu – zajišťuje organizační a technické činnosti spojené s těžbou 

a zakládáním nadložní skrývky, těžbou uhlí a výrobou uhelných produktů, těžbou 

doprovodných surovin a jejich následným zpracováním. 

- Provoz těžba – tvoří základní článek zajišťováním hlavní činnosti, tj. odklizem 

a zakládáním skrývky, těžbou hnědého uhlí a jeho přepravou na úpravnu uhlí. 

- Provoz Úpravna uhlí Ledvice – tvoří objekty, které jsou vybaveny 

technologickým zařízením na zpracování vytěženého hnědého uhlí. 

- Provoz dílen a autodopravy – komplex pomocných provozů, které jsou určeny 

k zajišťování hlavní činnosti dolů. 
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Benzina a.s. -  stávající čerpací stanice v Bílině jsou situovány v obou směrech 

komunikace 1/13 Teplice – Most při výjezdu z Bíliny. Čtyři nádrže, každá o obsahu 32m3 

v jednom směru slouží pro skladování a výdej benzínů a motorové nafty. Tato zařízení 

patří do posuzovaných činností se zvýšeným požárním nebezpečím.    

     

I když  některé vyjmenované objekty nejsou zařazeny do vysokého požárního nebezpečí, 

jsou začleněny do havarijního plánu kraje dle zákona 239/2000Sb. o IZS[12]. 

 

Výrobní podniky 

Chudeřice: AGC Automotive Czech a.s. - patří mezi jedny z nejvýznamnějších 

výrobců automobilových skel ve světě. Je významným dodavatelem originálních autoskel 

pro trh OEM a ARG. Při této výrobě je používán Oxid siřičitý SO2, kterého je ve 

výrobním areálu uskladněno 0,5 tun. 

 

Chudeřice  Splirec Czech s.r.o. - tato firma se zabývá  výrobou komponentů, dílů 

a doplňků motorových vozidel a  pryžových výrobků. Ve výrobní technologii se používá 

látka pod obchodním názvem Isofast, je hořlavinou 4 třídy, avšak má jedovaté a toxické 

účinky. Nebezpečnou složkou je diisokyanát. Látka je skladována ve velkoobjemových 

nádržích s kapacitou  40 tun. Toto zařízení patří do zvýšeného požárního nebezpečí. 

 

ČEZ Elektrárna Ledvice - patří do zvýšeného požárního nebezpečí. Zde je možný únik  

0,36 t čpavku a tím  ohrožení provozu elektrárny a jeho zaměstnanců. Objekt je mimo 

obydlenou část. V závodě se používají a jsou skladovány další  nebezpečné látky.   

 

Měrunice drůbežárna Záchov –  velkochov drůbeže o počtu kusů cca 13000. Je zde 

reálné nebezpečí možného výskytu viru ptačí chřipky.  
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2.3.3 Zřízení stanice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje v obci Bílina 

 

Dle vyhlášky č. 247/2001Sb.[7] s ohledem na plošné pokrytí, požární nebezpečí 

katastrálního území v obci Bílina a pro vytvoření odpovídající základny pro činnost 

specializovaných služeb  je zřízena požární stanice typu P1, která je umístěna v obci. 

Tento typ stanice je dán počtem obyvatel do 30 tisíc a zabezpečuje výjezd družstva 

o zmenšeném početním stavu. 

 

Tabulka 11 - Početní stav příslušníků směny PS typu P-1 

Základní a minimální početní stav příslušníků směny stanice hasičského 
záchranného sboru kraje    Typ stanice  P-1 

Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí 1 

Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 15 

Základní početní stav příslušníků v jedné směně 5 

Minimální početní stav příslušníků v jedné směně určených k výjezdu 4 

Funkční složení směny 

Velitel družstva 1 

Hasič 1 

Hasič – řidič, obsluha požární techniky (strojník) 2 

Hasič-  technik speciální služby 1 

Zdroj: [Vyhláška č.247/2001 Sb.] 

V rámci zajištění plošného pokrytí území Ústeckého kraje jednotkami požární ochrany 

posoudilo a určilo MV-generální ředitelství HZS ČR typ stanice a její předurčenost 

k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách na rychlostních komunikacích 

a předurčenost pro záchranné práce při haváriích nebezpečných látek ve svém obvodu 

následovně: typ stanice –P1-A-Z   s plánovaným základním  početním stavem 

příslušníků ve třech směnách na 21 členů, což znamená navýšení o dva příslušníky na 

směnu. 
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2.3.4 Přeprava nebezpečných látek  dle ADR na území sledovaném HZS Ústeckého 

kraje  územním odborem  Teplice -  možné reálné nebezpečí 

 

Přeprava nebezpečných látek 

Předurčenost požární stanice Bílina k záchranným pracím při silničních dopravních 

nehodách na rychlostních komunikacích má v tomto případě svoje opodstatnění 

vzhledem k tomu, že se jedná o oblast  s přepravou nebezpečných látek. 

Přeprava nebezpečných látek si vyžaduje zajištění aktivní i pasivní bezpečnosti pro celou 

řešenou oblast. 

K pasivní bezpečnosti patří dodržování platných národních a mezinárodních předpisů 

a smluv.V silniční dopravě lze přepravovat jen nebezpečné zboží, které je povolené 

mezinárodní dohodou ADR (Accord europeén relativ au transport internacionál des 

marchandises dangerous par route), kterou je také Česká republika vázána. Vyhláška 

ministerstva zahraničí č.64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí [13] stanoví platnost Evropské dohody o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí přijaté v Ženevě. Nedílnou součástí Dohody ADR jsou také 

přílohy A  „Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek 

a předmětů“ a B „Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“. K aktivní 

bezpečnosti patří připravenost společnosti řešit případné vzniklé kolize zapříčiněné 

nedbalostí člověka či souběhem nechtěných skutečností, náhod a okolností. 

Silniční síť, po které se přepravují nebezpečné látky, je na řešeném území zastoupena 

hlavními tahy. Jedná se o komunikace vnitrostátního i mezinárodního charakteru, které 

jsou součástí hlavní sítě pozemních komunikací a systému tras určených pro přepravu 

nebezpečných látek dle ADR. Rozhodující přepravní směry jsou evidovány na tranzitu 

a v oblasti regionální dopravy ve směru na Most, Záluží a zejména pak na Teplice a Ústí 

nad Labem. Tyto trasy nejsou využívány  pouze vnitrostátní přepravou , ale směřují za 

hranice našeho státu ve směru na města Pirnu, Drážďany, Freiberg a dále na sever 

a západ Evropy.  

Tento tah dopravy je v obou směrech celoevropsky velmi vytížen. Počet automobilů 

dosahuje hodnoty přes 9 tis. vozidel za 24 hod. s 38% podílem nákladní dopravy. 
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Silniční úseky vedoucí územím okresu Teplice, určené pro přepravu dle ADR  

Silnice  I. Třídy: 

I/8 E55 trasa na úseku Praha - Drážďany (průjezd přes město Teplice 

směr bývalý mezinárodní přechod Cínovec nebo dálniční úsek 

E55 Řehlovice - Drážďany) 

I/13 E442 trasa na úseku Ústí n/Labem - Teplice – Chomutov (čtyřproudová 

komunikace pro motorová vozidla, průjezd přes město Bílina) 

I/27 trasa na úseku Most, Záluží – Dubí propojení na I/8 E55  

 

 

Zdroj: vlastní 

Obr. 4 - Hlavní trasy převozu nebezpečných látek okresu Teplice 

 

Aby bylo možné předpokládat, jaké případné nebezpečí může nastat v případě kolize, je 

nutné mít přehled o přepravě nebezpečných látek uvedenými silničními úseky. 

Pro stanovení nejčastěji převážených nebezpečných látek (N.L.) byla stanovena  

komunikace 1/13 E 442. Tato trasa má strategický význam vzhledem ke své poloze. Po 

této komunikaci jsou převáženy nebezpečné látky do výrobních chemických závodů 

v průmyslových oblastech Mostecka, Chomutovska a na západě Čech do oblasti 

Sokolovska.  Bylo nutné vycházet z určitého statistického přehledu. Vzhledem k tomu, že  

doposud tento statistický údaj nebyl zjišťován, bylo nutné v této věci najít řešení. V rámci 

spolupráce byla požádána firma NTD group a.s. Ústí nad Labem, která poskytla podklady 
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pro sčítání a registraci vozidel s ADR na komunikaci 1/13 v katastru obce Bílina. 

Z těchto podkladů byly vytvořeny statistické přehledy s uvedením obchodních názvů 

látek, jejich označení v UN kódu a Kemler kódu. Po 30-denní evidenci přepravy byl 

proveden rozbor  počtu přepravovaných látek, o denní a časové četnosti přepravy 

a nejčastěji se objevující přepravované látky. 

V následujících tabulkách a diagramech (příloha č.3) je vyhodnocena prováděná analýza  

o počtu , časové četnosti a převozu nebezpečných látkách.  

Závěr ze zjištěných faktů  ve vztahu k požární ochraně: 

Vzhledem k veliké rozmanitosti převážených nebezpečných látek po komunikaci 1/13 E-

442, bylo provedeno rozdělení a vytipování nejčastěji převážené látky podle 

identifikačního čísla nebezpečnosti tzv.Kemlerova kódu. Zde přichází v úvahu vyšší 

možnost pravděpodobnosti vzniku nehody při převozu nebezpečné látky. 

  Kemler  kód        Význam identifikačních čísel nebezpečnosti 

22 Hluboce zchlazený zkapalněný plyn, dusivý,  

30 hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23°C do 61 °C .včetně) nebo 

hořlavá kapalina či tuhá látka v roztaveném stavu s bodem vzplanutí 

vyšším než 61°C, ohřátá na teplotu  rovnou nebo vyšší než její bod 

vzplanutí, nebo samozahřívající se kapalina, 

33 lehce hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23°C),  

80  žíravá nebo slabě žíravá látka. 

99 vysoké nebezpečí samovolné prudké reakce (samovolný rozklad nebo 

polymerace). 

Následující tabulka dokládá vyhodnocení nejčastěji převážených nebezpečných látek po 

sledované komunikaci.  

Tabulka 12 - Nejčastěji p řevážené NL. 

Počet přepravy UN kód Kemler kód Název látky 

      427 1203 33 Benzín 

      257 1202 30 Nafta  

      132 3257 99 

LÁTKA ZAH ŘÁTÁ, KAPALNÁ, J.N., při teplotě 100 
°C nebo vyšší a nižší než je její bod vzplanutí (včetně 
roztavených kovů, roztavených soli atd.), plněná při 
teplotě nižší než 190 °C 

       97 2187 22 Oxid uhličitý 

       48 1977 22 Dusík 

Zdroj:[ NTD group a.s.] 
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V tabulce č.12 je zpracován přehled denní a měsíční četnosti převozu nebezpečných 

látek. Pro lepší přehled je tento převoz  rozčleněn na různá časová období dne a měsíce. 

 

Tabulka 13 - Denní a měsíční četnost převozu NL 

datum den noc dop odp všední víkend 
16.2.2008 Sobota 5 5 10  20 
17.2.2008 Neděle 4 2 13  19 
18.2.2008 Pondělí 16 20 19 55  
19.2.2008 Úterý 3 16 13 32  
20.2.2008 Středa 9 14 6 29  
21.2.2008 Čtvrtek 11 21 18 50  
22.2.2008 Pátek 10 11 21 42  
23.2.2008 Sobota 4 8 8  20 
24.2.2008 Neděle 5 4 7  16 
25.2.2008 Pondělí 10 13 19 42  
26.2.2008 Úterý 20 20 6 46  
27.2.2008 Středa 12 16 16 44  
28.2.2008 Čtvrtek 11 18 14 43  
29.2.2008 Pátek 13 12 11 36  
1.3.2008 Sobota 5 7 6  18 
2.3.2008 Neděle 9 4 2  15 
3.3.2008 Pondělí 17 11 18 46  
4.3.2008 Úterý 13 17 17 47  
5.3.2008 Středa 13 10 20 43  
6.3.2008 Čtvrtek 17 19 11 47  
7.3.2008 Pátek 13 19 20 52  
8.3.2008 Sobota 7 13 20  40 
9.3.2008 Neděle 11 6 8  25 
10.3.2008 Pondělí 16 23 17 56  
11.3.2008 Úterý 15 14 21 50  
12.3.2008 Středa 10 15 10 35  
13.3.2008 Čtvrtek 12 18 10 40  
14.3.2008 Pátek 12 24 17 53  
15.3.2008 Sobota 7 6 4  17 
16.3.2008 Neděle 10 13 12  35 
CELKEM 1113 320 399 394 888 225 

PRŮMĚR 37,1 10,7 13,3 13,1 44,4 22,5 

                 Zdroj:[ NTD group a.s.]  

 

 

Výstupem jsou podklady pro vyhodnocení možného nebezpečí, protipožární ochrany 

a ochrany před katastrofami s cílem chránit životy  a majetek obyvatelstva. Je třeba 

připomenout, že tyto přípravy a opatření mají i přeshraniční charakter kooperace v oblasti 

záchranných služeb, ochrany proti katastrofám a požární ochrany a navazují na  smlouvy 
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uzavřené se SRN- Svobodným státem Sasko  k případné spolupráci a vzájemné pomoci 

na toto zaměření.  

2.4 Opěrné body Územního obvodu HZS Teplice 

Již z plánované spolupráce v oblasti činnosti záchranných systémů a potřebné součinnost 

v hraničním pásmu, případně i na území druhého státu má Integrovaný záchranný systém 

(dále jen IZS)  dosah na příhraniční oblast okresu Weisseritz v SRN. Záchranné centrum 

v městě Dippoldiswalde bylo již dříve kompatibilně propojeno s okresním operačním 

a informačním střediskem Teplice. Odůvodněním tohoto propojení byly časté havárie 

kamionů dopravě na silně zatíženém mezinárodním silničním tahu E 55, které většinou 

hrozily značnou ekologickou škodou. Jako opěrné body územního odboru HZS Teplice, 

pro řešení nejenom těchto mimořádných událostí, jsou v současnosti určeny tři  jednotky. 

Tyto  mimo své územní působnosti zasahují i mimo katastrální území svého zřizovatele 

se stanovenou dobou jízdy z místa dislokace. Jsou to jednotky uvedené v následující 

tabulce č.13. 

Tabulka 14 - Požární stanice Územního odboru Teplice 

Dislokace stanice v územní 
obci 

Typ stanice a předurčenost          
k záchranným pracím 

Teplice C2 – A - S 
Bílina P1 – A - Z 
Duchcov P0 – C - Z 

 

Jmenované jednotky jsou v rámci rychlého nasazení připraveny k řešení mimořádných 

událostí s přeshraniční spoluprací spolu s požárními jednotkami Německa. A tady je 

položena otázka: „V případě prováděného společného zásahu na české straně, je vytvořen 

prostor pro poskytnutí zázemí požárním jednotkám  německé strany?“ Pokud by se 

jednalo o územní působnost teplické stanice HZS, tak v tomto případě splňuje plně 

odpověď na danou otázku, která zní „Ano!“ Ovšem v případě požárních stanic Bílina 

a Duchcov jsme hluboko za standardem  v poskytnutí zázemí v objektech pro více 

jednotek. Odtud také vychází snaha tuto záležitost společně s německými partnery řešit. 

Pro aplikaci podmínek příhraniční smlouvy byla v rámci Euroregionu Elbe/Labe zřízena 

kontaktní skupina české a německé strany regionu, která již v minulosti řešila potřeby 

vzájemné spolupráce vytvářených integrovaných záchranných systémů. Výsledkem její 

snahy je možné dokladovat tzv. měkkými i tvrdými projekty vytvořené v předešlých 

letech.    
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V přehledových grafech a tabulkách jsou uvedeny mimořádné události v příhraniční 

oblasti územního odboru Teplice za období pěti let. Tyto události jsou vztaženy 

k příhraničním obcím s počtem typu události. 

 

Obr. 5 - Příhraniční obce okresu Teplice 

 Zdroj:vlastní  

 

Na uvedené mapě jsou zvýrazněny příhraniční obce, pro které jsou zpracovány přehledy 

událostí. 

Tabulka 15 - Přehled událostí na ÚO Teplice za pětileté období. 

Rok Požáry 
Dopravní 
nehody 

Živelná 
pohroma 

Únik 
neb. 
látek 

Technické 
havárie 

Ostatní 
mim. 
události 

Planý 
poplach 

Celkem 
událostí 

2003 833 123 20 93 306 0 230 1605 
2004 482 127 1 112 326 2 166 1216 
2005 406 147 23 96 339 1 176 1188 
2006 479 95 46 144 359 28 202 1352 
2007 446 103 55 106 422 2 164 1298 
     Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice  ] 
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  Graf č: 1  Přehled událostí za jednotlivá období 

     Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice  ] 

 

Přehled událostí v jednotlivých obcích udávají následující tabulky: 

Tabulka 16 - Přehled událostí v obci Moldava. 

Rok Požáry 
Dopravní 
nehody 

Živelná 
pohroma 

Únik neb. 
látek 

Technické 
havárie 

Ostatní mim. 
události 

Planý 
poplach 

Celkem 
událostí 

2003 4       4 
2004     1   1 
2005 1 2   1   4 
2006 1 1      2 
2007 1   1    2 

Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice  ] 

 

Tabulka 17 - Přehled událostí v obci Cínovec. 

Rok Požáry 
Dopravní 
nehody 

Živelná 
pohroma 

Únik nebez. 
látek 

Technické 
havárie 

Ostatní mim. 
události 

Planý 
poplach 

Celkem 
událostí 

2003 6    1   7 
2004 5   5 1   11 
2005 2 6 3 4    15 
2006  3  5 4  2 14 
2007 1   1    2 
Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice  ] 
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Tabulka 18 - Přehled událostí v obci Dubí. 

Rok Požáry Dopravní 
nehody 

Živelná 
pohroma 

Únik nebez. 
látek 

Technické 
havárie 

Ostatní mim. 
události 

Planý 
poplach 

Celkem 
událostí 

2003 18 5  7 2  1 33 
2004 16 5  4 8 1 7 41 
2005 8 3  3 7  3 24 
2006 4  1  9  2 16 
2007 9 1  2 9  1 22 
Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice  ] 

 

Tabulka 19 - Přehled událostí v obci Horní Krupka. 

Rok Požáry 
Dopravní 
nehody 

Živelná 
pohroma 

Únik nebez. 
látek 

Technické 
havárie 

Ostatní mim. 
události 

Planý 
poplach 

Celkem 
událostí 

2003 4       4 
2004     1   1 
2005     1  1 2 
2006 1       1 
2007 2      1 3 
Zdroj:[ HZS Územní odbor Teplice  ] 

 

2.5 Příhraniční spolupráce HZS Ústeckého kraje, územního odboru 

Teplice 

Vzhledem k poloze okresu Teplice  s procházejícími mezinárodními komunikacemi, které 

směřují k mezinárodním hraničním přechodům se Spolkovou republikou Německo, je  

tato příhraniční oblast územím k případné spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách 

a velkých haváriích. Aby mohla být v plném rozsahu prováděna příhraniční spolupráce 

složek integrovaného záchranného systému, jsou uzavřeny vzájemné dokumenty:  

- Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné 

pomoci při katastrofách a velkých haváriích 

-  Dohoda o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních 

opatřeních 

 

Prováděcí smlouva ze dne 19. září 2000 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo (příloha č. 4 ) zastoupena kompetentními orgány Ministerstvem vnitra České 

republiky a Saským a Bavorským státním ministerstvem vnitra zajišťuje v rámci 

vnitrostátních kompetencí řešení katastrof a velkých havárií s  přeshraničními dopady,  
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pokud orgány příslušné pro zvládání katastrof a velkých havárií pokládají podporu svých 

vlastních opatření silami a prostředky z území druhé smluvní strany za nutnou.  

V souladu se smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo 

o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000 jsou ke 

spolupráci, podávání žádostí o pomoc a přijímání žádostí o pomoc zmocněny pro 

Ústecký kraj: 

1. Ministerstvo vnitra České republiky a Saské státní ministerstvo vnitra, 

2. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a Vládní prezidium Saská Kamenice 

(Chemnitz). 

  

Součástí této smlouvy je určení styčných míst, která přebírají a žádají informace 

a zajišťují potřebné síly a prostředky vzájemné pomoci při katastrofách a velkých 

haváriích. Nedílnou součástí písemných materiálů je ohlašovací formulář a žádost 

o poskytnutí pomoci (příloha č.5), které jsou zpracovány jak v německém, tak českém 

jazyce. 

 

Dále byla dne 19.12.2007 uzavřena „ Dohoda o přeshraničním poskytování pomoci 

a spolupráci v protipožárních opatřeních“ mezi  Hasičským záchranným sborem 

Ústeckého kraje zastupujícím  i města a obce na českém území na straně jedné a německé 

okresy Bautzen, Löbau- Zittau, Saské Švýcarsko, Weiβeritzkreis  na straně druhé. Tyto 

strany se dohodly, že k spojování střední Evropy v rámci cílů Evropské unie se 

zaměřením na příhraniční styk sousedních zemí patří také vzájemné poskytování si 

sousedské pomoci při zdolávání požárů nebo poskytování technické pomoci v případech, 

jejichž rozměr nedosáhl rozsahu katastrof. 

V tomto smyslu se obě smluvní strany dohodly, že v případě zdolávání požárů 

a poskytnutí technické pomoci i při nehodách v případech, jejichž dosah nemá velikosti 

katastrof, bude poskytnuta pomoc v těchto případech: 

- není-li možné uhasit požár pomoci vlastních sil a prostředků a v rámci 

nadregionálního nasazení není možné zajistit vůbec nebo zavčasu pomoc vlastního 

státu, 

- jestliže hrozí nebezpečí přesažení události na území sousedního státu,  

- jestliže je nutně zapotřebí speciální techniky žádané obce při boji proti požáru a při 

záchraně osob, 
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- jestliže je zapotřebí speciální techniky žádané obce pro poskytnutí technické 

pomoci. 

Dohoda dále obsahuje, jakým způsobem proběhne žádost o pomoc, informace, vyhlášení 

poplachu českým a německým jednotkám, hrazení výdajů, stravování, ubytování 

a vybavení provozními statky, pojištění příslušníků, poskytnutí lékařské pomoci, 

plánování zásahu, jeho provedení, způsob komunikace, atd. V této smlouvě se také 

hovoří o ostatní spolupráci, která je směřována na společný výcvik, školení, účasti na 

soutěžích  a další formy spolupráce.  

 

Oboustranná snaha partnerů o naplňování cílů v rámci ostatní spolupráce je dokladována 

společnými akcemi. 

 

  

Obr. 6 - Cvičení Nebezpečné látky 

 

V roce  2006 proběhlo  3-denní  německo-české cvičení na téma „ Nebezpečné látky“ 

ve cvičebním areálu požární stanice města Pirny. Garantem čerpání dotace z operačních 

programů  Interreg III A, byla německá strana. Cvičení se účastnili zástupci české strany 

z územních odborů HZS Ústí n. Labem, Teplic a Děčína. 

 

V roce 2007  proběhlo 1-denní německo-české cvičení na téma „ Radiační rizika“ 

v cvičebním areálu požární stanice města Freital . Garantem čerpání dotace z operačních 

programů Interreg III A byla německá strana. Cvičení se účastnili zástupci české strany 

z územních odborů HZS Ústí n/Labem ,Teplic a Děčína. V tomtéž roce v rámci projektů 
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GinKoNet, byla prováděna odborná jazyková příprava.  Výuka byla rovnoměrně 

rozložena do 22 vyučovacích dnů a byla zaměřena na odbornou terminologii používanou 

při činnostech HZS. Součástí a ukončením projektu by mělo být společné námětové 

cvičení s německými záchrannými složkami. Výuky byli přítomni vybraní zástupci 

územních odborů HZS Ústeckého kraje a německých hasičských sborů. Garantem 

čerpání dotace z operačních programů Interreg III A byla německá strana. 

 

Pro rok 2008 je připraveno společné cvičení na základě smlouvy „O vzájemné pomoci při 

katastrofách a velkých haváriích“  mezi Českou republikou a SRN- Svobodným státem 

Sasko, které proběhne v měsíci květnu na české straně. Společné cvičení  pod názvem 

EU-EX Albis 2008 má  za cíl prověření akceschopnosti jednotek při povodních. 

K nácviku bude využito vodní cvičiště Armády ČR Litoměřice s programem nácviku 

velkoobjemového čerpání vody, stavby norných stěn a hrází, záchrana osob pomocí 

vrtulníku, stavba přemostění, vyhledávání osob v záplavovém území a spolupráce 

a organizace krizového štábu s mezinárodní účastí.  Cvičení je z 75% procent hrazeno 

z prostředků EU. 

 

Ze skutečností uvedených ve druhé kapitole je zřejmý  význam existence PS Bílina, která 

se nachází v silně koncentrovaném  průmyslovém prostředí doprovázeném intenzivní 

silniční a železniční přepravou. Bezpečnost obyvatel a ochrana hodnot v tomto regionu je 

zajištěna z hlediska požární ochrany plošným pokrytím jednotkami PO, které vychází 

z analýzy možného ohrožení v dané oblasti uvedené v této kapitole. Na základě 

provedené analýzy je popsáno určení typu požární stanice, zajištění jejího provozu, 

údržby a rozvoje dané koncepcí HZS Ústeckého kraje. Již zmiňovaná bezpečnost 

obyvatel, ochrana hodnot a majetku není pouze záležitostí a zájmem České strany, ale je 

i zájmem sousedícího státu. V regionu je realizována konkrétní příhraniční spolupráce se 

SRN- Svobodným státem Sasko mezi složkami IZS při přípravě na společnou likvidaci 

mimořádných událostí. 
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3  FINANCOVÁNÍ ROZVOJE POŽÁRNÍ STANICE ZE 

STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 

3.1 Investiční záměr přestavby požární stanice Bílina 

Vlastníkem objektu PS Bílina je HZS Ústeckého kraje. Aby objekt vyhovoval po 

technické i kapacitní stránce potřebám požární ochrany,  je nutné provést neodkladné 

opravy a rekonstrukce. Řešením této situace je komplexní přestavba objektu. Jen pro 

dokreslení celé situace se chci zmínit o snaze řešit tuto situaci již od roku 1995. Již 

v těchto letech se provádělo posouzení stavu požární stanice HZS Ústeckého kraje 

v Bílině z hlediska stavebně technického a z hlediska výkonu služby s ohledem na úkoly 

vyplývající z plošného pokrytí území okresu jednotkami PO. Na základě těchto 

posouzení bylo zpracováno zdůvodnění potřeby rekonstrukce a investiční záměr na 

investiční výstavbu s názvem „Rekonstrukce a dostavba požární stanice Bílina“.  Pohled 

na stanici Bílina je na obrázku 7. 

 

 

Obr. 7 - Požární stanice Bílina 
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Požární stanice HZS Ústeckého kraje v Bílině je v rámci plošného pokrytí předurčena pro 

zabezpečení základní úrovně garantované pomoci pro katastrální území obcí jižní části 

okresu Teplice (jako požární stanice velikosti P 1 ). Dále je předurčena pro záchranné 

práce při silničních dopravních nehodách na dálnicích a rychlostních komunikací( typ 

jednotky A) v této části okresu. Zároveň vykrývá část okresu Most a Louny. Plní úkoly 

při mimořádných událostech s výskytem nebezpečných chemických nebo nebezpečných 

chemických bojových látek (typ jednotky Z). Požární stanice v Bílině byla stavebně 

realizována v letech 1954 – 1964 postupnými přístavbami a stavebními úpravami 

k základnímu objektu výstavbou v akcích „Z“ a svépomocí, což charakterizují i použité 

stavební technologie a zejména kvalita stavebních prací a materiálů.  Základní objekt 

z roku 1954 tvoří dvoupodlažní budova s nízkou sedlovou střechou ze sbíjených 

dřevěných vazníků a nenosným stropem. K tomuto základnímu objektu byla dodatečně 

přistavena další garáž o šířce 3,5 m, což umožnilo rozšířit 2.NP o další dvě místnosti. 

Další přístavby byly realizovány v 60. letech. Celý komplex budov a přístaveb tvoří 

naprosto nesourodý celek.  Jediným sjednocujícím prvkem je jednotná fasádní úprava. 

A snad i to již není tak úplná pravda. 

Funkční uspořádání jednotlivých místností je chaotické a vycházelo z potřeby 

okamžitého řešení situace v daném čase. Požární stanice je bez jakéhokoliv zázemí  

a manipulačních ploch.  Ze stavebního a statického hlediska je celá řada konstrukcí, 

zejména střešních, stropních a podlahových, naprosto nevyhovující a dožívající. 

Z hlediska funkčního a normového (ČSN 73 5710) [15] jsou naprosto nevyhovují 

prostory garáží, které byly rozměrově a funkčně realizovány pro požární techniku 

užívanou v letech jejich výstavby. Stavební výšky garážových stání jsou dnes menší nebo 

totožné s výškou požárních vozidel a stejně tak manipulační šířky a výjezdová vrata. 

Prostory stávajících sociálních zařízení, šaten, místnosti pro odpočinek neodpovídají 

současným bezpečnostním a hygienickým předpisům  

Toto zdůvodnění je podloženo znaleckým a stavebně technickým posudkem požární 

stanice v Bílině, který zpracovali znalci oboru stavebnictví a oboru ekonomika staveb.  
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Obr. 8  - Výjezdový prostor HZS PS Bílina 

 

Aby bylo možné  určit potřebu finančních prostředků záměr přestavby či výstavby 

požární stanice, je potřeba vytvořit předběžný odhad nákladů. Proto byla ředitelstvím 

HZS Ústeckého kraje oslovena projekční kancelář D.E.S. Praha s.r.o., aby tuto kalkulaci 

vytvořila. Požární stanice mají svá stavební specifika, se kterými tato firma má 

zkušenosti. Dokladem je projektování a stavba PS Petroviče HZS Ústeckého kraje, která 

byla financována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Tato požární stanice zajišťuje 

bezpečnost provozu dálničních tunelů na úseku mezinárodní komunikace D8/E-55 

v Ústeckém kraji. V následující tabulce jsou předběžně uvedeny jednotlivé položky 

stavby a jejich finanční odhad. 

Tabulka 20 - Předběžný odhad nákladů 

BEZOPSLUŽNÁ POŽÁRNÍ STANICE BÍLINA 

Objekt rekonstrukce  Náklady Cena - Kč 

 Požární stanice 54 600 000,- 

Zpevněné plochy, lapol, zeleň 4 100 000,- 

Inženýrské sítě, oplocení 2 500 000,-  

CELKEM 61 200 000,- 

                               Zdroj:D.E.S. Praha s.r.o. 
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Cena je uvedena včetně DPH a jsou zde zakalkulovány všechny instalace v objektu, 

včetně datových sítí, kamerového a docházkového systému, EZS, EPS, datového 

ovládání objektu a SHZ pro technologickou místnost. Je zde zahrnut i náhradní zdroj 

elektrické energie. 

Jedná se pouze o stavbu a tak zde není zahrnuto vybavení interiéru budovy, vybavení 

provozních a skladových prostorů, mobilní technika, věcné a technické prostředky PO . 

 

3.2  Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Sasko 

 

Pro možné spolufinancování rekonstrukce požární stanice Bílina byla vybrána možnost  

finanční podpory z operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Saskem podle programového dokumentu s úplným názvem „Programový 

dokument Cíl 3 / Ziel 3“ Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle „Evropská územní 

spolupráce“ . Tento dokument (dále bude uváděn pod názvem Program Cíle 3) nahrazuje 

a dále rozvíjí dosavadní program Iniciativy společenství Interreg III A Česká republika - 

Svobodný stát Sasko 2000-2006. V rámci Programu Cíle 3 je možno získat finanční 

podporu EU pro přeshraniční projekty nejrůznějšího charakteru v oblasti hospodářské 

i sociální. Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) poskytla 

Evropská unie pro program Cíle 3 celkem 207.396.944 € [4]. Tento programový 

dokument byl 20. prosince 2007 schválen Evropskou komisí. 

Program Cíle 3 realizují společně české a saské správní subjekty. K tomu je nutné 

definovat společná přeshraniční pravidla, která jsou uvedena v tzv. Realizačním 

dokumentu. Realizační dokument podrobněji specifikuje předměty podpory uvedené 

v Programovém dokumentu a ujednání k druhu a výši podpory, způsobilosti výdajů 

a dalším pravidlům pro poskytování dotace. Tvoří základní právní předpis pro poskytnutí 

dotace v rámci Programu Cíl3 - Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce v letech 2007- 

2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Pravidla uvedená 

v Realizačním dokumentu musejí odpovídat platným národním předpisům v České 

republice a v Sasku.  Vyjasnění odborných bodů je rozhodujícím předpokladem pro 

dokončení Realizačního dokumentu a tím i pro zahájení poskytování dotace. 
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3.2.1 Předpoklady pro dotaci a dotační území 

Česká republika a Svobodný stát Sasko zpracovaly společný Programový dokument, 

který byl 20.12.2007 schválen Evropskou komisí. Programový dokument  společně 

s Realizačním dokumentem, který je teprve dopracováván, tvoří právní základ pro 

poskytování podpory česko-saským projektům. Dalšími závaznými právními dokumenty 

jsou nařízení Evropské komise.  

Evropská komise stanovila dotační území pro všechny programy Cíle 3 v Evropě. Na 

uvedené mapce je vyobrazen jak grafický přehled, tak i výčet příslušných českých krajů 

a saských zemských okresů a statutárních měst, na jejichž území se mohou realizovat 

společné projekty. 

Dle územně správní struktury České republiky odpovídají kraje statistické úrovni NUTS 

III. Vlastní dotační území odpovídajícím způsobem reprezentuje českou část pohraničí.  

 

Grafické znázornění dotačního území Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 

 

Obr. 9 - Mapa dotačního území programu Cíle 

Zdroj:[www. ziel3-cil3.eu ] 
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Vlastní dotační území v České republice: 

- Karlovarský kraj: území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb 

- Ústecký kraj: území okresů Chomutov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí nad                  

       Labem, Děčín 

- Liberecký kraj: území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily. 

 

Vlastní dotační  území ve Svobodném státě Sasko, územní stav k 01.01.2006: 

- okres Vogtland 

- statutární město Plauen 

- zemský okres Aue-Schwarzenberg 

- zemský okres Annaberg 

- okres Mittleres Erzgebirge 

- zemský okres Freiberg 

- okres Weißeritz 

- zemský okres Sächsische Schweiz 

- zemský okres Bautzen 

- zemský okres Löbau-Zittau. 

3.2.2 Předpoklady získání dotace 

Široké spektrum předmětů Programu Cíle 3 umožňuje realizovat velké množství 

přeshraničních projektů v nejrůznějších oblastech života, jako jsou např. infrastruktura, 

hospodářská spolupráce nebo kultura a životní prostředí. 

Hlavní předměty podpory jsou definovány na úrovni tzv. prioritních os.  Ty se dále člení  

na oblasti podpory. V oblastech podpory jsou ještě definovány tzv. aktivity, v nichž jsou 

popsány konkrétní jednotlivé předměty podpory. Pro plánovaný záměr je vybrán předmět 

podpory: 

Prioritní osa      1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území. 

Oblast podpory 3 Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany 

před katastrofami a protipožární ochrany, zejména: 

- přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti 

- přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany 

před katastrofami a protipožární  ochrany. 

 Na tuto  prioritní osu 1 připadá z finančních prostředků  cca 97 mil. €.  
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Legislativní rámec 

Legislativní rámec pro získání dotace tvoří Nařízení EU týkající se strukturálních fondů, 

zejména: 

- NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 

a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 

5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 

č. 1783/1999 

- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí  pravidla k nařízení (ES) č. 1083/2006 a k nařízení (ES) č. 1080/2006  

- ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných 

zásadáchSpolečenství pro soudržnosti 

- Programový dokument Programu Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 

mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013 v rámci cíle 

„Evropská územní spolupráce“ , CCI- Code: 2007CB163PO017. 

- Realizační dokument (k 1.4.2008 není ještě dopracován legislativou!). 

                                             (Projektová žádost)                         

Kritéria pro získání dotačních prostředků 

Pro získání dotačních prostředků pro přeshraniční projekt je třeba splnění následujících 

kritérií: 

- na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner                                                  

- jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli a tím 

i odpovědnost za realizaci společného přeshraničního projektu  

- partneři splní minimálně dva z těchto čtyř požadavků: 

- společná příprava, resp. plánování projektu 

- společná realizace projektu 

- společný personál projektu 

- společné financování projektu. 
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Projektový záměr 

V případě, že budoucí žadatelé, partneři splňují daná kritéria, je zpracováván popis  

projektového záměru. Tento projektový záměr slouží jako podklad, zda plánovaný 

projekt zapadá do vyhlášeného programu.  Postupuje se na Společný technický sekretariát 

(JTS) či příslušný krajský úřad, který provede jeho zhodnocení. Pokud popis projektu 

splní požadovaná kritéria, jbude dále využíván pro další kontakty, konzultace a informace 

mezi žadatelem a JTS či krajským úřadem. 

 

Projektový záměr obsahuje následující údaje: 

- obsah a cíl projektu, 

- údaje k přeshraničnímu charakteru projektu  

(společné plánování, realizace, financování a nebo společný personál), 

- kooperační partneři (ze Saska a ČR), 

- doba realizace, 

- plán výdajů a financování. 

 

V projektovém záměru jsou uvedeny následující údaje týkající se žadatele samotného: 

- jméno/název žadatele, 

- adresa, 

- datum založení (např. u sdružení, podniků), 

- příp. kontaktní osoba. 

Vypracovaný projektový záměr  na požární stanici Bílina je uveden na vzorovém 

projektovém listu jako (příloha č. 7). 

 

Projektová žádost 

Partneři projektu zpracují projektovou žádost a vedoucí partner (tzv. lead partner) 

předkládá společně se smlouvou o spolupráci a přílohami tuto žádost na příslušný krajský 

úřad či společný technický sekretariát. 

   Projektová žádost obsahuje : 

1) popis, na kterém je udán obsah projektu (výchozí situace, potřebnost, popis, inovace 

a přidaná hodnota, výsledky a cílové skupiny projektu); 

2) rozsah přeshraniční spolupráce pro hodnocení projektu. Projekt musí splnit 

minimálně dvě ze čtyř kritérií - společné plánování, společná realizace, společné 

financování nebo společný personál; 
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3) přeshraniční charakter projektu slouží k objasnění (vyrovnání životních podmínek, 

zlepšení identifikace obyvatelstva, posílení společného hospodářského prostoru, 

odbourání infrastrukturních a/nebo sociokulturních překážek, společný užitek 

českému a saskému dotačnímu území). 

 

3.3 Podklady k projektové žádosti pro PS Bílina 

Pro zpracování žádosti o financování projektu jsou zpracovány informace v rozsahu 

požadovaném v žádosti. 

3.3.1 Všeobecné údaje k projektu 

 

Název projektu:  

Zajištění funkčnosti požární ochrany v příhraniční oblasti – rekonstrukce a dostavba 

požární stanice Bílina HZS Ústeckého kraje, územního odboru Teplice. 

 

Zařazení projektu: 

Předmětem podpory  je žádost o  spolufinancování  uvedeného projektu z prostředků 

alokovaných v rámci programu Ziel 3 – Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 

2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, Prioritní osa 1 – rozvoj 

rámcových společenských podmínek v dotačním území, Oblast podpory 3 -  Kooperace 

v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před  katastrofami a protipožární 

ochrany: 

- přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti 

- přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany před katastrofami 

a protipožární  ochrany. 

 

Místo realizace – detailní lokalizace projektu: 

Příhraniční oblast : ČR  -  SRN 

Okres : Teplice 

Obec : Bílina 

Katastrální území : Bílina 
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Tabulka 21 - Plánovaný harmonogram realizace projektu 

Etapa Fáze přípravy Časový horizont  

1.etapa Dokumentace pro územní řízení       2008-2009 

 Územní rozhodnutí  

 Projektová dokumentace  

 Stavební povolení  

 Veřejná obchodní soutěž  

2.etapa Zahájení stavby     2009 – 2010 

 Demoliční práce  

 Stavební práce  

 
Dokončení stavby pro zahájení zkušebního 
provozu 

 

3.etapa 
Zkušební provoz dokončení doprovodných 
úprav areálu 

   2010 - 2011 

      Zdroj: Vlastní 

Harmonogram projektu je koncipován na základě technických a technologických aspektů 

řešení daného projektu, resp. stavby. 

 

Žadatel projektu – lead partner 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
Horova 1340 
400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupen:  Ing. Martinem Červeným, ekonomickým náměstkem  
IČ: 70886300 
Tel:  950430 XXX 
     

Partner projektu 

Město Dippoldiswalde 
Okres  Weisseritz                  
Zastoupené starostou obce:   R. Kerndt 
 
      - odpopovědná osoba: I.H. - vedoucí městského úřadu v Dippoldiswalde -  
       -velitel stanice v Dippoldiswalde – G. Kothe 
       -požární rada okresu WeiSeritz – D. Thorau 
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3.3.2 Obsah projektu - Stručný popis projektu 

Zdůvodnění realizace projektu 

Na základě smlouvy mezi ČR a SRN o vzájemné spolupráci v příhraničních oblastech 

obou států a „Dohody o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních 

opatřeních“ mezi  Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje zastupujícím  i města 

a obce na českém území na straně jedné a německé okresy Bautzen, Löbau- Zittau, Saské 

Švýcarsko, Weisseritzkreis  na straně druhé, které vymezují rozsah a možnosti vzájemné 

spolupráce i v oblasti činností záchranných systémů a potřebné součinnosti v hraničním 

pásmu, případn na území státu druhého, byla zřízena kontaktní skupina české a německé 

strany regionu. Tato kontaktní skupina, složená ze zástupců HZS Ústeckého kraje na 

straně české a ze strany německé zástupci obdobného funkčního postavení v okrese 

Weisseritz, města Dippoldiswalde a představitelů Euroregionu, při svém setkání ve dnech  

4. a 23. ledna.2008 projednala potřeby vzájemné spolupráce při dobudování vytvářených 

integrovaných záchranných systémů.  Doporučila, aby z této spolupráce byl vytvořen 

projekt, který by bylo možno využít pro rozvoj a připravenost  HZS zasahovat při 

požárech, dopravních nehodách, poskytovat technickou pomoc, zdolávat dopravní 

i technologické nehody s přítomností nebezpečných látek v příhraniční oblasti územního 

odboru Teplice a německého okresu Weisseritz s jeho příhraničními obcemi.  

Požární stanice Bílina Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územního odboru 

Teplice s dosahem na příhraniční část okresu Weisseritz v SRN, má plnit nejen 

povinnosti uložené jí  zákonem 133/1985 . Sb (nařízením vlády č. 172/2001 Sb., 

k provedení zákona o požární ochraně, jak vyplývá ze změn provedených nařízením 

vlády č. 498/2002 Sb.), ale mimo to musí též plnit úkoly integrovaného záchranného 

systému podle  kompaktibilního, vzájemného projení na Záchranné centrum 

v Dippoldiswalde, okresu Weisseritz v SRN. Odůvodněním tohoto propojení jsou hlavně 

možné havárie kamionů v dopravně silně zatížené mezinárodní silniční síti v daném 

regionu, které většinou hrozí značnou ekologickou škodou. Území po obou stranách 

hranice musí být chráněno před lesními požáry v pohraničním pásmu. Území je též velmi 

zatíženo průmyslem, včetně chemického, kde hrozí nebezpečí úniků nebezpečných látek 

buď přímo, nebo druhotně, jako produkt při požárech. 

Protože současná stanice se nachází v areálu fyzicky i morálně dožitých objektů, 

kapacitně zcela nevyhovujících, není umožněna záchranná činnost v potřebné zásahové 

kvalitě. Proto HZS Ústeckého kraje v rámci obnovy a rozvoje systému  hasičského 
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záchranného sboru přistoupil ke zpracování projektu rekonstrukce a dostavby požární 

stanice v Bílině.  

 

Technické řešení projektu 

Projekt navrhuje rekonstrukci stávajících a dostavbu nových provozních objektů, včetně 

potřebné technické infrastruktury tak, aby bylo zabezpečeno kvalitní zázemí pro zvýšení 

a zlepšení zásahové činnosti stanice. 

 

Vztah mezi navrhovanou akcí a jinými programy 

Projekt má vazbu na program Ziel 3  a dosavadní program Interreg III A v sousední zemi 

a to v části vzdělávání personálu ve vztahu k přeshraniční činnosti pro protipožární 

ochranu , záchrannou službu a ochranu před katastrofami.  

3.3.3 Příspěvek projektu k dosažení cílů programu 

 

Přeshraniční  účinnost projektu  

Přeshraniční dopad směřuje k zastupitelnosti a tím ke zvýšení efektivnosti záchranných 

sborů územních celků po obou stranách hranice. Vzhledem k velkému zatížení území 

průmyslem, včetně chemického, silně zatížené mezinárodní silniční síti s hrozícím 

nebezpečím při přepravě nebezpečných látek, četnostem vzniku lesních požárů 

a vysokým stupněm zalidnění této průmyslové oblasti, je tento cíl zřejmý.  

 

Cíle projektu 

Všeobecné -  realizací projektu bude na české straně vytvořen jeden z opěrných bodů  

integrovaného záchranného systému v rámci komplexního zabezpečení postupů 

a strategií při zásazích a likvidacích  havárií nejen na české straně, ale účinné výpomoci  

i na německé straně. 

Společnou spoluprací dochází k upevnění evropské integrace a navázání nových 

kontaktů. 

Specifické – realizací projektu dojde ke zvýšení efektivnosti zásahů a tím i snížení výše 

uchráněných hodnot a počtu zachráněných osob. 
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Jedná se o zásahy:  

- při lesních požárech v příhraničních lokalitách;  

- při dopravních nehodách kamionů a s nimi spojeným ohrožením ropnými,   

chemickými a toxickými látkami;  

- při likvidaci průmyslových havárií nebo jiných nepředvídaných událostech,  

hrozící vznikem škod. 

 Tyto případy se vzhledem ke své specifičnosti a nepředvídatelnosti  nedají 

finančně ohodnotit. Specifickým cílem projektu je, v souladu se zájmem německé strany, 

dobudování regionálního integrovaného záchranného systému schopného plošně řešit 

v obou částech příhraničí vzájemné potřeby IZS. Zejména vytvoření regionálního 

systému prevence a represe i pro případy průmyslových a přírodních havárií a katastrof. 

S tím, že je možná vzájemná zastupitelnost využití vybudovaných zařízení. Toto zařízení 

bude dále využíváno jako školící a výukové místo s možnostmi praktických ukázek 

výuky.  

 

3.4 Rozsah přeshraniční spolupráce  

3.4.1 Společná plánování 

Spolupráce obou stran německé strany a české strany je založena na základě společné 

přípravy plošného pokrytí v přeshraniční oblasti a tím zajištění a dobudování tohoto 

bezpečnostního systému. S ním je spojeno vyrovnání úrovně zabezpečení ve společném 

pohraničí. Vzhledem k reálně možné situaci již jmenovaných zásahů, jsou plánována 

společná cvičení vedená úmyslem zdokonalit a ujasnit si praktické postupy metodiky 

obou stran.  

Jedná se o sestavení osnov náplně společných školení a výcviku zaměřeného především 

na zásahy spojené s nebezpečnými látkami a velkými lesními požáry : 

- možnost společného zásahu na nebezpečné látky a lesní požáry; 

- způsoby komunikace a řízení společného zásahu; 

- využití a možná kombinace materiálového vybavení obou stran; 

- týlové zabezpečení  a případný servis materiálového vybavení.  
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3.4.2 Společná realizace 

Německá strana se bude podílet na přípravě stavebního řešení objektů PS Bílina svými 

praktickými zkušenostmi v projektové činnosti. Dále se bude v  rámci stavebních prací 

spolupodílet na úpravě okolí objektu. Plánovaná společná cvičení se budou uskutečňovat 

v územním prostoru HZS Teplic a jeho příhraničí. K tomuto účelu budou také poskytnuty 

prostory PS Bílina.  Společný postup řešení a vzájemná spolupráce je snahou o dosažení 

vyrovnání životních podmínek v přeshraniční oblasti daného území. Společnou prevencí, 

která je zde vyjádřena zajištěním přeshraničního IZS, dochází k zabezpečení a posílení 

společného hospodářského prostoru. Partneři budou výsledky projektu využívat společně 

a společně budou usilovat o jeho udržitelnost. Výstupy budou dále využívány ve smyslu  

Dohody o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních opatřeních. 

Výsledky projektu přispějí k zintenzivnění vzájemné spolupráce a navázání nových 

vztahů partnerských měst a požárních stanic v rámci zabezpečení celé přeshraniční 

oblasti regionu. 
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4 ZÁVĚR 

Hasičský záchranný sbor představuje významnou organizační složku státu, která chrání 

materiální hodnoty celé naší společnosti a jeho pracoviště by měla být nejen pravidelně 

udržována, ale i modernizována a rozvíjena. Vzhledem k přijímaným ekonomickým 

úsporným opatřením jsou možnosti oprav a výstavby budov z vlastních rozpočtových 

zdrojů jednotlivých organizací silně omezeny.  

Možností, jak tuto situaci řešit, je využít čerpání prostředků ze strukturálních fondů  

podpůrných operačních programů EU skýtajících nemalé finanční částky. Čerpání 

prostředků z evropských fondů je podmíněno kvalitně zpracovanými projekty.  

Celá práce je rozdělena do tří kapitol. První část byla zaměřena na mechanismus využití 

prostředků EU pro financování projektů v rámci politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, která sleduje vyrovnání rozdílů mezi státy a regiony. Je zde popsáno 

rozdělení regionů pro regionální politiku EU a jsou představeny cíle pro plánovací období 

2007- 2013, pro které jsou vytvořeny finanční zdroje v podobě fondů.  Následuje popis 

dokumentů a mechanizmů, které musí Česká republika připravit pro aplikaci regionální 

politiky EU. Evropská Unie vytvořila pro žadatele a realizátory projektů nejvýznamnější 

dokumenty nazvané „Operační programy“, které jsou představeny  v závěru kapitoly. 

Druhá část práce popisuje koncepci požární ochrany Ústeckého kraje se zaměřením na 

důležitost a význam PS Bílina. Je zde nastíněna problematika využití prostředků 

z rozpočtu HZS Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje pro obnovu 

nemovitého majetku a techniky sloužící k požární ochraně. Tato kapitola se dále zabývá 

významem PS Bílina pro požární ochranu a také pro prevenci následků nebezpečných 

havárií na území okresu Teplice. Popisovaný region je specifický svou koncentrací 

průmyslu a s ním souvisejícími častými transporty nebezpečných látek nejen na území 

ČR, ale i na území sousedního Německa. Z toho vyplývá popsané potencionální 

nebezpečí pro obyvatele nejen v rámci regionu Teplice, ale i pro celou oblast sousedícího 

německého příhraničí. Tohoto nebezpečí jsou si vědomy obě strany, zastoupené svými 

výkonnými složkami. Tyto složky se snaží svými společnými přístupy prezentovanými 

smlouvami, dohodami, společnými cvičeními, ale hlavně cílenými „tvrdými projekty“, 

o vybudování přeshraničního integrovaného záchranného systému. Systému, který bude 

schopen čelit reálnému nebezpečí hrozícímu obyvatelům, krajině a i životnímu prostředí. 
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Třetí část práce popisuje kroky při přípravě projektu rekonstrukce PS Bílina pro čerpání 

prostředků z operačního programu. Zdůvodnění potřeby přestavby je tu uvedeno 

investičním záměrem. Dále následuje seznámení s podmínkami vyplývajícími z pravidel 

určených pro možnost čerpat finanční prostředky z daného operačního programu. 

Výstupem mé diplomové práce je výběr operačního programu a příprava podkladů 

k  realizaci projektové žádosti. Vzhledem k tomu, že realizační dokument vybraného 

operačního programu Cíl3-Ziel3  není ještě dopracován legislativou a jeho vydání se 

plánuje na období měsíce května 2008, jsou veškeré nashromážděné materiály připraveny 

jako podklad pro projekt, který bude nutné zpracovat v souladu s realizačním 

dokumentem. Navržený postup a rozsah informací je v souladu s prezentovanými 

informacemi k danému Operačnímu programu Cíle3 na podporu přeshraniční spolupráce 

2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 
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Použité zkratky  

 

IZS - integrovaný záchranný systém 

HZS - hasičský záchranný sbor 

JPO - jednotka požární ochrany 

SDH - sbor dobrovolných hasičů 

EU - Evropská unie 

NUTS - územní statistická jednotka 

ERDF - Evropský fond regionálního rozvoje 

ESF - Evropský sociální fond 

CF - Kohezní fond 

OP - operační program 

ROP - regionální operační program 

IOP - integrovaný operační program 
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