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ANOTACE 
 
Mottl, J. Přeshraniční spolupráce hasičských jednotek na území Euroregionu Nisa. Ostrava: 

VŠB – TU, 2008. 55 s. Bakalářské práce. 

 

Bakalářská práce popisuje problematiku povolávání jednotek požární ochrany k mimořádným 

událostem za hranicemi České republiky v severní části státu pojmenované Euregion Neisse – 

Nisa – Nysa, legislativu ošetřující tuto problematiku, společný projekt pro zásahy jednotek 

při přeshraniční spolupráci, analýzu dohod a smluv, a návrh změn, které mají za cíl zlepšit 

přeshraniční spolupráci na úseku požární ochrany. 

 

Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, Euroregion Nisa, smlouvy, dohody, jednotka PO. 

 
 
 
 
 

ANNOTATION 
 

Mottl, J. (Cross-border cooperation of the fire brigade in the area of Euroregion Nisa). 

Ostrava: VŠB – TU, 2008. 55 pages of the Bachelor thesis. 

 
This Bachelor thesis describes problems of calling up the troops of a fire prevention 
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1. Úvod 
Česká republika se nachází ve střední části Evropy. Svojí polohou se nachází téměř uprostřed 

tohoto kontinentu a je obklopena čtyřmi státy: Rakouskem, Slovenskou republikou, Polskou 

republikou a Spolkovou republikou Německo. Společná státní hranice tvoří celkem 

2290 kilometrů. Současný tvar státní hranice České republiky vychází z roku 1993, kdy došlo 

k rozpadu České a Slovenské federativní republiky a od té doby prošel pouze dílčími 

změnami. Ty se však neprojevily v místech, kde se setkávají hranice tří států, tzv. trojmezí: 

– Česká republika – Polská republika – Spolková republika Německo 

– Česká republika – Spolková republika Německo – Rakousko 

– Česká republika – Rakousko – Slovenská republika 

– Česká republika – Slovenská republika – Polská republika 

Jelikož území na společných státních hranicích jsou si podobná kulturou, architekturou            

a geografickým územím, vznikají na tomto území společenství nebo sdružení, která mohou 

řešit společné otázky tohoto území a spojovat se v celky, které jsou schopné řešit případnou 

společnou problematiku, např. bezpečnost, společné projekty pro rozvoj regionů 

v hospodářské, kulturní a sociální oblasti. Tyto spolupráce jsou postaveny na základě 

mezinárodních smluv a dohod na vládních, krajských a místních úrovních. 

Mezi euroregiony v rámci České republiky a sousedních států patří i Euroregion Neisse – 

Nisa – Nysa. 

Cílem této práce je popsání stavu přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Neisse – Nisa 

– Nysa, současně platné legislativy, analýza stávajících dohod a smluv a návrh změn 

v současné legislativě.  

 

2. Euroregion Nisa 

2.1. Popis a poloha území, geografický popis [4], [5] 
Euroregion Nisa se nachází v severní části České republiky podle hranice se Spolkovou 

republikou Německo a Polskou republikou. V jižní části je tvořen pohořím Krkonoš, 

Lužických hor, Ještědsko-kozákovského hřebenu a Jizerských hor, které jsou  dominantou 

české části regionu. V severní části jsou převážně nížinatá území a to především v německé 

a polské části. V pohoří Krkonoš našla svoje prameny velká většina řek procházejících 

Euroregionem – např. Labe, Nisa, Spréva, Bober. V oblasti hor se nacházejí rozsáhlé lesní 

porosty, ve kterých můžeme nalézt mnoho skalních útvarů tvořených pískovci a čedičovými 

útvary. Tak jak jsou Krkonoše dominantou východní části Euroregionu, jsou Lužické hory 

dominantou na západě a vyznačují se spoustou malých chráněných územích. Mezi nimi 
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se nacházejí Jizerské hory, které propojuje Ještědsko-kozákovský hřeben s nejvyšším bodem 

Ještěd (1012 m.n.m), na kterém vyrostl stejně pojmenovaný hotel, který byl postaven v druhé 

polovině šedesátých let podle projektu architekta Hubáčka.  

Lužické hory jsou brány jako rozvodí Baltského a Severního moře a jsou významné pro svůj 

povětrnostní předěl, který takto rozděluje meteorologické podmínky na obou úpatích. 

Západní část regionu tvoří i menší pohoří pod názvem Šluknovská pahorkatina. 

Mezi nížinatými oblastmi je nejvýznamnější Žitavská pánev, zasahující do české části v okolí 

Hrádku nad Nisou.  

Na území Euroregionu se nacházejí významná ložiska různých nerostů a hornin, jako je žula, 

těžená v těsné blízkosti města Liberce, dále je to čedič, achát, vápenec, pískovec a mnoho 

dalších. Těžba nerostného bohatství se táhne od konce 19. století do současnosti.                           

V podhůří Lužických hor byla mj. i významná naleziště hnědého uhlí. Pod městem Hrádek 

nad Nisou se nacházejí velmi dobrá ložiska černého uhlí a v polské části Euroregionu se těží 

dodnes. Další významnou těžbou přírodního bohatství v regionu je těžba uranu. 

Nejvýznamnější ložiska jsou na české straně - v jižní části regionu u města Stráž 

pod Ralskem, v oblasti obce Osečná a osady Kotel. Velká těžba štěrkopísku se nachází hlavně 

v oblasti města Hrádku nad Nisou, poblíž Liberce, a Provodína na Českolipsku. 

 

Dalším bohatstvím tohoto území jsou významné léčebné prameny, které jsou základem 

pro rozvoj léčebných koupelí a lázní. Mezi nejznámější lázeňská města patří Lázně Libverda 

na české, Bad Muskau na německé a Swieradów Zdrój na polské straně. 

Území Euroregionu z hlediska architektonického je charakterizováno jednoduchými 

dřevěnými stavbami v horských oblastech a hrázděnými domy, uchovávanými hlavně 

v německé části regionu. V celkovém pojetí můžeme nalézt mnoho architektonických skvostů 

od středověku až po současnost.  

 

Z hlediska turistického ruchu jsou významné vodní plochy vzniklé buď přírodními vlivy, 

nebo uměle a účelově vybudované, případně vzniklé po těžbě nerostných surovin, hlavně uhlí             

a štěrkopísku. Mezi nejznámější patří Máchovo jezero u obce Doksy na Českolipsku, 

dominanta letních radovánek, přírodní koupaliště v blízkosti Zittau nebo rekreační středisko 

Kristýna u Hrádku nad Nisou.V zimním období dominují v oblasti cestovního ruchu střediska 

zimních sportů Krkonoš a Jizerských hor, kde se pořádají významné akce v klasickém 

lyžování a v Harrachově a Liberci skoky na lyžích. Navíc zimní střediska poskytují velmi 

dobré podmínky pro sjezdové lyžování.  
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Mezi původními obyvateli byli od 6. století Slované, později je vystřídalo německé 

obyvatelstvo, které bylo hlavní národností na tomto území. Po druhé světové válce 

se do oblasti navrátili čeští obyvatelé a nově i obyvatelé polské národnosti, kteří získali nové 

území jako delimitaci při rozdělení válečného území po druhé světové válce. 

2.2. Euroregion Neisse – Nisa – Nysa  
Euroregion Neisse – Nisa – Nysa (dále jen Euroregion) je nezávislé dobrovolné sdružení měst 

a obcí, právnických osob zejména z bývalých okresů Liberce, České Lípy, Semil a Děčína 

na straně české, samostatného města Görlitz, území okresu Bautzen, oblasti Löbau – Zittau, 

samostatného města Hoyerswerda, Dolnoslezského – Hornolužického okresu a oblasti 

Niederschlesicher na straně německé. V Polsku to jsou oblasti Zgorzelecki, Lubański, 

Lwowecki, Jeleniogórski, Kamennogórski, Boleslawiecki, Zlotoryjski a Jaworski.  

Území Euroregionu  je svazkem tří hraničních území v srdci Evropy, společná oblast České 

republiky, Spolkové republiky Německo a Polska. Celková rozloha tohoto území je téměř 

13 000 km2 s téměř s 1,6 miliónů obyvatel. Toto území má charakteristické problémy, 

společné zájmy i historické kořeny.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Logo Euroregionu Niesse – Nisa – Nysa [30] 

 

2.3. Vznik Euroregionu Neisse – Nisa - Nysa [30] 
Na tomto základě vzniklo dobrovolné sdružení obcí a měst pod názvem Euroregion Neisse – 

Nisa – Nysa, které by mělo řešit právě společné problémy tohoto území. Prvním impulsem 

pro vznik sdružení byla  koordinační schůzka v německé Zittau ve dnech 23.-25. května 1991 

pod názvem Konference Trojmezí, nad kterou drželi záštitu prezident České republiky, pan 

Václav Havel, prezident Spolkové republiky Německo, pan Erich von Weizcäcker a polský 

prezident, pan Lech Walesa. Výsledkem tohoto jednání bylo Memorandum, které nastínilo 

další směr vývoje tohoto svazku. 
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2.4. Rámcová dohoda [23] 
Dalším krokem pro úspěšnou realizaci Euroregionu bylo vytvoření tzv. Rámcové dohody, 

která je základním dokumentem Euroregionu a stanovuje pravidla a zásady fungování tohoto 

sdružení. Úvodním článkem je Preambule, ve kterém je mj. sděleno, že spolupráce na území 

Euroregionu Nisa spočívá na zásadách rovnoprávnosti podle „Evropské rámcové úmluvy 

o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány“, přijatou Radou Evropy 

v roce 1980. V dalším odstavci této dohody je právní postavení, kde je zmíněno, že sdružení 

nemá právní subjektivitu a všechny orgány a subjekty jednají v rámci právních norem svých 

zemí. V Rámcové dohodě jsou uvedeny i cíle, které by Euroregion měl dosáhnout 

a které by měl dodržovat.  

 

Obrázek 2: Mapa Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa [31] 

 

Jsou mezi nimi: 

– vytvoření společného rozmanitého prostoru pro přeshraniční spolupráci, 

– zasazování se o zlepšení výměny informací, přeshraniční komunikace, zpracování 

a stanovení priorit rozvoje euroregionálního prostoru, 

– podpora v rámci svých možností zájmů obcí, měst a aktivit jednotlivců, pokud 

odpovídají cílům rozvoje Euroregionu, 

– vytvoření společného právního subjektu. 

V této dohodě jsou i vymezeny i územní celky: 

– na polské straně území Horní Lužnice, 

Mapa Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa 
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– na české straně severní a východní Čechy, 

– na německé straně je to území Dolního Saska. 

2.5. Organizační struktura Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa [24] 
Jako název Euroregionu byl zvolen „Euroregion Neisse – Nisa – Nysa“ a každá strana 

má vlastní název vyplývající z tohoto oficiálního pojmenování. Na české straně se setkáváme 

s názvem „Euroregion Nisa“. 

Orgány tohoto sdružení jsou: 

– RADA – nejvyšší orgán, který rozhoduje o činnosti sdružení a jeho dalších orgánů, 

kontroluje plnění přijatých rozhodnutí, může rozhodovat o zřízení a způsobu vedení 

finančních fondů a podmínkách jejich plnění, 

– PREZÍDIUM – je rozhodovacím a zastupujícím orgánem mezi zasedáními Rady, 

– SPOLEČNÝ SEKRETARIÁT – je administrativním a koordinačním orgánem sídlícím  

v Liberci, který je tvořen konsiliem tří sekretářů zastupující zúčastněné členy. 

Koordinuje všech orgánů a grémií a stará se o záležitosti týkající se orgánů Sdružení, 

– EUROREGIONÁLNÍ SKUPINY EXPERTŮ, tzv. skupiny EUREX -  jsou to orgány, 

které na odborné bázi přispívají k rozvoji Euroregionu, navrhují nové odborné cíle, 

zpracovávají doporučení pro Radu, Prezídium a Sekretariát, 

– EUROREGIONÁLNÍ KONVENT – jedná se o neformální grémium, kde dochází 

k výměně názorů a kde je možné prosazovat navrhované záměry důležité 

pro Euroregion. Tato grémia slouží pro jednání předních komunálních politiků, poslanců 

na evropské, národní a regionální úrovni,  

– FÓRUM BEZPEČNOSTI, tzv. FOR-BE-S, kde je cílem  koordinace spolupráce 

a výměny informací grémií, která existují za účelem udržení a zvýšení bezpečnosti 

a pořádku (překl. Forum Bezpieczenstwo, Bezpečnost a Sicherheit Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa).  

V dalších odstavcích Rámcové dohody jsou klausule o přijímání usnesení, možnosti 

rozpuštění Sdružení a Závěrečné ustanovení, kde je zakotvena možnost změny Rámcové 

dohody a zrušení stávající dohody a její vytvoření v trojjazyčné mutaci. 

2.6. Skupina EUREX  - Přeshraniční krizové řízení [25] 

2.6.1. Vznik EUREXu  
V roce 1991 při vzniku Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa byla vytvořena i skupina 

s pracovním názvem Hasiči, která byla mezi prvními skupinami tohoto sdružení. Zabývala 

se hlavně společenskou oblastí a setkáními mezi hasičskými sbory na úrovni hasičských 
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sdružení a organizací a hodnotila jejich spolupráci. Mezi cíle této skupiny nebyly stanoveny 

žádné mezinárodní dohody a smlouvy, ale pouze podpora činností organizací na úseku 

požární ochrany. Jelikož skupina nevykazovala žádnou činnost, její aktivity postupně upadaly, 

až se v podstatě na úseku požární ochrany při Euroregionu Nisa nedělo téměř nic.  

 

Obrázek 3: Hustota obyvatel Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa [33] 

2.6.2. Změny v činnosti a organizaci EUREX  
Tento stav trval až do roku 2004, kdy nastal veliký zlom ve vývoji skupiny Hasiči. 

Po seznámení představitelů HZS Libereckého kraje se stávajícím stavem, 

bylo HZS Libereckého kraje a Euroregionem Nisa iniciováno dne 19. května 2004 

shromáždění této skupiny v zasedací síni Euroregionu Nisa v Liberci. Tehdejší vedoucí 

sekretariátu Iva Hübnerová informovala všechny přítomné o výsledcích posledního jednání 

Tripartitní rady Euroregionu z listopadu 2003, kde mj. byly řešeny otázky týkající 

se bezpečnosti, zdravotní a všeobecné záchranné služby, požární ochrany a ochrany 

před katastrofami. Dále bylo konstatováno, že tyto otázky se prolínají a jsou si podobné. 

Bylo tedy nutné rozhodnout, zda se budou řešit společně nebo bude zasedat více skupin. 

Podle dohody všech zúčastněných stran bylo konstatováno, že zanikne skupina Záchranářství 

a Hasiči a dále bude dojednán nový název skupiny „Ochrana před katastrofami“, kde byly 

stanoveny cíle v podobě vytvoření organizovaného přeshraničního systému a uskutečnění 

malých a větších projektů realizovaných z programu Interreg IIIA, ze kterých by se řešily 

Hustota obyvatel Euroregionu  
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otázky techniky pro hasiče (auta, záchranné pomůcky apod.) a modernizace hasičské základny 

v Jelenie Góře.  Později byla stanovena nová struktura Ochrany před katastrofami navržená 

německou stranou: 

 

 

Tímto setkáním byla nastartována nová éra skupiny Eurex řešící bezpečnost a ochranu 

před katastrofami. Ta se řídila novým jednacím řádem, který vznikl z Rámcové dohody 

z června roku 2004 a kterým se řídily i jiné skupiny. V tomto řádu je mj. stanoveno, 

že obsazení skupin Eurex je třístranné s minimálně dvěmi delegovanými členy z každé 

smluvní strany, každá skupina navrhuje svého předsedu s funkčním obdobím jednoho 

kalendářního roku. Mezi úkoly skupin Eurex je tímto řádem stanoveno, že přispívají 

k přeshraničnímu regionálnímu rozvoji v souladu euroregionálními prioritami, navrhují 

odborné cíle a iniciují projekty, ke kterým se zároveň i vyjadřují. Na každý kalendářní rok 

se zpracují plány práce, podle kterých tyto slupiny pracují a odevzdávají zprávy a protokoly 

o své činnosti ve všech třech jazykových mutacích. Jejich zasedání budou zpravidla třikrát 

do roka dle principu rotace a jejich jednání bude probíhat ve třech jazycích smluvních 

partnerů. Náklady na jednání nese hostitelský sekretariát. Skupiny Eurex 

jsou usnášeníschopné, pokud je zasedání přítomen alespoň jeden řádný člen za každou zemi 

a minimálně dvě smluvní strany skupiny 

Po několika jednáních byly stanoveny cíle skupiny Eurex – Ochrana před katastrofami – 

v podobě: 

– vytvoření analýzy ohrožení regionu, 

– vypracování přehledu sil a prostředků, 

– stanovení způsobu vyrozumívání jednotek PO a záchranných složek, 

– inventarizace základen jednotek PO a záchranných složek, 

– vytvoření databáze, kde budou uvedeny síly a prostředky jednotlivých smluvních stran. 

Byli určeni řádní členové skupiny včetně volby předsedy skupiny. V roce 2005 byl schválen 

nový název skupiny Eurex zabývající se bezpečností a ochranou před katastrofami 

pod názvem „Přeshraniční krizové řízení“, který je platný do současné doby. 

Také byla stanovena i nová struktura této skupiny, kdy na návrh české strany byla zrušena 

podskupina Krizové řízení z důvodu řešení krizového řízení hasičskými jednotkami. 

Tato podskupina byla nahrazena novou pod názvem Veřejný pořádek, kam byly začleněny 

Ochrana před katastrofami 

Hasiči Zdravotnická záchranná služba Krizové řízení 
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bezpečností složky jednotlivých států (Police, Celní správy, Městské policie, státní 

zastupitelství, soudy, atd.). 

2.6.3. Skupina Hasiči / Krizové řízení  
Nejaktivnější podskupinou skupiny Eurex Přeshraniční krizové řízení je podskupina „Hasiči / 

Krizové řízení“, která začala pracovat od počátku svého vzniku. Druhá podskupina 

„Zdravotnických záchranných složek“ byla do roku 2007 téměř nečinná a teprve po tomto 

roce začala pracovat na přeshraniční spolupráci v oblasti záchranářství a rychlé zdravotnické 

pomoci. V současné době je podepsána Dohoda o spolupráci mezi Zdravotnickou záchrannou 

službou Libereckého kraje a zdravotnickými záchrannými složkami na polském území 

Euroregionu. Poslední podskupina nezačala pracovat vůbec z důvodu toho, že se nenašel 

v řadách podskupiny tzv. garant, který by připravil a vytvořil jednotný program a plán 

činnosti na další období. 

 

 

Jak již bylo uvedeno, mezi nejaktivnější patří podskupina „Hasiči a Krizové řízení“, 

která se zabývá řešením zabezpečení přeshraniční spolupráce v krizových situacích včetně 

plánování, výměny informací a požadavků k poskytnutí pomoci. Mezi témata, 

která tato podskupina postupně řeší, patří: 

– problematika smluv mezi Českou republikou, Polskem a Německem o vzájemné pomoci 

při řešení velkých mimořádných událostí a katastrof, 

Přeshraniční krizové řízení 

Hasiči / Krizové 
řízení 

Zdravotnická 
záchranné složky 

Veřejný pořádek 

Lékaři 

Červený kříž 

Nemocnice a 
polikliniky 

Horská služba 
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Celní správa 

Městské 
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Krajský úřad 

Občanská 
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... 

…. 
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– problematika „Zásahového dokumentu“ pro řešení mimořádných událostí a povolávání 

záchranných složek na vyžádání zahraničního partnera, 

– problematika smluv o vzájemné pomoci na regionální úrovni, 

– vytvoření dokumentů pro případné společné zásahy na území Euroregionu, 

– pomoc při čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie pro zlepšení zásahové 

techniky a zázemí jednotek, 

– pořádání společných výcviků a taktických cvičení jednotek požární ochrany, 

– akce pro veřejnost zaměřené na bezpečnost a prevenci před katastrofami, 

– … 

Hlavní hybnou silou této skupiny se stali představitelé jednotlivých hasičských složek 

Libereckého kraje, Horní Lužnice a Dolního Saska, do které se později zapojili i představitelé 

hasičských jednotek z Ústeckého kraje zahrnuté do Euroregionu.  

2.7. Jednání FOR – BE – S  [30] 
          (Forum Bezpieczenstwo, Bezpečnost a Sicherheit Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa) 

Mezi aktivitami skupiny Eurex - Přeshraniční krizové řízení byly i přípravy jednání 

o bezpečnosti pod názvem FOR – BE – S, konající se od roku 2003, tedy i za působení 

předchozí skupiny Eurexu. Celkem se uskutečnila čtyři jednání za účasti velkého množství 

odborníků a politiků nejenom regionální správy. Tato setkání se konají jedenkrát ročně a také 

fungují na principu rotace, kde jsou přítomny všechny tři partnerské strany. Mezi stěžejní 

témata všech setkání patří bezpečnost a kriminalita v hraničních pásmech jednotlivých států, 

kontroly na hranicích, hlavně po roce 2004, kdy došlo k rozšíření EU a zrušení celních 

kontrol. Dalšími prioritami, které jsou projednávány na těchto setkáních je spolupráce 

na úseku přeshraničního zdravotnictví. Důležitými body jednání jsou výměny informací 

z důvodu efektivně navazující spolupráci záchranných a bezpečnostních složek. Jednotlivá 

setkání se dále zabývají aktuálním stavem mezinárodních smluv a dohod jak mezivládních, 

tak regionálních v oblasti vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích. V roce 2007, 

14.června, kdy proběhlo poslední zasedání FOR – BE – S(u), na kterém byl přítomen 

mj. i Generální ředitel HZS ČR, bylo mj. konstatováno, že je nutné řešit právě otázky 

zdravotnictví a zásahy při katastrofách a vážných haváriích přesahující rámec jednotlivých 

zemí za pomocí jednotného informačního systému. V závěrečném memorandu se přítomní 

odpovědní zástupci shodli na vytvoření jednotného dokumentu pod názvem „Zásahový 

dokument“, pomocí kterého by měly být vytvářeny předpoklady pro koordinovanou 

vzájemnou pomoc a spolupráci v oblasti odvrácení ohrožení nebezpečí v případě 

mimořádných nebo krizových událostí. 
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3. Historie spolupráce hasičských sborů na území Euroregionu 
Nisa  

3.1. Období 1945 – 1989 [26] 
Po druhé světové válce došlo k přerozdělení Evropy - posunutí hranic Polska směrem 

na západ a zpřísnění kontroly hranic jednotlivých států. Při požárech v této době 

byla spolupráce přes hranice mezi hasičskými sbory možná, protože vybavenost, hlavně 

na české straně, byla velmi špatná. Také odsunem německých obyvatel došlo ke snížení 

populace v příhraničí a tím i k dramatickému snížení hasičů v jednotkách jednotlivých měst. 

Vybavení, které zbylo po německých hasičských sborech, buď konfiskovala Rudá armáda, 

nebo bylo poničeno v takovém rozsahu, že se nedalo dále použít, případně bylo problematické 

provést opravy z důvodu nedostatku náhradních dílů.  

Problémy byly i při přestupu hranic, kdy hranicemi táhly spousty různých ozbrojených 

skupin, které se snažily získávat majetky na české straně a bylo jim lhostejné jakým 

způsobem. Vznikaly jakoby náhodné požáry, hlavně zemědělských objektů a menších firem, 

a jejich příčiny se daly velmi špatně vyšetřit. Na druhou stranu se však při těchto velkých 

požárech nehledělo na státní ani politickou příslušnost a zásahy byly s různým úspěchem 

provedeny. 

Po změně režimu po roce 1948 přestala být tato spolupráce v  bývalém Československu 

možná, nehledě na to, že přestup hranic nebyl téměř možný a mnoho hraničních přechodů 

na území dnešního Euroregionu bylo uzavřeno.  

Jak plynul čas, situace se na státních hranicích uklidňovala, i když režim přestupu přes státní 

hranici byl velmi přísný i nadále. Občas byly ve spolupráci s příhraničními hasičskými sbory 

likvidovány požáry převážně lesů, které tvoří společnou hranici mezi státy a kdy hrozilo 

rozšíření požáru na obě území. Bohužel, likvidace požáru byly prováděny pouze na vlastní 

straně a přes hranice se nesmělo hasit. 

V šedesátých letech však došlo k uvolnění situace a částečně i změně myšlení lidí, 

kteří hasičskou prací žili a toužili poznávat i druhou stranu hranic. Bylo to v podstatě velmi 

výmluvné, kdy při pohledu na mapu severních Čech se nacházejí města vzdálená od sebe 

opravdu několik kilometrů, případně státní hranice rozdělila město na dvě poloviny a jednotky 

ani nevěděly, co se děje v druhé obci těsně za hranicemi a jaká je hasičská výbava těchto 

jednotek. Mezi tyto obce a města patří např. Varnsdorf – Grosschönau, Hrádek nad Nisou – 

Zittau, Hrádek nad Nisou – Kopaczów, Dolní Poustevna – Sebnitz, Habartice – Zavidów, 

Harrachov – Szklarska Poreba, Nové Město pod Smrkem – Mirsk, apod. Informace pronikaly 
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od jednotlivců, kteří danou obec navštívili včetně hasičské zbrojnice s prohlídkou vybavení, 

které jim byla s radostí a pýchou představena. 

A právě šedesátá léta byla nakloněna spolupráci převážně z německé strany. Nebyly to sice 

hasičské sbory v těsném sousedství, ale byly zde první kroky vůbec k nějaké spolupráci. 

Občas vznikla náhodně setkáním představitelů sborů, jako např. v Hrádku nad Nisou, 

kdy delegace hasičského sboru z Dittelsdorfu, malého městečka v okrese Zittau, se rozhodla 

najít partnery na Liberecku a nakonec v Hrádku nad Nisou našli hasičský sbor, kde se mohli 

bez problému domluvit společným jazykem, tedy němčinou. Tím vznikla spontánně jedna 

z prvních dohod o spolupráci, která se rozrostla do velkých rozměrů ve společenské, 

mládežnické a soutěžní činnosti. Tato spolupráce byla sepsána a vznikla v roce 1968 jako 

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi hasičskými sbory Dittelsdorf a Hrádek nad Nisou [1] 

a udržela se až do současné doby. Ale o zásahové činnosti nemohla být ani řeč, protože cesta 

přes hranice do Německa byla zatarasena uzamčenou a zavařenou bránou a jediná silnice 

mezi městy Hrádek nad Nisou a Zittau prochází polský územím v délce cca 1,5 kilometru. 

Tato komunikace byla polskou stranou zpřístupněna po velkých problémech až v roce 1993 

při otevření dvou silničních hraničních přechodů na území Trojmezí; Hrádek nad Nisou – 

Porajów a Porajów – Zittau (obr. 5).  

V rámci Euroregionu Nisa nebyl hrádecký sbor sám, který vytvořil tzv. „Freundschaft“, 

a právě v šedesátých letech a sedmdesátých letech minulého století vzniklo mnoho těchto 

přátelství, které trvají dodnes a jsou převážně v česko - německé části regionu, 

např. Hodkovice nad Mohelkou – Zittau, Rumburk – Seifhennersdorf, Jiříkov – Ebersbach, 

Šluknov – Sohland, apod. Tyto spolupráce byly převážně „stavěny na prohlášeních o bratrství 

v rámci socialistického tábora“, ale v podstatě se jednalo o přátelství, které mnohdy přerůstalo 

v osobní, a probíhalo zde předávání zkušeností a poznávání jiných metod a trendů při řešení 

mimořádných událostí. Některá přátelství mezi sbory jsou završena smlouvami o spolupráci 

s platností až do dnešních dnů, jiná běží tak, jak byly nastartovány, tedy beze smluv, 

nebo případně zanikly bez náhrady.  

Převážná většina stávajících dohod se následně za pomocí představitelů měst a obcí 

v příhraničí na konci dvacátého století doplnila smlouvami o vzájemné pomoci při řešení 

mimořádných situací, případně vznikly nové dohody řešící tuto otázku. Někde se tyto 

smlouvy a dohody naplňují, ale jsou komplikované stávající legislativou na území obou států, 

tzn. povolování k výjezdu jednotek na místo mimořádné události, používání světelných 

a zvukových výstražných zařízení na území druhého státu, povolení přestupu hranice 

přes hraniční přechody, případně nejsou přístupné komunikace přes hranice mezi městy 
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a obcemi a problémy nastávají také při řešení úrazů hasičů vzniklých na místě řešených 

událostí. 

 

Na polské straně tato situace nebyla tak příznivá jako na německé, družby zpravidla nenašly 

adresáty a pokud nastal nějak náznak, většinou nebyl naplněn a ve spolupráci 

se nepokračovalo. Teprve na konci dvacátého století se již dá hovořit o nějaké spolupráci, 

která se ale zřizuje zejména z důvodu získávání finančních zdrojů z fondů EU. Na počátku 

21. století se tento trend obrací a je zde nastaveno v závislosti na mezivládních smlouvách 

poměrně dobré ovzduší pro podepsání nové regionální smlouvy s polskou stranou v rámci 

Euroregionu. 

3.2. Období 1989 – do současnosti [30] 
Rok 1989 přinesl nejen pro tehdejší Československo politické změny, které vedly k rozpadu 

totalitního režimu a uvolnění průchodu hranicemi států. Začaly vznikat nové hraniční 

přechody, nálada ve společnosti začala být uvolněná, nastalo setkávání obyvatel příhraničních 

obcí a začala vznikat sdružení zabývající se spoluprácí na území příhraničních států, 

mezi nimi i dobrovolné sdružení Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa. 

Mezi touto euforií a novými výhledy do budoucna začala vznikat i nová přátelství 

a spolupráce mezi hasičskými sbory v sousedních obcích a městech v rámci příhraničí. Území 

nově vzniklého Euroregionu se rozdělilo vzhledem k území, na kterém vzniklo, na tři části: 

česko – německou, česko – polskou a německo – polskou. 

Z pohledu české strany se vzájemné spolupráce nevyvíjely stejně. Na té německé fungoval 

systém vzájemných návštěv a setkání, kdežto na polské straně začaly vznikat nové vztahy, 

a ani v období devadesátých let zde nebyl výrazný posun. Města a obce sice vstoupily 

do jednání s partnerskými obcemi přes hranice z hlediska vzájemné spolupráce, avšak tyto 

dohody byly směřovány jiným směrem, než k řešení krizových situací. Zprvopočátku to byla 

jednání o možnosti vzniku nových hraničních přechodů, jak pěších, tak pro osobní silniční 

dopravu, které by vedlo ke zvýšení turistického ruchu, jednání v hospodářské oblasti 

na základě dopravní obslužnosti a bezpečnosti na společných územích z hlediska kriminality. 

Mnohdy se zmínila i otázka spolupráce při řešení mimořádných situací na území 

spolupracujících měst a obcí, ale naráželo se na problematiku velikosti jednotlivých jednotek 

PO a jejich výbavy a členské základny. Také v oblasti legislativy narážela spolupráce v úseku 

krizového řízení na mnohá úskalí v podobě: 

– povolování výjezdů operačními středisky HZS krajské nebo územní, protože zásah 

na jiném území, popř. zásah zahraniční jednotky je evidovanou mimořádnou událostí, 
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– umožnění průjezdu hasičské techniky přes hraniční přechody, možná identifikace hasičů 

(cestovní pasy, občanské průkaz), únosnost mostů a komunikací pro těžkou zásahovou 

techniku, na pěších přechodech zamčené hraniční brány apod., 

– jízda hasičských vozidel na území cizího státu se zapnutým světelným a zvukovým 

výstražným zařízením, 

– používání radiostanic a kmitočtů PO na cizím státním území, 

– smlouvy, které byly podepsány mezi městy a obcemi, nebyly a nadále nejsou 

akceptovány HZS okresů, později krajů, s tím, nejsou v souladu s vládními dohodami 

o spolupráci v oblasti krizového řízení, nebo krajskými smlouvami se stejným 

problémem, 

– evidence zásahů z hlediska začlenění do statistik a programů pro sledování událostí 

jednotek na cizím státním území nebo zahraniční jednotka na českém území, 

– pojištění českých hasičů pro zásahy na cizím státním území v případě vzniku úrazů 

nebo smrtelných úrazů. 

 

Tyto důvody mnohde vedly k tomu, že se vzájemná spolupráce rozšířila jenom 

ve společenské části (výroční valné hromady, výstavy požární techniky, ukázky dovedností, 

spolupráce hasičské mládeže, soutěže), nebo se zásahová činnost omezila pouze na úroveň 

taktických cvičení, kdy výjezd jednotek byl předem domluven, oznámen na operační střediska 

hasičů, povolen ze strany pohraničních orgánů obou států a po této administrativní části 

cvičení mohlo dojít k vlastnímu provedení akcí. Tato situace byla a je problematická hlavně 

na česko - polské části, kdy příhraniční jednotky musí o těchto akcích jednat daleko dopředu, 

minimálně s měsíčním až dvouměsíčním předstihem, aby se mohla vystavit potřebná 

povolení.  

S německou částí regionu byla tato situace daleko jednoduší. Docházelo k tomu, že jednotky 

požární ochrany obdržely neomezená povolení k přestupu státní hranice za podmínek 

oznamování dopředu známých akcí a v případě mimořádných událostí oznámení na příslušné 

pohraniční orgány v co nejbližším možném termínu, nejpozději následující den po ukončení 

zásahu jednotek, který si vyžádal přestup hranice. Zde ovšem nastával problém z pohledu 

HZS, kdy tato spolupráce nebyla povolována nebo docházelo i k výtkám velitelům 

zasahujících jednotek ohledně porušování právních norem. 
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3.3. Spolupráce na jednotlivých územích Euroregionu Neisse – Nisa - Nysa 
Mezi sbory, které se snažily o jednání a spolupráci s německými partnerskými městy patří: 

3.3.1. Ústecký kraj a spolupráce s německou stranou 
Oblast Šluknovského výběžku v děčínském okrese: 

– město Rumburk, kategorie JPO II/1 – město Seifhennerdorf – smlouva o spolupráci 

v oblasti společenské, mládeže a účast na soutěžích. Zásahová činnost se omezila pouze 

na ojedinělá taktická cvičení připravovaná na obou stranách hranice. Nyní je možné 

zasahovat na základě smlouvy mezi HZS Ústeckého kraje a oblastí Pirny, 

– město Šluknov, kategorie JPO I a JPO III – město Sohland – jednotka JPO I 

nespolupracuje s žádnými zahraničními partnery a v případě přeshraniční pomoci 

zasahuje pouze na základě smlouvy mezi HZS Ústeckého kraje a oblastí Pirny. Jednotka 

kategorie JPO III má podepsanou smlouvu obdobnou jako město Rumburk a její aktivity 

jsou obdobné, 

– obec Dolní Poustevna, kategorie JPO III – město Sebnitz – jednotky spolupracují 

na základě krajské smlouvy HZS a využívají partnerství převážně z důvodu čerpání 

finančních prostředků na příhraniční spolupráci z fondů EU pro nákup nové techniky 

a zabezpečení akceschopnosti jednotky. Tyto prostředky však dokázala čerpat pouze 

německá strana.  

– Město má i podepsanou smlouvu o vzájemné pomoci při řešení mimořádných situací, 

ale tato možnost nebyla ještě využita a spolupráce mezi jednotkami PO se omezila 

na konání taktických cvičení. 

– obec Jiříkov, kategorie JPO III – města Ebersbach, Neugersdorf a obec Friedersdorf – 

smlouva na německé straně byla připravena, ovšem na české straně nebyla podepsána. 

Spolupráce je zaměřena na soutěžní  a společenskou činnost. Jednotka je zařazena 

mezi jednotky PO uvedené ve smlouvě HZS Ústeckého kraje. I přes absenci dohod 

byla jednotka v roce 2007 povolána na zásah kompostárny v Neugersdorfu na německé 

straně, kde se podílela na likvidaci tohoto požáru. 

– město Varnsdorf, kategorie JPO I a JPO III – město Grosschönau – jednotka kategorie 

JPO I spolupracuje pouze na základě smlouvy HZS Ústeckého kraje. Město Varnsdorf 

má s partnerským městem podepsanou smlouvu o vzájemné pomoci, 

která až na výjimky zůstala nenaplněná. Mezi tyto výjimky patřilo povolání 

JSDHO Varnsdorf při požáru Penny marketu v Grosschönau, která ale na žádost 

z německé strany nevyjela, protože v době žádosti bylo prováděno přečíslování 

telefonních čísel na území ČR. Druhou událostí byla série požárů zemědělských 
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usedlostí na území města Grosschönau založených žhářem v jednom dni a německé 

jednotky nebyly schopné zasahovat najednou u šesti požárů. Celková spolupráce 

je však zaměřena obdobně jako u předchozích jednotek PO. 

3.3.2. Liberecký kraj a spolupráce s polskou stranou 
Oblast okresu Liberec – Frýdlantský výběžek 

V rámci Libereckého kraje, okresu Liberec, se začínají uplatňovat příhraniční spolupráce 

mezi sousedními obcemi v těsné blízkosti hranice. Co se týká smluv o vzájemné spolupráci 

jednotek PO, tak tyto smlouvy se teprve připravují nebo jsou těsně před podpisem. Většina 

z nich se ale zřizuje na základě výzev pro čerpání finančních prostředků z fondů EU 

na obnovu a rozvoj mobilní požární techniky a věcných prostředků, případně na opravy 

a výstavbu hasičských zbrojnic a zajištění krizového řízení na společném území. 

Mezi jednotky PO, které spolupracují se zahraničním partnerem jsou: 

– obec Habartice, kategorie JPO III – město Zawidów – smlouva o vzájemné pomoci 

při řešení mimořádných událostí se připravuje a prozatím je spolupráce zaměřená 

na společenskou činnost, 

– město Nové Město pod Smrkem, kategorie JPO III – město Mirsk – smlouva 

o vzájemné pomoci se připravuje. Její vznik vyvolala právě možnost čerpání finančních 

prostředků z fondů EU. Vzájemná spolupráce dosud probíhala na úrovni společenské 

a poznávací. 

– město Raspenava, kategorie JPO III – obec Gryfów Šlaski – smlouva podepsaná 

mezi sbory je zaměřená převážně na společenskou část a neřeší mimořádné události 

vzhledem ke vzdálenostem mezi městy a absenci společné hranice v katastru obou obcí,  

– obec Lázně Libverda, kategorie JPO III – obec Šwieradów Zdrój – smlouva je řešena 

obdobně jako v Novém Městě pod Smrkem. 

 

Oblast okresu Semily a spolupráce s polskou stranou 

Tato oblast je charakterizována hornatým terénem Krkonoš a s tím souvisí i mezinárodní 

spolupráce s polskou stranou, která je zde nejvíce vidět v oblasti záchranářství na horách 

při součinnosti horských služeb jednotlivých oblastí Krkonoš na území ČR a Polska. 

I mezi hasičskými jednotkami PO jsou organizovány společné akce na obou stranách hranic. 

Ale situace je obdobná jako u výše zmíněných jednotek Frýdlantského výběžku, případně 

Šluknovského sousedícího s Německem. Oproti nim však zde byla úspěšně započata 

spolupráce hlavně s mládeží v podobě výměnných pobytů a táborů, různých soutěží nejenom 

v požárním sportu, výtvarných soutěží a poznávacími cestami po Euroregionu.  
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Součástí spolupráce jsou i taktická cvičení zaměřená na záchrany osob při kolizi sedačkových 

lanovek na sjezdovkách, zásahy při dopravních nehodách a požárech objektů. Tato cvičení 

jsou však nahodilá a pořádaná při různých příležitostech a probíhají v periodách 

ani v součinnosti, případně na základě dohod nebo smluv, které nejsou v těchto oblastech 

podepsány a v současné době ani připravovány, Výjimku tvoří smlouva mezi HZS 

Libereckého kraje a oblastí Horní Lužnice, která je teprve v návrhovém a řízení. Mezi největší 

taktická cvičení, která proběhla v roce 2003, a která byla organizována jednotkami v Jelenie 

Góre a města Jilemnice, byla záchrana dětí při lesním požáru v blízkosti státní hranice 

v oblasti Špindlerovky (Krkonoše) a na záchranu osob ze dvou obcí, nad kterými došlo 

k přetečení vodního díla. Toto taktické cvičení byla organizováno na polském území v obci 

Podgorzyn – Przesieca a účastnila se ho mj. i jednotka HZS Libereckého kraje stanice 

Jilemnice a jednotky SDH obcí Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Jablonec 

nad Jizerou a Desná. 

 

 

Obrázek 4: Silniční hraniční přechody mezi Českou republikou a Polskem v oblasti Krkonoš Euroregionu Neisse 
– Nisa – Nysa (označeny červeně) [34] 

 

Mezi komplikace ve spolupráci mezi hasičskými jednotkami obou příhraničních oblastí 

patří to, že silničních síť mezi českou a polskou stranou je minimální a hlavními 

komunikacemi jsou E 65 mezi Harrachovem a Sklarzskou Porebou s velkým hraničním 

přechodem pro nákladní dopravu a silnice I. třídy I/16 mezi Trutnovem a Kamennou Górou, 

která už ale nezapadá do území Euroregionu Nisa (obr. 4).  

Jiné silniční tahy únosné pro požární techniku na tomto území už nejsou, proto je zde rozvoj 

mezinárodní spolupráce v oblasti PO omezen a je rozvíjen jen směrem k záchraně osob 

v hornatých částech Krkonoš a to převážně mezi Horskými službami. 
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Mezi jednotkami, zabývající se mezinárodní spolupráci jsou: 

– JSDHO Jilemnice – OSP Jelenia Góra, OSP Podgorzyn – Przesiecav – zde je spolupráce 

převážně na společenské úrovni a na úrovni pořádání taktických cvičení mezi 

jednotkami tohoto regionu vč. polských jednotek. Jednotka SDH obce Jilemnice, 

ale patří mezi ty nejaktivnější, které se starají v této oblasti o mezinárodní ruch 

mezi hasičskými jednotkami a angažují se i v jednání EUREXU – Přeshraničního 

krizového řízení. 

– JSDHO Harrachov – Sklarzska Poreba. Tyto dvě obce jsou spojeny mezinárodní silnicí 

E 65 s velkým zatížením kamionové dopravy. Přesto spolupráce v operačním řízení 

zde není prakticky žádná. 

3.3.3. Liberecký okres a spolupráce s německými jednotkami 
Území okresu Liberec nemá dlouhou hranici se Spolkovou republikou Německo, zhruba 

8 kilometrů, z toho více jako polovina prochází lesy Lužických hor. Dopravní spojení 

mezi oběma státy je přes turistický hraniční přechod Hrádek nad Nisou – Hartau, 

kde je možné projet i těžkou nákladní technikou a silničním hraničním přechodem. Průjezd 

do Spolkové republiky je však „ztížen“ tím, že komunikace prochází územím Polska (Hrádek 

nad Nisou – Porajów) a po 1,5 kilometru následuje další silniční hraniční přechod (Porajów – 

Zittau). Přes oba tyto přechody je možné přejíždět těžkou nákladní technikou, i když most 

přes řeku Nisu na hraničním přechodu mezi Polskem a Německem má omezenou celkovou 

nosnost (obr. 5). Vzdálenost mezi městy Hrádek nad Nisou a Zittau jsou cca 3 kilometry.  

Po vstupu do Schengenského prostoru vznikly i nové cesty, např. z Jablonného v Podještědí 

do Lückendorfu, která však pro těžkou požární techniku není únosná. Zde je však snaha 

o zahájení spolupráce mezi jednotkami PO města Jablonné v Podještědí a Lückendorfem. 

3.3.4. Příhraniční spolupráce jednotky Sboru dobrovolných hasičů města 
Hrádek nad Nisou [26] 

V roce 1991 na základě geografických podmínek a počátku vzájemné spolupráce mezi městy 

Hrádek nad Nisou a Zittau vznikla Dohoda o spolupráci dobrovolných hasičů z Hrádku 

nad Nisou a Zittau [2]. Tento typ smlouvy byl první smlouvou na území Euroregionu, 

která v tomto duchu vznikla a stala se vzorem možné spolupráce mezi zahraničními 

jednotkami v příhraničních oblastech. Byla podepsána představiteli obou měst a je podmíněna 

povolením o přestupu státní hranice [3] , které bylo vydáno dne 28. srpna 1991 vedoucím 

úřadu německé pohraniční policie v Pirně s platností na dobu neurčitou.  

Tato smlouva je do dnešního dne naplňována a od svého počátku jsou na české straně 

ze strany Hasičského záchranného sboru řešeny připomínky při zásahu jednotky ze Zittau 
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na území města Hrádek nad Nisou a jeho blízkého okolí, případně výjezdy hrádecké jednotky 

na území města Zittau. V této oblasti vzniklo sdružení akceptované Euroregionem 

pod názvem Malý trojúhelník Bogatynia – Hrádek nad Nisou - Zittau. Zakládající města toho 

seskupení jsou: město Zittau, město Hrádek nad Nisou a město Bogatynia. Ta spolupracují 

při různých projektech v duchu cílů Euroregionu, včetně přeshraniční pomoci hasičských 

jednotek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Území Polské republiky mezi městy Hrádek nad Nisou a Zittau (označeno červeným kroužkem) [34] 

 

Celkový počtu zásahů ke dni 1. března 2008 [35] je 17, např.: 

– 8. srpna 1994 – únik látek na řece Mandau v Zittau – jednotky provedly instalaci dvou 

norných stěn a zamezily tak na soutoku řek Mandau a Nisa dalšímu kontaminování 

těchto vodních toků a znečištění břehů na polském území, 

– 21. května 1995 – požár výškového objektu v Zittau s evakuací osob, 

– 22. dubna 1996 – požár lesa v okolí Lipového vrchu v Lužických horách, 

který se rozšířil i na německé území. Na místě zasahovalo téměř 20 jednotek PO 

vč. žitavských sborů, letadlo Letecké hasící služby a vrtulník Policie ČR. Na místě bylo 

přítomno na 250 hasičů a délky hadicových vedení dosahovaly téměř 7 kilometrů.  

– 1. října 1997 – požár střechy rekonstruovaného objektu v Hrádku nad Nisou – škoda 

způsobená požárem byla stanovena na 500 000,- Kč. 

– 29. března 1999 – výbuch plynu v prostoru diskotéky v Hrádku nad Nisou, který zničil 

zhruba polovinu výškového objektu býv. Státních statků, zcela zničil prodejnu potravin 

a poškodil Fitnes Centrum nacházející se pod diskotékou. Při výbuchu byl usmrcen 

majitel diskotéky, který se pravděpodobně pokusil o pojišťovací podvod. 
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– 31. května 1999 – požár restauračního zařízení v rekreačním areálu Kristýna 

v Hrádku nad Nisou – při požáru bylo evakuováno 8 kusů 30 kg PB lahví. Požár objekt 

zcela zničil. Škody dosáhly bezmála 500 000,- Kč. 

– 21. dubna 2004 – požár výrobní haly na výrobu plastových hraček – uchráněné hodnoty 

10 mil €. Po příjezdu na místo byl jednotce SDH města Hrádku nad Nisou určen úsek 

požáru střechy se zamezením jeho rozšíření na sousední objekt s dřevěnou střechou. 

 

 

Obrázek 6: Taktické cvičení v Hrádku nad Nisou (2005) [36] 

 
– 24. srpna 2007 – požár objektu bývalého celního úřadu v Zittau – zásah trval téměř 

7 hodin. Jednotka SDH města Hrádku nad Nisou výrazně pomohla při lokalizaci požáru 

vzhledem k typu použitých CAS 32 a jejich výkonům čerpadel a otočných proudnic 

(obr. 7).  

– 9. srpna 2007 – požár skládky komunálního odpadu v Chotyni – jednotka FF Zittau 

prováděla kyvadlovou dálkovou dopravu vody pomocí CAS s větším objemem 

do příjezdu dalších jednotek při vyhlášeném II. stupni požárního poplachu (obr. 10).  

 

V rámci Dohody [2] je zakotvena i klauzule v bodě 5, která mj. hovoří o vypracování 

a provedení vzájemných taktických cvičení, kterých bylo ke dni 1. března 2008 celkem 35. 

Při těchto cvičeních se převážně jedná o získání zkušeností a seznámení s objekty, 

kde se předpokládají účasti obou jednotek z hlediska jejich složitých podmínek pro zásah.  

Je zde také možnost si ověřit spolupráci při různých taktických nasazeních vyplývajících 

z rozdílného výcviku a odborné přípravy obou jednotek. A zde je i problém se vzájemnou 

komunikací vyplývající z jazykových neznalostí členů zasahujících jednotek, vč. jejich 

velitelů.  
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Mezi největší uskutečněná taktická cvičení [35] patří např.:  

– 5. listopadu 1993 – požár asfaltových směsí v Hartau 

– 16. září 1994 – požár obchodního domu TOOM v Zittau. Obdobné cvičení se provádělo 

i 1. března 1995, které se vysílalo v přímém přenosu německé regionální televize MDR. 

– 22. října 1994 – výbuch plynu v 6.NP panelového domu s následným požárem 

a evakuací osob v Hrádku nad Nisou. Na toto cvičení byla pozvána mj. i jednotka PO 

z polské Bogatyni, která se však na místo dostavila po ukončení cvičení z důvodu čekání 

na povolení k výjezdu ze strany nadřízených orgánů této jednotky.  

 

 

Obrázek 7: Požár bývalého celního úřadu v Zittau [36] 

 

– 14. října 1995 – požár výrobní haly textilní firmy ELAS s.r.o. v Hrádku nad Nisou 

– 26. listopadu 1998 – požár polikliniky s evakuací lůžkového oddělení nemocnice 

v Zittau 

– 21. října 2000 – požár kulis v Městském divadle v Zittau 

– 31. října 2002 – požár výrobní haly na výrobu gumových hadic do osobních vozidel 

firmy Metzeler a.s. v Hrádku nad Nisou 

– 29. října 2004 – požár střechy základní školy s evakuací žáků pomocí výškové techniky  

– 16. září 2006 – požár lesa v oblasti Lužických hor u obce Hartau 

– 9. listopadu 2007 – požár střechy Římsko-katolického kostela v Hrádku nad Nisou  

Všechny události a taktická cvičení nejsou na základě Dohody [2] účtovány povolávajícím 

stranám vč. případných škodných událostí. Nad rámec dohody je prováděna odborná příprava 

v protiplynovém polygonu požární stanice v Zittau, kde jsou simulovány ztížené podmínky 

pro zásah v dýchací technice. Dalším příkladem spolupráce jsou i služby na požární stanici 

v Zittau např. při absenci výškové techniky, nebo pomoc při zabezpečení bezpečnosti při 
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Evropských dnech konaných v Zittau v roce 2003, kdy toto město navštívilo téměř dvacet 

tisíc návštěvníků a hrádecká jednotka zde měla nasazena dvě družstva s CAS a výškovou 

technikou. 
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Graf 1: Počet mimořádných událostí se společnou účastí [35] 
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Graf 2: Spolupráce mezi hasičskými jednotkami [35] 

 

Město Hrádek nad Nisou se nachází na tzv. Trojmezí, tedy v místě, kde se setkávají hranice 

tří států. Součástí města je i bývalá samostatná obec Oldřichov na Hranicích, 

která je rozdělená státní hranicí na českou část a polské území pod názvem Kopaczów 

jako samostatnou obcí.  
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V této polské vesnici je zřízena dobrovolná hasičská jednotka, se kterou byla vytvořena další 

v roce 1995 ojedinělá spolupráce, která rozšířila pomoc při mimořádných událostech na území 

Trojmezí.  

 

Obrázek 8: Taktické cvičení v Zittau (2007) [36] 

Jednotky se od roku 1995 připravují na společných taktických cvičení prováděných na území 

všech tří států [35], např.: 

– 11. července 1997 – požár budovy Městského úřadu v Hrádku nad Nisou 

– 2. října 1998 – požár budovy Městského úřadu v Bogatini 

– 22. června 1999 – požár budovy s pečovatelskou službou v Sieniawce 

– 17. srpna 2001 – požár kotelny ve firmě Vulkan Hrádek nad Nisou 

– 26. října 2006 – požár výrobní haly firmy KSM Castings s.r.o. v Hrádku nad Nisou. 
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Graf 3: Počet společných taktických cvičení [35] 

Dominantní hasičskou jednotkou je jednotka v Zittau, která se skládá z profesionální jednotky 

a družstev složených z dobrovolných hasičů [38]. Jako dalšími jednotkami spadajícími 
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pod žitavskou jednotku je sedm jednotek malých obcí, které spadají do katastrálního území 

města Zittau. Tento sbor se připravuje na všechny druhy mimořádných událostí vč. zásahů 

na nebezpečné látky a zásahů ve výškách. Celkový počet je téměř 120 výjezdových hasičů 

a velké množství zásahové techniky v podobě CAS, ale s malým objemem vodních nádrží, 

dopravních automobilů na různých podvozcích a s různým rozsahem výbavy technických 

prostředků. Největší „zátěž“ v operačním řízení nese profesionální jednotka v Zittau a jejich 

družstva dobrovolných hasičů (podle statistiky za rok 2007 téměř 800 výjezdů), 

která disponují i věcnými prostředky pro zásahy na nebezpečné látky, zásahy s lezeckou 

technikou, dopravní nehody a  likvidace úniků ropných látek na vodních tocích. 
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Graf 4: Spolupráce hasičských jednotek při taktických cvičení [35] 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Hrádek nad Nisou je zařazena do kategorie 

JPO II/1 a současně do kategorie III/1 [37]. Je předurčená pro zásahy na dopravní nehody, 

úniky ropných látek na vodní hladině, zásahy při živelných pohromách a pro úniky 

nebezpečených látek se zaměřením na zabezpečení dekontaminačních prostorů. Členská 

základna jednotky se skládá z 29 výjezdových hasičů, z toho 5 velitelů, 7 strojníků 

a 15 nositelů dýchací techniky. Všichni hasiči jsou vybaveni osobními ochrannými 

prostředky. V jednotce jsou připraveny k výjezdu dvě CAS 32 na podvozku Tatra 815 a 148, 

výšková technika na podvozku IFA, dopravní automobil DA 8 Avia a velitelský automobil 

na podvozku Mitshubishi Pajero.  
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Dalšími prostředky ve výbavě jednotky jsou: raftový člun pro šest osob, padesát pět metrů 

norných stěn typ Technolen, plynový hasící přívěs s CO2, hydraulické vyprošťovací zařízení 

a čerpadla na čerpání vody.  

V roce 2007 tato jednotka zasahovala u 140 mimořádných událostí převážně u požárů, 

dopravních nehod a živelných pohrom způsobených orkánem Kyrril. 

 

Jednotka dobrovolných hasičů v Kopaczówě je malou jednotkou vybavenou jednou 

CAS bez dýchací techniky [39]. Celkem je v jednotce sedm hasičů, kteří se připravují 

na řešení běžných mimořádných událostí včetně likvidací následků živelných pohrom.  

 

Tyto jednotky PO ve spolupráci s nejbližšími okolními sbory nejenom na území města Zittau 

a Hrádku nad Nisou tvoří velmi dobře vybavené a vycvičené složky na území Trojmezí 

pro řešení různých druhů mimořádných událostí větších rozsahů překračující hranice 

jednotlivých států. 

 

 

Obrázek 9: Požár skládky v Chotyni (2007) [36] 

3.3.5. Analýza Dohody o spolupráci dobrovolných hasičů z Hrádku a Zittau [2] 
Tato Dohoda byla vytvořena v roce 1991, kdy nebyly v platnosti žádné jiné dohody 

a smlouvy, které by upravovaly zásahy v příhraničním území jiného státu. Byla navržena 

německou stranou a přeložena do českého jazyka. Je zde obecně zmíněn druh a typ pomoci 

s výhledem na nově vznikající Euroregion. Mezi základní body k úspěšnému naplňování 

dohody je povolení německé pohraniční policie v Pirně týkající se překračování státních 

hranic při zdolávání mimořádných událostí akceptované Cizineckou a pohraniční policií 

v Ústí nad Labem [3]. V době podpisu této dohody byl k dispozici průjezd na německé území 

pouze přes turistický hraniční přechod Hrádek nad Nisou – Hartau a tímto povolením nebyl 
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ještě uvažován silniční hraniční přechod přes polské území, který vznikl na podzim roku 

1993. V průběhu let spolupráce byl průjezd hraničními přechody řešen tak, že při výjezdu 

jednotky na území Německa nebo Polska byla tato informace oznámena příslušníkům 

Cizinecké policie, kteří se postarali o průjezd hraničním přechodem a o nahlášení polským 

pohraničním orgánům. 

Dalším bodem Dohody je naznačení způsobu povolávání zahraniční jednotky, který byl řešen 

různými způsoby, nejčastěji telefonicky nebo pomocí radiostanice s nastavenou frekvencí 

německých hasičů. Veliteli obou jednotek byla domluvena fráze v německém jazyce: „Alarm 

feuer“ a určení města a techniky podle číselného označení, které určovalo požadovanou 

techniku. Později se od tohoto způsobu upustilo, protože nebyly prováděny aktualizace 

techniky obou sborů a technika vyjížděla pouze na základě typu události nebo přímého 

požadavku velitele zásahu.  

O taktických cvičeních jsem se zmínil již výše. Pravidlem se stalo pořádání minimálně 

jednoho taktického cvičení ročně na území jednoho z měst. Náklady, které vznikají 

při vzájemné pomoci, nebyly podle Dohody účtovány druhé straně včetně pojišťovacích 

nároků vzniklých poškozením věcných prostředků nebo případných úrazů. 

 

 

Obrázek 10: Průjezd techniky JSDHO Hrádek nad Nisou turistickým hraničním přechodem  

Hrádek nad Nisou – Hartau (2006) [36] 

 

Negativní stránkou Dohody je, že neřeší případné úrazy členů jednotek z české strany. 

Oproti tomu mají němečtí hasiči úrazové pojištění i pro zásahy v zahraničí a jsou při zásahu 

na cizím území kryti pojistnou smlouvou vyplývající z jejích právních norem. Dohoda 

také neřeší případné dopravní nehody zásahových vozidel při jízdě pod světelným výstražným 

a zvukovým zařízením, které mohou vzniknout na území cizího státu. Bohužel, jízda 

zahraničních zásahových vozidel „na majáky“ není u nás ani v ostatních státech povolena, 

pokud vozidlo, případně vozidla, nejsou doprovázena vozidly policejních orgánů. 
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Tato Dohoda přes negativní přístup ze strany HZS Libereckého kraje 

byla uznána dne 19. ledna 2005 [4], tedy po čtrnácti letech. Ředitelstvím HZS Libereckého 

kraje byly určeny zásady pro možnost poskytnutí vzájemné pomoci za dodržení dvou 

podmínek. První se týká zásahů na území města Hrádku nad Nisou, kdy jednotka SDH města 

musí informovat KOPIS HZS Libereckého kraje o povolání jednotky ze Zittau včetně 

nahlášení počtu sil a prostředků na místě události z důvodu koordinace sil a prostředků 

v operačním řízení. V druhém bodě je zmíněn případ povolání hrádecké jednotky žitavskou 

jednotkou, kdy velitel českého sboru musí tuto skutečnost nahlásit 

na KOPIS HZS Libereckého kraje a požádá o povolení k výjezdu. Toto povolení je nutné 

z hlediska zařazení jednotky SDH města Hrádek nad Nisou do požárního poplachového plánu 

Libereckého kraje a pokud nebude této jednotky potřeba v rámci operačního řízení na území 

Libereckého kraje, bude jí toto povolení uděleno. V praxi se toto povolení uděluje v momentě 

výjezdu jednotky SDH Hrádek nad Nisou s tím, že jako záložní jednotkou PO pro město 

Hrádek nad Nisou a jeho okolí je zajišťováno jednotkou SDH obce Chotyně, vzdálená čtyři 

kilometry, a dalšími jednotkami města Hrádku nad Nisou, dislokované v okrajových částech 

města – Dolní Sedlo (nezařazená JPO) a Václavice ( JPO V) . 

 

4. Platná legislativa na úseku příhraniční zásahové činnosti 
V oblasti platné legislativy upravující možnost přeshraniční spolupráce při řešení 

mimořádných události byla podepsána od roku 1989 řada smluv a dohod na vládních úrovních 

v oblasti ministerstva zahraničních věcí České republiky, popř. České a Slovenské Federativní 

republiky. Z počátku to byly dohody upravující sousedské vztahy mezi státy se společnou 

hranicí, které upravovaly vzájemnou spolupráci v obecné rovině, zejména v hospodářské, 

vzdělávací a kulturní oblasti, ale jsou v nich zmíněny i klauzule o mezinárodní pomoci 

pro řešení katastrof a jiných mimořádných událostí. 

Dalšími dokumenty, které jsou důležité pro smlouvy o mezinárodní spolupráci, jsou i dohody 

o malém pohraničním styku, kde se mj. také upravují možnosti zásahu záchranných složek 

při řešení mimořádných událostí. Tyto dohody jsou opět řešeny v obecné rovině s možností 

využití klauzulí o malém pohraničním styku, možností překračování hranic i mimo hraniční 

přechody a o hlášení využití těchto překročení na příslušné hraniční orgány jednotlivých zemí.  

4.1. Mezivládní dohody a smlouvy 
Na základě těchto dohod vznikají již přímo smlouvy o poskytnutí pomoci při katastrofách 

a řešení mimořádných událostí, které se zabývají povoláváním záchranných složek 
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jednotlivých zemí, způsob jejich vyrozumění, postup činnosti na místě katastrof, řešení 

logistiky pro povolané jednotky, jejich návrat zpět po ukončení mise a také řešení případně 

vzniklých škod způsobených jednotkami nebo způsobených jednotkou na místě v souvislosti 

s řešením mimořádných událostí nebo úmyslně způsobených. V těchto smlouvách 

jsou obecně řešeny i léčebné nároky pro případný vznik úrazů na místě řešení katastrof. Mimo 

jiné se smlouvy zabývají i možností vzniku rámcových smluv při přeshraniční spolupráci.  

4.2. Dohody a smlouvy HZS krajů v přeshraniční spolupráci 
Podle mezinárodních smluv jsou vytvářeny, popř. již schváleny oběma zahraničními partnery, 

dohody mezi HZS krajů a orgány hasičské služby v příhraničních oblastech o vzájemných 

pomocí při řešení mimořádných událostí s ratifikací hejtmanů jednotlivých krajů, starostů 

a primátorů jednotlivých měst a obcí, kterých se tato spolupráce dotýká. Jsou vytvořeny 

ze stávajících smluv mezi státy, kde se využívají formulace jednotlivých článků 

mezinárodních smluv s úpravami podle potřeb jednotlivých krajů a oblastí. Dále 

jsou podepsány dohody o spolupráci mezi jednotlivými městy a obcemi v příhraničních 

oblastech, které vznikly nebo vznikají dle potřeb a možností jednotlivých partnerů. 

Jelikož území Euroregionu Nisa sousedí se dvěma státy a to se Spolkovou republikou 

Německo a Polskou republikou, dohody a smlouvy v rámci mezinárodní spolupráce se řídí 

podle různých mezinárodních dohod a smluv podepsaných mezi jednotlivými státy. 

4.3. Smlouvy a dohody se Spolkovou republikou Německo  
Mezi prvními smlouvami, na kterých bylo možné vytvořit spolupráci pro řešení katastrof 

a mimořádných událostí na území v příhraničních oblastech České republiky a Spolkové 

republiky Německo byla dle sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí ČSFR 

č. 521/1992 Sb. podepsána Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou 

a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelství dne 27. února 1992 

s platností po výměně ratifikačních listin obou smluvních stran [9]. Tato smlouva se nese 

v duchu dobrého přátelství a bude usilovat o mírovou a partnerskou spolupráci ve všech 

oblastech s vedením dialogu v ovzduší vzájemné důvěry. V této smlouvě se mj. v článku č. 17 

odst. 4 uvádí, že smluvní strany, tedy ČSFR a SRN, si budou vzájemně poskytovat pomoc 

při katastrofách a těžkých nehodách. Platnost této smlouvy byla stanovena na dobu deseti let 

s automatickým prodloužením na dalších pět let. Pokud by jedna ze smluvních stran chtěla 

tuto smlouvy vypovědět, musí tak učinit jeden rok před uplynutím příslušné doby platnosti. 

Jako další dokument, který může ovlivňovat budoucí smlouvy a dohody o spolupráci, 

je Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém 

pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních 
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hranic ve zvláštních případech [12], která byla uveřejněna ve formě Sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 237/1994 Sb. Tato dohoda sice nepřímo souvisí s příhraniční spolupráci 

při řešení mimořádných událostí, ale důležitým bodem je čl. č. 2, který stanovuje vzdálenost 

pohraničního pásma ve vzdálenosti dvacet pět kilometrů od společných státních hranic 

do vnitrozemí. Do této oblasti je zahrnuto převážně území Euroregionu na české i německé 

straně. Tato dohoda však neupravuje v žádném článku přestup státní hranice při řešení 

krizových a mimořádných událostí.  

Další dohodou, ze které také vychází pozdější smlouva o spolupráci, je Dohoda o spolupráci 

v oblasti ochrany životního prostředí [11], podepsaná vládami České republiky a Spolkové 

republiky Německo, která mimo jiné upravuje v čl. č. 5 vznik průmyslových opatření a jiných 

mimořádných událostí, která ohrožují člověka nebo životní prostředí výsostného území druhé 

smluvní strany. Tato dohoda v oblasti životního prostředí byla zveřejněna 

jako Sdělení č. 53/1999 Sb. Ministerstva zahraničních věcí ze dne 2. ledna 1999.  

4.3.1. Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo 
o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích [9] 

Po dvanácti letech od „sametového“ převratu a na základě Smlouvy mezi Česko a Slovenskou 

federativní republikou a Spolkovou republikou Německou o dobrém sousedství a přátelské 

spolupráci z roku 1992 vznikla Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 

Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, která se podle znění 

smlouvy bude poskytovat na základě žádosti o poskytnutí pomoci druhé smluvní strany. 

Tento dokument řeší vzájemnou pomoc na celostátní úrovni na základě žádosti z české strany 

od Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí a z německé strany 

to jsou Ministerstvo zahraničí, Spolkové ministerstvo vnitra, Bavorské státní ministerstvo 

vnitra a Saské státní ministerstvo vnitra. Tato smlouva byla podepsána 19. září 2000, 

ratifikována oběma smluvními stranami a vešla v platnost dne 1. ledna 2003. 

Smlouva řeší druhy pomoci, které spočívají ve vyslání záchranných jednotek, jednotlivých 

odborníků, poskytnutím předmětů pomoci, sdělením potřebných informací popř. jiným 

vhodným způsobem uvedeném v čl. 4 smlouvy. Tato pomoc může být poskytována po zemi, 

po vodě nebo letecky. Důležitým momentem smlouvy je možnost zasahovat bez cestovních 

dokladů záchranářů, avšak vedoucí záchranné mise musí předložit na základě žádosti doklad 

o ověření k poskytnutí pomoci. Dalším důležitým bodem je možnost překračování hranic 

i mimo hraniční přechody s tím, že tyto průchody přes hranici mohou být provedeny 

na základě nebezpečí zprodlení a musí být neprodleně oznámeny místně příslušným orgánům 

na úseku ochrany státních hranic. Přestup hranic podle výše uvedených možností je možné 
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použít i pro tranzit při pomoci třetí zemi. Zasahující složky mohou nosit uniformu, pokud 

náleží k jejich běžné výstroji. Mohou i používat na svých vozidlech vlastní výstražná 

a zvuková znamení. Smlouva se také zabývá i dovozem prostředků určených pro záchranu, 

na které se nevztahují žádné celní poplatky a kontroly, ale na druhou stranu se nesmí dovážet 

nebo vyvážet žádné jiné zboží. Na vozidla smluvní strany poskytující pomoc se nevztahují 

žádné silniční poplatky a povolení pro mezinárodní přepravu. V článku sedm se smlouva 

zabývá přepravou na místo havárie letecky, která je odlišná od silniční přepravy. Jejich 

použití se musí předem oznámit příslušnému orgánu žádající strany s uvedením údajů 

o letadle, posádky, nákladu, trase, času odletu a předpokládané době přistání.  

Koordinace a celkové řízení uvedené v článku osm s uvedením, že vše je v kompetenci 

orgánů a velitelů strany žádající o pomoc a pokyny a úkoly se udílejí pouze vedoucímu mise. 

O nákladech na poskytnutí pomoci hovoří článek devět, kde je sděleno, že tyto náklady hradí 

stát poskytující pomoc, ale náklady při použití letadel hradí stát poskytující pomoc. Logistické 

zajištění, např. stravování, ubytování, neodkladná nemocniční péče nebo provozní předměty 

poskytne stát žádající pomoc. Vše ale záleží na dohodě mezi smluvními stranami, kdy veškeré 

náklady může nést stát poskytující pomoc.  

V článku deset jsou uvedeny možnosti odškodnění a náhrada škod, kdy v odstavci jedna 

je uvedeno, že každá smluvní strana se vzdává nároků na uplatnění vzniklé škody vůči druhé 

straně. Tato skutečnost platí i v souvislosti se vznikem úrazu případně smrti záchranářů 

při plnění úkolů v rámci této smlouvy. Tím však nejsou dotčeny nároky na náhradu škody 

poškozeného v souvislosti s plněním úkolů, případně nároků pozůstalých. Při vzniku újmy 

třetí osobě, kterou způsobila strana poskytující pomoc, náklady na odškodnění nese strana 

žádající pomoc. To však  neplatí v případě, kdy škody jsou způsobeny úmyslně nebo při hrubé 

nedbalosti. V problému ochrany osobních údajů se v článku jedenáct uvádí, že údaje 

poskytnuté druhé straně se nesmějí poskytovat třetí osobě, pokud nejsou potřeba pro řešení 

možných trestních činů případně z důvodu ochrany bezpečnosti okolí. Jejich předávání se řídí 

podle právních norem země, která tyto informace poskytuje. Pokud však dojde ke škodě 

při poskytnutí osobních údajů, má poškozený právo na odškodné, které nese strana, 

která škodu způsobila. 

Po ukončení činnosti záchranných týmů nebo jednotlivců na území smluvní strany, musí tyto 

jednotky opustit neprodleně zemi, kde byla pomoc poskytována. Tento postup platí 

i v případě, že o ukončení nasazení jednotek rozhodne smluvní strana žádající o pomoc.  

Jiné formy spolupráce smlouva uvádí jako přípravy na zásah, možných prognóz k řešení 

nebo vývoji události, výměny praktických zkušeností, podání informací z výzkumů 
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a odborných kurzů. Jako jiná forma spolupráce se uvažuje pořádání společných cvičení, 

které se uskutečňují přiměřeně podle této Smlouvy. Za další spolupráci se považuje 

i zjišťování příčin katastrof a havárií, výměna informací o nebezpečí a následcích katastrof 

šířících se na území druhého státu včetně předávání naměřených hodnost. Mezi další body 

ujednání je telekomunikační spojení, kdy musí být po dohodě smluvních stran umožněno 

spojení mezi smluvními stranami, mezi záchrannými jednotkami a spojení mezi záchranáři 

a velením zásahu.  

Touto smlouvou podle článku patnáct nejsou dotčeny jiné mezinárodně právní dokumenty 

smluvních stran. V případě sporů ve vysvětlování o ustanovení v této smlouvě a příslušné 

orgány nemohou přímo vyřešit spor, urovnají smluvní strany vzájemným jednáním.  

V závěrečném ustanovení se hovoří o ratifikaci této smlouvy a registraci u Organizace 

spojených národů. Dále je zde uvedeno, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a případné 

vypovězení smlouvy je možné pouze písemně a diplomatickou cestou. Tato výpověď nabývá 

účinnosti po uplynutí šesti měsíců od doručení druhému smluvnímu státu. 

4.3.2. Smlouvy HZS krajů a německých partnerů 
Na základě této mezinárodní smlouvy vznikla mezi HZS Ústeckého kraje [14], oblastí Saské 

Švýcarsko, oblastí Bautzen a části oblasti Löbau – Zittau „Dohoda o přeshraničním 

poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních opatřeních“. Jsou v ní vyjmenována města 

a obce po obou stranách hranice, kterých se tato Dohoda dotýká, a jsou zde zařazeny jednotky 

PO, které by v případě mimořádných událostí poskytovaly pomoc. Povolání jednotek PO 

pro zásahy v příhraničních oblastech smluvních partnerů je prováděno přes KOPIS 

HZS Ústeckého kraje a na německé straně přes místně příslušná operační střediska v Pirně, 

Dippoldiswalde, Bautzenu a Zittau. Tato operační střediska podávají potřebné informace 

pohraničním orgánům na obou stranách hranice. V Dohodě jsou v článku jedna zmíněny 

případy poskytnutí pomoci, na které mohou být jednotky povolány. Na zajištění poskytnutí 

pomoci však nevyvstává žádný právní nárok. V třetím článku Dohody se mluví o hrazení 

výdajů za poskytnutí pomoci, poškození nebo poničení, případně ztrátu, kdy obec žádající 

pomoc může na vlastní přání uhradit vzniklé údaje. Logistické zabezpečení (ubytování, 

stravování, …) pro zasahující jednotky PO zabezpečuje podle této smlouvy obec žádající 

o pomoc. Na území české části toto zabezpečuje a hradí HZS Ústeckého kraje. Článek čtyři 

se zabývá ochranou pojištění, kde je zmíněno, že obec žádající o pomoc se zříká nároků 

za škody způsobené na majetku vůči obci poskytující tuto pomoc, pokud však nebyla 

způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Pokud vznikne škoda třetí osobě, je hrazena 

podle právní legislativy území postižených mimořádnou událostí. V bodě sedm tohoto článku 
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je důležité ustanovení týkající se neodkladné lékařské péče, která musí být poskytnuta a zde 

bude využita Dohoda Spolkové republiky Německo a České republiky o sociální jistotě z roku 

2001 a zákona k této dohodě o sociální jistotě rovněž z roku 2001. V dalším článku je zmíněn 

požární poplachový plán zabývající se možností přeshraničního poskytování pomoci, 

a který se bude neodkladně aktualizovat, minimálně jednou ročně porovnávat jeho aktuálnost 

a bude odsouhlasen pohraničními policiemi obou států. V pokračujícím článku jsou body 

týkající se dalších aktivit v podobě vzdělávání, účastí na soutěžích, optimalizace požární 

techniky a dalších forem spolupráce. V závěrečném ustanovení je mimo zmíněno, že Dohoda 

je uzavřená na dobu neurčitou a platnost nabývá v den podpisu této Dohody, tedy v srpnu 

2007. 

 

Dohoda, případně smlouva o přeshraniční spolupráci mezi HZS Libereckého kraje a sousedící 

německou částí je ve fázi příprav, jednání a schvalování. Jako vzor této dohody je Dohoda 
o poskytnutí pomoci a spolupráci v rámci protipožární ochrany mezi HZS Karlovarského 

kraje [8] a příhraniční oblasti německé strany složené z jednotlivých obcí jmenovitě 

vypsaných v této smlouvě. Tato Dohoda vznikla v roce 2007 a byla podepsána 25. dubna 

2007 jak hlavními představiteli Dohody, tak představiteli jednotlivých obcí zahrnutých v této 

Dohodě. Ta kopíruje mezivládní dohodu z roku 2003 včetně úhrad nákladů za způsobené 

škody, logistiku na místě zásahu a neodkladnou lékařskou péči na základě mezivládní 

smlouvy o sociální jistotě. 

4.4. Smlouvy a dohody s Polskou republikou 
Situace se smlouvami a dohodami ohledně spolupráce na česko – polských hranicích 

se vyvíjela trochu jinak, i když konečný výsledek je v současnosti téměř shodný 

jako mezinárodní dohody a smlouvy se Spolkovou republikou Německo. 

4.4.1. Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou 
republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci [16] 

Mezi prvními smlouvami, které byly po roce 1989 podepsány, byla Smlouva mezi Českou 

a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, přátelské 

spolupráci a solidaritě [13], která byla podepsána v roce 1991 a ratifikována v roce 1992 

s konečnou platností. Jedná se o obdobnou smlouvu jako s Německem, ale jsou zde uvedeny 

významné výjimky, např. v článku 2 odstavce 3 je uvedeno, že: „ Smluvní strany konstatují, 

že mnichovská dohoda ze dne 29. září 1938 byla od samého počátku neplatná se všemi z toho 

vyplývajícími důsledky“, dalším rozdílem je to, že tato Smlouva je platná po dobu patnácti let 

s automatických prodlužováním na dobu pěti let, pokud některá ze stran rok před ukončením 
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platnosti smlouvu nevypoví. I tato Smlouva se nese v duchu dobrého přátelství a bude 

usilovat o mírovou a partnerskou spolupráci ve všech oblastech a bude veden dialog v ovzduší 

vzájemné důvěry s podporou rozvíjení regionů na obou stranách státní hranice a přeshraniční 

spolupráci. V článku osmnáct této Smlouvy je v odstavci číslo dva klauzule o vzájemném 

poskytování pomoci při živelných pohromách a těžkých nehodách. 

4.4.2. Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém 
pohraničním styku [17] 

Další smlouvou, kde se zmiňuje vzájemná spolupráce při mimořádných událostech 

a zjednodušila překračování státních hranic při záchranných akcích je Smlouva mezi 

Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsána v roce 1995 

s platností v roce 1996 po výměně ratifikačních listin mezi oběma smluvními partnery. Tento 

dokument mj. stanovuje pásmo malého pohraničního styku na 15 km po obou stranách státní 

hranice a umožňuje zjednodušený pohyb obyvatel v příhraničních oblastech s trvalým 

bydlištěm v obci uvedené v příloze číslo jedna této Smlouvy. Dále tato smlouva určuje 

hraniční přechody, kde malý pohraniční styk může probíhat. To podstatné pro řešení 

mimořádných událostí je uvedeno v článku devět této Smlouvy, kde je napsáno, 

že v naléhavých případech bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku se umožňuje 

překračovat státní hranici v kterémkoliv místě. Toto se vztahuje i na obyvatele v ohrožených 

oblastech při cestě tam i zpět, ovšem za prokázání totožnosti příslušným orgánům druhé 

smluvní strany. Vozidla včetně příslušenství jsou osvobozena od celních, daňových a jiných 

poplatků za podmínky jejich zpětného vývozu. 

4.4.3. Ostatní smlouvy 
Ve stejném roce byla mezi Českou republikou a Polskem podepsána Smlouva o přeshraniční 

spolupráci mezi oběma státy [21] ve všech směrech, jak v hospodářské, kulturní, vzdělávací 

oblasti, dopravě a spojích, živnostního prostředí, turistice a pod, a také při vzájemné pomoci 

v případě katastrof a živelných pohrom. Je to smlouva upřesňující tuto spolupráci za vzniku 

Komise a možnosti pozvání expertů při řešení otázek vyplývajících z jednotlivých oblastí 

v přeshraniční spolupráci.  

V oblasti ochrany životního prostředí byla podepsána v roce 1999 příslušná smlouva 

mezi oběma státy [20], kde je mj. v čl. 5 uvedeno, že v případě vzniku havárií ohrožujících 

životní prostředí smluvního státu je povinna druhá strana informovat o vzniklé situaci 

a provést taková opatření, která zamezí dalšímu šíření znečištění. Dále je zde uvedeno, že obě 

smluvní strany vytvoří společné programy o opatření za účelem předcházení mimořádného 

ohrožení životního prostředí. 
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V roce 1999 byla podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou 

o spolupráci v hraničních otázkách, která byla ratifikována v roce 2002 a ve stejném roce 

vešla v platnost [15]. Tato smlouva upravuje spolupráci na státních hranicích v oblasti 

ochrany, kontroly, bezpečnosti a veřejného pořádku, používání hraničních vod, cest, mostů 

a jiné. V této smlouvě je v  článku patnáct upraveno překračování státní hranice 

při katastrofách, živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech vzniklých 

v blízkosti státních hranic za použití dopravních prostředků, techniky a materiálů určených 

pro pomoc poškozeným za podmínky žádosti o pomoc jedné ze smluvních stran. 

4.4.4. Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci 
a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných 
mimořádných událostech. [19] 

O rok později, tedy v roce 2000, byla ve Varšavě podepsána Smlouva 

mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci 

při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tato smlouva 

proběhla ratifikací a vešla v platnost v roce 2003. S porovnáním se stejnou smlouvou, 

která byla podepsána mezi ČR a SRN se jedná o téměř shodnou smlouvu s drobnými 

výjimkami v podobě orgánů pro předkládání a přijímání žádostí, kde na české straně je to 

Ministerstvo vnitra (stejné jako ve smlouvě s Německem) a Ministerstvem vnitra a státní 

správy na polské straně. I zde se jedná o smlouvu pro poskytování pomocí při velkých 

mimořádných událostech, jejich povolávání, překračování hranice, systémem řízení na místě 

nasazení, nákladech na poskytnutí pomoci a náhradě škod. I tato Smlouva je uzavřena 

na dobu neurčitou.  

Ve znění této smlouvy však není uvedeno, že by se měnila, popř. rušila Smlouva 

o přeshraniční pomoci podepsána v roce 1994, která byla uzavřená na dobu deseti let 

s automatickým prodlužováním po pěti letech. Tudíž jsou zde dvě smlouvy, které výrazně 

napomáhají k řešení mimořádných událostí a katastrof v přeshraniční spolupráci. 

4.4.5. Metodický pokyn pro jednotky požární ochrany podílející se na vzájemné 
pomoci Polské republiky a České republiky [40] 

V roce 2002 vyšel Metodický pokyn pro jednotky PO podílející se na vzájemné pomoci 

Polské republiky a České republiky, který vydalo na české straně MV – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR. Tento pokyn byl vydán jak v českém jazyce, 

tak v polštině a seznamuje o druzích spolupráce, o systému jednotek požární ochrany Polska 

a České republiky, jejich řízení a pravomocích jednotlivých velitelů, stupňů řízení u zásahu, 

způsobu vyslání sil a prostředků na území druhého státu a organizaci na místě zásahu. 

Dále se zabývá taktickými zásadami, součinnostmi při nasazení jednotek PO, radiového 
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spojení a signály pro dodávku vody jak na českém, tak na polském území, a činností 

po příjezdu jednotky na území druhého státu. Jsou zde uvedeny v přílohách seznamy 

kontaktních bodů, takticko-technická data nejpoužívanější techniky, polsko-český slovník 

požárních pojmů, vzory faxových zpráv, pověření k poskytnutí pomoci a mapy česko – 

polského  pohraničí.  

 

Tento dokument velmi dobře přibližuje systémy a způsoby organizace jednotek požární 

ochrany a řízení na místě jednotlivých událostí. Jsou zde vidět rozdíly ve všech směrech 

a oblastech, jenom, jak by řekl klasik, „oheň hoří všude stejně a neštěstí nechodí po horách, 

ale po lidech“. A to neplatí jenom při spolupráci mezi českým a polským státem. Je jenom 

na škodu, že podobná literatura není zpracována pro spolupráci mezi českými a německými 

jednotkami PO. 

 

5. Zásahový dokument [41] 
Koordinace pomoci při řešení mimořádných událostí je v rámci Euroregionu Neisse – Nisa – 

Nysa řešena bezpečnostní komisí Euroregionu a vedena pod názvem „Zásahový dokument 

pro ochranu před katastrofami v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa“. O tomto dokumentu 

bylo v červnu 2007 podepsáno memorandum mezinárodního setkání FOR – BE – S – skupiny 

pro bezpečnost, kde je prioritně zakotvena realizace záměru Zásahového dokumentu. 

5.1. Cíl projektu 
Cílem tohoto projektu je navrhnout proces pro přeshraniční krizový management, navrhnout 

jednotné formuláře pro povolávání v případě mimořádných událostí, způsob vedení 

a předávání výzev pro možnosti zásahu na území smluvního partnera. Projekt vychází 

ze stávajících mezivládních dohod mezi Českou republikou a Německem a Polskou 

republikou a Německem a jeho využití se uvažuje v rámci všech tří stran Euroregionu. 

Území vymezené Zásahovým dokumentem odpovídá území Euroregionu. O jeho financování 

bude usilováno z budoucího programu přeshraniční teritoriální spolupráce v rámci 

tří projektů: sasko – polské, česko – saské a česko – polské území a celý projekt 

bude financován z prostředků EU. 

Odpovědností za obsahovou koordinaci jsou odpovědni partneři: 

– na německé straně okres Löbau – Zittau, 

– na české straně Krajský úřad Libereckého kraje, 

– na polské straně Vojvodské velitelství hasičů ve Vratislavi. 



42 

Zásahový dokument je ve své podstatě zaměřen na zlepšení spolupráce českých, německých 

a polských sil při odvrácení ohrožení území Euroregionu. Cílem projektu je podpora 

plánování, rychlá výměna informací v případě zásahu a žádost o pomoc. Práce s tímto 

dokumentem by měla být řešena pomocí webového portálu Euregionu a komunikačním 

spojením bude běžná internetová síť. Způsobem řešení je sjednocení požadavků 

na technickou výbavu připojení a zařízení pro komunikaci s webovým portálem a stanovit 

potřebné úkony a požadovaný obsah prováděných prací. 

5.2. Postup vytváření Zásahového dokumentu 
Pro vytvoření zásahového dokumentu je nutné provést následující postupy: 

1. Sběr dat pro popis území za účelem ochrany před katastrofami. 

2. Analýza ohrožení mimořádnými událostmi, které mohou na území Euroregionu 

vzniknout. 

3. Vývoj systému poskytování pomoci. 

4. Vývoj forem výměny informací a stanovení informačních cest. 

5. Poskytování informací na internetových stránkách Euroregionu. 

6. Pořádání workshopů a společných cvičení. 

7. Vytvoření legislativních rámců pro vytvoření tohoto dokumentu. 

Zásahový dokument pro požadování pomoci bude zpracován na základě databázových 

systémů, kde pod číselnými kódy budou uloženy potřebné informace o druhu události a jejím 

rozsahu, vzniku a předpokládané délce trvání zásahu, místa události, dojezdových trasách 

a případně dalších informací (charakter území, potřebná technika a věcné prostředky, 

přistávací plochy, inženýrské sítě, apod.). Na mapách, které budou součástí programu a měly 

by se generovat společně s odeslaným formulářem, budou zobrazeny potřebné informace 

se souhlasnou symbolikou odsouhlasenou všemi smluvními partnery, např. mapa ohrožení 

území při povodních, kde budou vymezena místa pro vzájemné poskytování pomoci. 

Jedním z důležitých bodů je ochrana programu a dat před zneužitím třetími osobami, 

protože se předpokládá využití veřejné internetové sítě. Ochrana spočívá ve zřízení přístupu 

na webové rozhraní, které bude chráněné heslem. Bude také nutné vyřešit přístup 

pro aktualizace dat a jejich případné doplnění. 

 

Na návrh německé strany bylo vytvoření návrhu zásahového dokumentu svěřeno německé 

firmě TÜV Rheiland Industrie Service GmbH, Berlin. Návrh zásahového dokumentu vychází 

ze stávajícího programu DISMA, který je vytvořen pro krizové řízení měst a obcí při řešení 

mimořádných událostí na jejich území. Jsou v něm vytvořeny databázové podklady sil 
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a prostředků, mapové podklady měst a obcí, registry látek, různé matematické modely 

pro simulaci možných účinků nebezpečných látek, připravené formuláře pro řešení 

mimořádných událostí apod. Připravovaný Zásahový dokument bude na rozdíl od programu 

DISMA používat webové rozhraní pro sjednocení pracovního prostředí jednotlivých států. 

Bude pracovat v podstatě na stejných základech jako DISMA s obdobnými databázovými 

systémy ve třech jazykových mutací. 

 

 

Obrázek 11: Možnosti rastrových map postiženého území města  [42] 

 

Obrázek 12: Možnosti rastrových map s vymezením nebezpečené zóny [42] 

 

5.3. Výhled pro Zásahový dokument 
Tento projekt, který se započal zpracovávat, je dobrou volbou pro povolávání jednotek 

požární ochrany a záchranných složek. Pokud se podaří vytvořit společné prostředí 

pro zpracovávání požadovaných údajů, zajistit možnost aktualizací dat a vytvořit společné 

prostředí mapových podkladů, bude se jednat o velmi zdařilý projekt, 

se kterým by se zefektivnila přeshraniční spolupráce jednotek a záchranných složek na území 
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Euroregionu a vytvoří se předpoklad rychlého povolávání těchto složek bez nutnosti znalosti 

jazyka smluvních partnerů. Bude tedy záležet, zda tato možnost bude využívána a na četnosti 

mimořádných událostí, včetně těch menších zásahů v rámci sousedních obcí. 

 

6. Návrhy na změny, doplnění a sjednocení legislativy  
V předchozí části byla shrnuta planá legislativa, smlouvy a dohody při zdolávání 

mimořádných událostí na území druhého státu, v tomto případě na území Spolkové republiky 

Německo a Polské republiky. Jsou zde vyjmenovány podmínky a možnosti vzájemného 

povolávání záchranných jednotek při řešení katastrof a závažných havárií. Tyto smlouvy 

jsou ve své podstatě uzpůsobeny pro vysílání speciálních odřadů a vybraných jednotek 

profesionálních hasičů, které by měly provádět činnosti na území druhého státu, např. SAR 

tým složený hlavně z HZS hlavního města Prahy a Ostravy. Tomu odpovídá i výbava 

technickými a dalšími prostředky a jejich početní stavy, hlavně u HZS hlavního města Praha. 

Jsou to však jednotky, které zasahují opravdu na základě výzvy a povolání operačními 

střediskem Generálního ředitelství HZS ČR. Těchto zásahů není však mnoho a týmy 

specialistů vykonávají běžnou zásahovou činnost. 

6.1. Analýza přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu 
Běžný život v příhraničních oblastech je jiný, než jak si představují smlouvy a dohody 

a v případě nouzových stavů není jednoduché provést pomoc na druhé straně hranice, byť 

dojezdová vzdálenost jednotek je malá, řádově několik kilometrů. Nastávají i situace, 

kdy se mimořádné události řeší na společné hranici a je problematické provádět zásah několik 

metrů za nimi, v době, než přijede místní jednotka, které toto území patří. Typickým 

případem jsou požáry trávy nebo lesních porostů. Tyto problémy se netýkají technického 

vybavení jednotek PO, ale právních norem a předpisů, které neřeší právě tyto „běžné“ zásahy 

a nejsou vypracované jednotné postupy společných zásahů na obou stranách hranice. Obce 

a jednotky tyto situace řeší po svém a leckdy tyto dohody ani smlouvy neodpovídají právě 

těmto právním normám.  

Příkladem tohoto je „Dohoda města Hrádku nad Nisou a města Zittau“[2], která je sice 

podepsána v roce 1991, kdy ještě nebyly náznaky podobných řešení v přeshraniční spolupráci 

a byla podepsána v dobré víře a situací po roce 1989. Je také řešena v obecné rovině na úrovni 

měst, kde bylo stanoveno, jak budou jednotky PO měst povolány, způsob povolávání a rovinu 

poskytující pomoci. Mluví se v ní o nákladech vzniklých při zásazích, kdy případné vzájemné 

náklady nebudou účtovány a pojišťovací právní nároky nevznikají. Co už nebylo dohodou 

řešeno bylo to, že velitelé obou jednotek si zvolili číselné kódy techniky a v případě povolání 
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jednotky budou tyto kódy využívány. Dále byla stanovena jedna fráze v němčině ve znění 

„Feuerwehr Zittau, Alarm Feuer in Zittau“ a dále náležel právě tento číselný kód techniky. 

Naráželo se však na problém, kdy při zavolání přijímaný nerozuměl z důvodu neznalosti 

němčiny, o jakou techniku je žádáno, přesto právě na základě této obecné fráze jednotka SDH 

města Hrádku nad Nisou na místo události vyjela. Ještě jeden bod tato dohoda neřešila, 

a to byly případně vzniklé úrazy. Jednalo se o takovou tichou hrozbu, která však za dobu 

sedmnácti let spolupráce nebyla naplněna a k žádným úrazům nedošlo. Přesto mezi návrhy 

velitelů bylo to, že místní jednotka v případě potřeby zajistí převoz za hranice, kde by byla 

připravena zdravotnická pomoc, která by zajistila další ošetření. 

6.2. Analýza smluv o přeshraniční spolupráci 
Uběhla dlouhá doba od podpisu první smlouvy v „porevoluční“ době a v posledních dvou 

letech se vytvářejí smlouvy mezi hasičskými záchrannými sbory krajů a jejich zahraničními 

partnery na úrovni vyšších správních celků a obcí. Tyto krajské smlouvy vycházejí 

z mezivládních smluv a jsou přizpůsobovány na místní oblast a podmínky, včetně způsobu 

povolávání, náhrad škod, povinností na místě zásahu a dalších. V platnost vešla smlouva 

o příhraniční spolupráci mezi Hasičských záchranným sborem Karlovarského kraje [8], 

která se ale netýká Euroregionu, obdobná smlouva Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje [14] a jejich kolegů na německé straně. V přípravě je i Smlouva HZS Libereckého kraje 

s německým územím sousedícím s tímto krajem. S polskou stranou je spolupráce zatím řešena 

podle mezivládní smlouvy z roku 2000 [19]. 

Tyto smlouvy řeší podobné věci jako hrádecko-žitavská dohoda z roku 1991 [2] a jsou zde 

navíc zmiňovány i případně vzniklé úrazy. Povolávání jednotek je řešeno přes příslušná 

operační střediska, což může prodloužit čas výjezdu jednotek. Není však vyřešena případná 

aktualizace dat v podobě telefonních čísel, protože národní čísla tísňového volání 

a ani evropské číslo 112 při předvolbě příslušného státu nefunguje a musí se volat na pevná, 

případně mobilní telefonní čísla. 

V případě možnosti povolávání jednotek v přeshraniční spolupráci není v platných smlouvách 

řešen počet jednotek, jejich kategorie, technika, kontakty na představitele jednotek apod. 

v podobě např. příloh ke smlouvě, která by mohla být řešena jako poplachový plán 

v přeshraniční spolupráci s uvedenými body a mohly by být vydány na jednotlivé typy 

událostí (požár, hromadné dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, úniky ropných látek 

na vodní toky a hladiny, živelné pohromy). Tyto poplachové plány by neměly řešit čtyři 

stupně jako v případě požárních poplachových plánů, podle kterých jsou povolávány české 

jednotky, ale dva stupně, a to první a zvláštní. V prvním by byly uvedeny max. tři až čtyři 
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jednotky a ve zvláštním stupni by povolávání dalších jednotek řešilo operační středisko 

na straně jednotek poskytující pomoc dle podkladů druhé strany. 

6.3. Jazyková bariéra v přeshraniční spolupráci 
Jednou z dalších problematických věcí, které nevyřeší žádná dohoda ani smlouva, je neznalost 

jazyka druhé strany. I když se připraví fráze a kódy techniky a věcných prostředků, 

které by byly potvrzeny oběma stranami a budou vydány pouze v jednom jazyce, není tím 

zaručena přesnost předávané informace a mohou vznikat chybná rozhodnutí obsluh přijímané 

zprávy nebo nedokonalost předávané zprávy. To vyvolává nutnost vzniku dvoujazyčných 

formulářů, ve kterých by byly vypsány důležité informace o místě události, typu mimořádné 

události a požadované techniky na místě zásahu. Tyto formuláře by byly několika typů 

s převažujícím charakterem typu události. Pro včasný přenos těchto informací je nutné 

zajištění rychlé přenosové cesty případně vznik online systému mezi operačními středisky. 

Z důvodu jazykové bariéry jsou v mezivládních a krajských smlouvách o zahraniční 

spolupráci zmíněni tlumočníci, které by měla zajišťovat strana žádající pomoc, a tito 

tlumočníci by tuto bariéru měli překonávat. Ovšem v praxi to přináší komplikaci v podobě 

dostupnosti těchto lidí, protože při „běžných“ zásazích je třeba poskytovat pomoc v několika 

minutách a pokud je v řadách zasahujících jednotek osoba znalá cizího jazyka, tento problém 

odpadá. Pokud je ale případ opačný, tedy není okamžitě přítomen tlumočník, musí se tyto 

jednotky bez něho obejít a nastává dorozumívání systém „ruce a nohy“. V praxi to znamená 

pokusit se provést společně s velitelem zásahu průzkum přiděleného prostoru, zmapovat 

situaci a poté provést zásah dle svých znalostí a zkušeností. V několika případech se takto 

zasahovalo na území města Zittau při velkých požárech objektů nebo požárů na území města 

Hrádku nad Nisou. Jedná se sice někdy o zdlouhavé vysvětlování, ale v konečném důsledku 

se daří najít společnou cestu. Povolání  na místo události tlumočníka může přinést i další 

problém, a to neznalost technického jazyka a taktických postupů při řešení mimořádných 

událostí. Tlumočník určitě přinese lepší komunikaci, ale také to může přinést řadu 

nepřesností, např. při zásahu na úniky nebezpečených látek, kdy neznalost terminologií 

a technické části jazyka by mohlo ohrozit i zahraniční jednotku. 

6.4. Komunikace v rámci přeshraniční spolupráce [27] 
Ještě jednu problematiku je nutno zmínit, a tou je používání rádiových frekvencí na území 

cizího státu. Tak jako v České republice, tak i v zahraničí existují právní normy týkající 

se telekomunikací a rádiových vln. Tyto kmitočty se hlídají a jejich přesah na cizí území 

by neměl nastat. Z toho důvodu mobilní operátoři mívají např. špatný stav signálů pro mobilní 

telefony v příhraničních oblastech. To úzce souvisí i s kmitočty používaných v požární 
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ochraně. Mezivládní smlouvy o velkých haváriích se pouze zmiňují o zapůjčování 

komunikačních prostředků, ale krajské smlouvy pro velké zásahy v příhraničních oblastech 

tuto skutečnost nezahrnují vůbec. Ani právní normy o telekomunikacích a radiových 

frekvencích neumožňují na svém území používat jiné frekvence, než schválené s platným 

povolením. Souvisí to i s vybaveností jednotek radiostanicemi v příhraničních oblastech, 

které není dostatečné pro zapůjčování zahraničním jednotkám při zásazích. Nejedná se totiž 

o jednu radiostanici, nýbrž o několik, které by potom mohly chybět pro jednotky na místě 

zásahu. Tento negativní jev se zpravidla neřeší a jednotky na místě události pracují se svými 

radiostanicemi na svých kmitočtech. 

 

Toto je okruh neduhů při mezinárodní spolupráci v příhraničních oblastech. Netýká se to 

jen popisovaného Euroregionu Nisa, ale v rámci České republiky se s těmito otázkami 

můžeme setkávat téměř všude. 

 

7. Návrhy legislativních změn pro přeshraniční spolupráci v  
Euroregionu Nisa  

V rámci České republiky a okolních států jsou vytvořeny základní smlouvy a dohody 

na mezivládní úrovni, které vytvořily odrazový můstek pro následné smlouvy na úrovni krajů 

a jejich zahraničních partnerů pro pomoc při řešení katastrof a vážných havárií. Ovšem tyto 

smlouvy a dohody nepostihují všechny aspekty pro běžnou zásahovou činnost jednotek 

na území druhé státu při jejich povolání z důvodu pomoci v rámci přeshraniční spolupráce. 

V předcházející části byly vysloveny neduhy smluv a dohod, které nastínily možné problémy 

při mimořádných událostech v rámci příhraniční spolupráce. Tyto otázky by se měly začít 

diskutovat  a mělo by se hledat řešení, které by zjednodušilo činnost jednotek na území 

druhého státu. Výsledkem této diskuze by měl být návrh na řešení stávajícího stavu. Ten  

musí být předložen vyšším orgánům pro změnu  mezivládních dohod a smluv v obecné 

rovině, které by vytvořily podmínky pro místní smlouvy ať už na krajské nebo místní úrovni. 

Otázkami, kterými se musí fóra zabývat ve svých diskuzích pro činnost na území druhého 

státu v přeshraniční spolupráci, jsou: 

– používání světelných a zvukových výstražných zařízení, 

– vyřešení úrazového pojištění členů zásahových jednotek, 

– odpovědnost za škody způsobené jednotkami poskytující pomoc druhé straně, 

– odškodnění zranění členů jednotky poskytující pomoc, 

– používání vlastních kmitočtů pro svoji činnost na místě události, 
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– sjednocení systému povolávání jednotek v případě poskytnutí pomoci, 

– vytvoření poplachových plánů pro povolávání jednotek poskytující pomoc, 

– sjednocení systém oznamování o výjezdu v rámci přeshraniční spolupráce na místně 

příslušná operační střediska v návaznosti na plošné pokrytí území kraje v případě 

výjezdu k mimořádné události, která byla oznámena místní jednotce, 

– vytvoření dokumentu o systému jednotek, jejich řízení a případné odchylky se státy 

sousedícími s Českou republikou (vyjma Polské republiky, se kterou je vytvořen), 

– začlenění zahraničních jednotek do systému programů zabezpečující výjezd jednotek 

k mimořádným událostem na území ČR, 

– vytvoření jednotného dokumentu o činnosti na místě mimořádné události pro účely 

dokumentace o mimořádné události. 

 

Některé výše uvedené otázky jsou zmíněny v mezivládních dohodách pro řešení velkých 

katastrof a havárií, ale v těchto dohodách ani smlouvách nejsou zmíněny možnosti pro využití 

právě v příhraničních oblastech, kde je daleko větší možnost využití jednotek PO 

a záchranných složek. Není zde snižována vážnost ani důležitost pomoci při velkých 

katastrofách a jiných průmyslových havárií, ale v praxi se ukazuje zvláště po vstupu 

do Schengenského prostoru, že možnost využívání jednotek pro řešení mimořádných událostí 

menších rozsahů co do území a složitosti zásahů jako reálné a záleží na nově vzniklých 

dohodách a smlouvách, zdali budou tyto možnosti podpořeny a jednotky překračující hranice 

v nich budou mít oporu i při případných škodách nebo úrazech, kde musí najít podporu 

pro jejich řešení. Současná mezinárodní činnost jednotek PO v oblasti přeshraniční spolupráce 

bude tedy pokračovat pouze na základě stávajících dohod a smluv, které nejsou v souladu se 

současnými vládními mezinárodními smlouvami a dohodami. Jejich změnou bude vytvořen 

prostor pro vznik a podepsání mezinárodních dohod mezi městy a obcemi v rámci 

přeshraniční spolupráce a podpory v jejich činnosti za dodržení určitých podmínek: 

– konzultace návrhů smluv s orgány odpovědnými za plošné pokrytí jednotkami požární 

ochrany, 

– v případě požádání o pomoc vyslat neprodleně smluvní jednotku buď na základě 

vytvořeného poplachového plánu pro přeshraniční pomoc, nebo na základě smluvního 

vztahu mezi obcemi, 

– v případě výjezdu jednotky na žádost smluvního partnera okamžitě informovat místně 

příslušné operační středisko o této mimořádné události s informacemi o této mimořádné 

události, případně tyto informace sdělit ihned po zadání úkolu na místě zásahu, 
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– neprodleně opustit místo události po ukončení daného úkolu, případně na výzvu velitele 

zásahu. 

Jedním z kroků pro zabezpečení a zlepšení činnosti jednotek při mimořádných událostech 

na území druhého státu, případně při řešení společné problematiky na území obou nebo všech 

tří států, je výše zmíněný Zásahový dokument, který by mohl nejenom zmírnit jazykovou 

barieru, ale i poskytovat potřebné informace o typu a rozsahu mimořádné události 

a o jednotkách a složkách na území každého státu. Tvorba tohoto programu bude zřejmě 

časově dlouhá už z hlediska komunikačního prostředí, sjednocení databázových systémů, 

jejich propojení se stávajícím softwarem používaným jednotlivými stranami a údržba celého 

programu a systému vč. případných aktualizací a změn. 

 

8. Závěr 
Všechny vytýčené cíle v úvodu této práce jsem splnil. Po popsání stavu přeshraniční 

spolupráce v rámci Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, současně platné legislativy a analýzu 

stávajících dohod a smluv, jsem navrhl změny v současné legislativě, které by výrazně 

zjednodušily a zlegalizovaly příhraniční spolupráci. Při tvorbě návrhů jsem vycházel 

především ze svých praktických poznatků a zkušeností velitele jednotky SDH města Hrádek 

nad Nisou a ze spolupráce mezi jednotkami PO měst Hrádek nad Nisou a Zittau. 

V rámci jednotné Evropy, zvláště po vstupu České republiky do Evropské unie 

a Schengenského prostoru, se otázka bezpečnosti nesmí zastavit na státních hranicích, a co je 

za ní nás musí také zajímat. I na druhé straně žijí lidé, kteří se mohou dostat do nesnází 

a nebezpečí a tyto státní hranice by neměly tvořit pomyslnou zeď, která by od pomoci 

odrazovala nebo ji znemožňovala a ztěžovala. Tohoto se drželi představitelé měst Zittau 

a Hrádku nad Nisou a mnohde jinde, a vytvořili fungující mezinárodní spolupráci na místní 

úrovni i za cenu nedodržování dohod a smluv mezi státy a za neochoty nadřízených orgánů 

tyto pomoci poskytovat. Proto je třeba příhraniční spolupráce podporovat a vytvořit 

pro ně podmínky, které zabezpečí jejich právní ochranu ve všech směrech.  

 

 

 

 

 

 

 



50 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] Úmluva o družbě dobrovolných požárních sborů Dittelsdorfu a Hrádku nad Nisou, 
Hrádek nad Nisou, 1968 

[2] Dohoda o spolupráci dobrovolných hasičů z Hrádku nad Nisou a Žitavy, 1991 
[3] Hraniční povolení pro přestup hranice při požárech, haváriích a katastrofách,  
 Pirna, 1991 
[4] Monografická publikace 
 Informační leták Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa  
 Ćím je zajímavý, co to je,  
[5] Monografická publikace 
 Informační leták Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa 
 Čím je tvořen, čím je zajímavý 
[6] Statut Euroregionu Nisa, Liberec, 1991 
[7] Monografická publikace 
 HZS Libereckého kraje, Liberec, 2007 
 Roční zpráva o činnosti a připravenosti složek IZS za rok 2007 
[8] Dohoda o poskytnutí pomoci a o spolupráci v rámci protipožární ochrany,  
 Karlovy Vary, 2007 
[9] Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci 

při katastrofách a velkých haváriích,  
 Praha, 1992 
[10] Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o 

hraničních přechodech na společných státních hranicích,  
 Praha, 1997 
[11] Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o 

spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí,  
 Praha, 1999 
[12] Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém 

pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování 
státních hranic ve zvláštních případech,  

 Praha, 1994 
[13] Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou 

Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, 
 Praha, 1992 
[14] Dohoda o přeshraničním poskytování pomoci a spolupráce v protipožárních opatřeních, 

Ústí nad Labem, 2007 
[15] Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou 

o právních vztazích na československo-polských státních hranicích, o spolupráci a 
vzájemné pomoci v hraničních otázkách, vyhl. Ministra zahraničních věcí č. 80/1970 
Sb., ve znění vyhl. č.96/2002 Sb. 

[16] Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o 
dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci,  

 Praha, 1992 
[17] Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, 

Praha, 1996 
[18] Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních 

otázkách, 
  Praha, 1999 
 



51 

[19] Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci 
při katastrofách, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,  

 Varšava, 2000 
[20] Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti 

ochrany životního prostředí, 
 Praha, 1998 
[21] Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o přeshraniční 

spolupráci, 
 Varšava, 1994 
[22] Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o 

dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, 
 Kraków, 1991 
[23] Rámcová dohoda, 
 Euroregion Neisse – Nisa - Nysa, 2007 
[24] Statut ERN, 
 Liberec, 1991 
[25] EUREX – Přeshraniční krizové řízení, 
 Liberec, 2005 
[26] Monografická publikace 
 Mgr. Řeháček M., Hasičská knížka z Hrádku nad Nisou, 1.vydání 
 Liberec, 2000 
[27] Monografická publikace 
 SIAŘ GŘ HZS ČR, částka 42/2004, Řád analogové radiové sítě HZS ČR a součinnosti 

IZS,  
 Praha, 2004 
[28] Obce německé části  
 www.neisse-nisa-nysa.org/index2.html?lang=cz 
[29] Založení ERN 
 www.neisse-nisa-nysa.org/index2.html?lang=cz 
[30] Forbes - krizový management  
 www.neisse-nisa-nysa.org/index2.php?page=index-ern 
 agruppen&sid=047114800120509441347d4480d77b2c 
[31] Mapa ERN  
 www.neisse-nisa-

nysa.org/download/ERNdeutsch/Karten/EUREG07aktuell.pdf?sid=0471148001205094
41347d4480d77b2c 

[32] Statistika ERN 2006 
 www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/05cc4e13e9da59cec12573de0032eb28/$FILE/ern0

6t11.pdf 
[33] Hustota obyvatel ERN_2006 
 www.liberec.czso.cz/xl/redakce.nsf/i/05cc4e13e9da59cec12573de0032eb28/$FILE/nisa

06m01.jpg 
[34] Server Seznam, sekce Mapy  
 www.seznam.cz 
[35] Archiv Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou 
[36] Foto Archiv Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hrádek nad Nisou 
[37] Oficiální stránky  JSDHO Hrádek nad Nisou 
 http://hradek04.mikroregion.info/pages/home/index.aspx?rub=75&men=2 
[38] Oficiální stránky Feuerwehr Zittau 
 www.feuerwehr-zittau.de 
 



52 

[39] Oficiální stránky OSP Kopaczów 
 http://ospkopaczow.republika.pl/index.htm 
[40] Monografická publikace 
MV – Generální ředitelství HZS ČR, Metodické pokyny pro jednotky požární ochrany 

podílející se na vzájemné pomoci Polské republiky a České republiky, 1. vydání, Praha, 
2002 

[41] Zásahový dokument, podklady dodal plk. L. Halmich, HZS Libereckého kraje 
[42] Gerd Munschke, Prezentace programu Disma, TÜV Anlagentechnik GmbH, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČR Česká republika 

ČSFR Česká a Slovenská federativní republika 

€ měna Evropské unie EURO 

EU Evropská unie 

EUREX   Euregionální skupiny expertů 

Euroregion Euroregion Neisse – Nisa – Nysa 

Euroregion Nisa česká část Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa 

FF Freiwillige Feuerwehr (něm.) – Sbor dobrovolných hasičů v Spolkové 

republice Německo 

FOR-BE-S Forum Bezpieczenstwo, Bezpečnost a Sicherheit Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO jednotka požární ochrany 

JPO I jednotka požární ochrany kategorie I – výjezd jednotky PO do dvou 

minut 

JPO II  jednotka požární ochrany kategorie II – výjezd jednotky PO do pěti 

minut 

JPO III  jednotka požární ochrany kategorie III – výjezd jednotky do deseti 

minut 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KOPIS Krajské operační a informační středisko 

PO požární ochrana 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SRN Spolková republika Německo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Počet mimořádných událostí........................................................................................ 28 
Graf 2: Spolupráce mezi hasičskými jednotkami..................................................................... 28 
Graf 3: Počet taktických cvičení .............................................................................................. 29 
Graf 4: Spolupráce hasičských jednotek při taktických cvičení............................................... 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

Obrázek 1: Logo Euroregionu Niesse – Nisa – Nysa............................................................... 10 
Obrázek 2: Mapa Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa.............................................................. 11 
Obrázek 3: Hustota obyvatel Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa............................................ 13 
Obrázek 4: Silniční hraniční přechody mezi Českou republikou a Polskem v oblasti Krkonoš 

Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa (označeny červeně) ..................................................23 
Obrázek 5: Území Polské republiky mezi městy Hrádek nad Nisou a Zittau (označeno 

červeným kroužkem)........................................................................................................ 25 
Obrázek 6: Taktické cvičení v Hrádku nad Nisou (2005)........................................................ 26 
Obrázek 7: Požár bývalého celního úřadu v Zittau .................................................................. 27 
Obrázek 8: Průjezd techniky turistickým hraničním přechodem Hrádek nad Nisou – Hartau 

(2006) ............................................................................................................................... 32 
Obrázek 9: Taktické cvičení v Zittau (2007) ........................................................................... 29 
Obrázek 10: Požár skládky v Chotyni (2007) .......................................................................... 31 
Obrázek 11: Možnosti rastrových map postiženého území města ........................................... 43 
Obrázek 12: Možnosti rastrových map s vymezením nebezpečené zóny................................ 43 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


