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ANOTACE 
 

Hrach, F. Zabezpečení požární ochrany hradu ve Strakonicích. VŠB - TU Ostrava, 2008. 

 

Klí čová slova: národní kulturní památka, hrad, tématická kontrola, statistika, požární zásah, 

požár, síly a prostředky, zařízení. 

 

Diplomová práce analyzuje tématickou kontrolu národních kulturních památek na 

území ČR, statistiku a problematiku zásahů jednotek požární ochrany v historických 

objektech hradů a zámků. 

Stanoví a srovnává síly a prostředky požární ochrany, hodnotí zařízení pro 

protipožární zásah. 

Na základě analýzy, vlastního průzkumu a dotazníku mezi veliteli Hasičského 

záchranného sboru jsou navrženy opatření. Výsledky jsou shrnuty v přílohách.  

Cílem práce je analyzovat problémy požárního zabezpečení památkových objektů 

a vytvořit příznivé podmínky pro účinný zásah jednotek požární ochrany v areálu hradu ve 

Strakonicích. 

ABSTRACT 
 

Hrach, F. Securing Fire Protection on the Premises of Strakonice Castle. VŠB - TU Ostrava, 

2008. 

 

Keywords: national historic landmark, castle, thematic control, statistics, firefighting 

response, fire, forces and resources, equipment 

 

This dissertation analyses the thematic control of a national historical landmark within 

the territory of the Czech Republic, along with statistics and problems associated with the 

firefighting response by fire brigades to the historic property. 

The work lays out and compares operational tactics and means for fire protection and 

also evaluates the equipment used in firefighting. 

 On the basis of analysis, personal research and questionnaires answered by officers in 

the fire brigade, some measures are proposed. Results are summarized in supplements.  

The aim of the work is to analyse problems to do with the fire protection of monument 

properties and to create favourable conditions for an effective response by fire brigades on the 

grounds of Strakonice castle.  
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ÚVOD 

 

Strakonický hrad je ojedinělou historickou a stavební památkou. V roce 1995 byl 

prohlášen za národní kulturní památku.  

Nachází se v západní části města na soutoku zlatonosné řeky Otavy a Volyňky viz. 

obr. č. 1.  Hrad nebyl nikdy uzavřeným objektem, je dominantou města, vždy patřil k městu 

a žil s ním.  

Areál hradu se přímo nabízí k pořádání nejrůznějších slavností, koncertů a festivalů. 

Mezi nejznámější patří Mezinárodní dudácký festival a pravidelné setkávání dudáků z celého 

světa.   

Kulturní památkou jsou nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které jsou 

významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od 

nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka 

z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, 

vědecké a technické, které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým 

událostem [1]  

Náš stát se nenachází v aktivní seismické oblasti, hradům a zámkům tedy nehrozí 

zemětřesení ani vlny tsunami, i válečný konflikt se v současné politické situaci jeví jako málo 

pravděpodobný. 

Stále však existuje nezanedbatelná pravděpodobnost vzniku požáru (např. požár hradu 

Pernštejn z dubna 2005, který způsobil škody, které lze jen těžko vyčíslit ve vztahu ke ztrátě 

nenahraditelných historických předmětů nebo stavebních prvků) a záplav, resp. poškození 

vodou.  

Nemusí se vždy jednat o záplavy v pravém slova smyslu, toto nebezpečí se týká jen 

objektů v záplavových oblastech. Stačí však když prudký vítr poškodí střechu (např. orkán 

Kirill, Emma) a následuje přívalový déšť.  

V případě požáru a následného hašení vodou se většinou jedná o dvě katastrofy pro 

umělecko historické matriály se srovnatelnými důsledky.  

Pro oba tyto případy by měl mít každý historický objekt zpracovaný určitý plán, který 

by umožnil okamžitý a maximální efektivní zásah a pomohl by minimalizovat škody jak na 

objektu samém, tak na sbírkách a mobiliáři. 

Pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry je nutné uplatňovat 
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podmínky v podobě legislativních opatření.  

Stavební objekty musí být podle druhu a potřeby navrženy, provedeny, užívány 

a udržovány tak, aby umožnily bezpečnou evakuaci osob z hořícího nebo požárem 

ohroženého objektu na volné prostranství nebo do jiných požárem neohrožených prostorů, 

bránily šíření požáru mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř objektu, bránily šíření požáru 

mimo objekt a umožnily účinný a bezpečný zásah požárních jednotek při hašení a zásahových 

pracích [2][3] . 

Významnou roli zde hrají preventivní opatření a opatření k zajištění účinného 

požárního zásahu.  

Preventivní opatření lze specifikovat do podoby organizačních a technických opatření. 

Opatření k zajištění účinného požárního zásahu zahrnují zejména přístupové komunikace 

včetně nástupních ploch, zásahové cesty (vnitřní a vnější), které komunikačně musí navazovat 

na přístupové komunikace, technická zařízení (požární vodovody včetně příslušenství a jiné 

hasicí prostředky, požárně bezpečnostní zařízení a opatření).  

Významnou úlohu mají jednotky požární ochrany a vlastní požární zásah. 

Je zřejmé, že u objektu hradu ve Strakonicích nemůže být plně uplatněn z hlediska 

památkově chráněného objektu současně platný kodex požárních norem.  

Lze však aplikovat poznatky ze vzniklých požárů, tématických kontrol národních 

kulturních památek a praktických zkušeností na  tento hrad a tím zabezpečit v co největší míře 

požární bezpečnost a případný účinný požární zásah. 
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Obr. č. 1 - Letecký pohled na strakonický hrad 
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1. REŠERŠE 

 

Klí čové slovo: požár hradu 

Informa ční pramen: www.seznam.cz 

 

1. HAID, J a ŠTURSOVÁ, D, Hrad Pernštejn v plamenech. 

Zdroj:  http://www.pozary.cz/clanek.asp?id_clanku=3407, 15. 4. 2005. 

15. 4. 2005 byl požárem zasažen depozitář hradu Pernštejn s historickými 

předměty, škoda 48 mil. Kč, uchráněná hodnota 100 mil. Kč, příčina – chemické 

samovznícení nátěrových hmot, zasahovalo 21 jednotek požární ochrany, 152 

hasičů. 

 

2. HZS Jmk, ÚO Brno – město, Požár depozitáře na hradě Pernštejn. 

Zdroj: http://www.hasicibm.cz/zasah61/zasah61.html, 15. 4. 2005. 

Fotodokumentace z požáru depozitáře na hradě Pernštejn ze dne 15. 4. 2005. 

 

3. HAID, J, Hrad Pernštejn bude patřit hasičům. 

Zdroj: http://www.katastrofy.com/scripts/index.php?id_nad=4786, 16. 8. 2006. 

19. 8 - 20. 8. 2006 dny hasičů na hradě Pernštejn - bohatý dvoudenní program 

spolu se Správou státního hradu připravily brněnský územní odbor Hasičského, 

záchranného sboru Jihomoravského kraje a sbory dobrovolných hasičů. 

  

4. HASIČI BOUZOV, Požár na hradě Bouzově – námětové cvičení. 

Zdroj: http://www.volny.cz/sdh_bouzov/ostatni/nametak/zprav3.htm, 12. 7. 2004.  

6. 5. 1995 ve 14 hodin Správa hradu Bouzov a Ředitelství hasičského záchranného 

sboru okresu Olomouc uskutečnily velké námětového cvičení, jehož cílem bylo 

ověřit příjezdové a přístupové cesty k objektu, dojezdové časy jednotek a také 

akceschopnost jednotky místního sboru.  

 

5. BBC NEWS, SPECIAL REPORT, Windsor Castle – fire years from disater to 

triumph.. 

Zdroj: http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/31069.stm, 17.11.1997. 
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20. 11. 1992 byl hrad Windsor zničen ohněm. Zničeno bylo víc než 100 místností 

pokrývající plochu 7.000m2 . Oheň vypukl při opravných pracích. Při likvidaci 

požáru zasahovalo 250 hasičů a spotřebovalo se na hašení 1,5 miliónů galonů 

vody. Počáteční škody byly vyčísleny mezi 40 – 60 milionů liber.  

 

6. ČTK, Hasiči: Asi 70 % památek nedodržuje požární předpisy. 

Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/domov/index_view.php?id=294809, 3. 2. 2008. 

Hasiči kontrolovali historické památky a zjistili, že 70 procent chráněných 

památkových objektů nedodržuje požární předpisy. 
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2. STRAKONICKÝ HRAD 

 

2. 1. Historie hradu 

 

Strakonický hrad vznikl již ve 13. století. Patřil významnému českému šlechtickému 

rodu Bavorů, kteří přišli do Strakonic kolem roku 1200. Na obr. č. 2  erb šlechtického rodu 

Bavorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2 – Erb šlechtického rodu Bavorů 

 

Význam strakonického hradu spočívá jak v architektonické, tak historické 

jedinečnosti. Z hlediska architektonického jej činí jedinečným skutečnost, že kromě 

Pražského hradu nenajdeme v naší republice jiný objekt, kde by došlo k propojení církevní 

a světské architektury v tak raném období. Nedošlo zde k přestavbám tak dalekosáhlého rázu, 

aby zcela změnil stavební sloh jádra historické památky. Církevní řády totiž nepodléhaly 

moderním trendům stavebního vývoje, proto strakonický hrad se dnes velmi podobá svému 

vzhledu ve 13. – 14. stol. Jeho historická výjimečnost spočívá v délce držení objektu johanity 

téměř 700 let. 

Prvorepubliková literatura klade vznik hradu do let 1220 – 1235. Za nejstarší stavební 

část celého hradního areálu je považován kostel sv. Vojtěcha (dnes zasvěcený sv. Prokopu), 

půdorys presbytáře má již gotický ráz, zatímco podkruchtí čili empora v západní části lodi, 

má ještě ráz románský. K němu v jihovýchodní straně byla přistavěná věž (donjon) 

a samozřejmě vlastní palác Bavorů (falc). Věž vznikla asi po r. 1243, která má románský 

základ. V roce 1243 daroval Bavor I. a jeho manželka Bolemila část strakonického hradu řádu 
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johanitů (maltézských rytířů). Ti nechali mezi kostel sv. Vojtěcha a hlavní hradní palác (dnes 

kapitulní síň) vystavět křížovou chodbu s raně gotickou cihlovou žebrovou klenbou a nechali 

ji vyzdobit nástěnnými malbami. Malíři vedení dvěma mistry vyzdobili stěny kapitulní síně, 

ambitu i kostela a vytvořili tak jeden z nejrozsáhlejších cyklů nástěnných maleb 

představujících vrcholné dílo monumentální malby tohoto období v Čechách. 

Ve 3. čtvrtině 13. století dal Bavor II. postavit válcovou věž s břitem (Rumpál) 35 m 

vysokou po vzoru zvíkovské věže. Jeho následovník Bavor III. pak dal zaklenout ambity, 

které dal také vyzdobit a dostavbou kostela tak vlastně ukončil hlavní etapu výstavby 

hradního komplexu. 

V roce 1402 celý hrad získávají johanité, předpovídalo se, že začnou rozsáhlé stavební 

úpravy. Ovšem opak byl pravdou. Se stavební činností se započalo takřka až po husitských 

válkách. Jelikož se v době husitských nepokojů stal strakonický hrad hlavním sídlem českého 

velkopřevorství, soustředily se veškeré stavební aktivity na opevňovací práce. Zkvalitnilo se 

východní opevnění hradu. Teprve za velkopřevora Jana z Rožmberka dochází k úpravám 

hradu, a to v stylu renesančním. Kolem roku 1508 vznikla věž Jelenka. Patrně byl sklenut 

i kostel.   

V době třicetileté války však hrad utrpěl a poslední desetiletí 17. století již byla dobou, 

kdy zde velkopřevorové už nepobývali. Hrad takto nabývá charakter přechodného ubytování 

pro velkopřevory a jeho hosty. 

V 17. století se větší pozornost upřela na kostel. Byl nově vymalován, zaklenut chór, 

zesíleny kostelní severní zdi. Dále pak byla přestavěna kostelní okna. Tím byla barokní 

úprava kostela ukončena. 

K poslednímu velkorysému stavebnímu podniku se v 18. století odhodlal velkopřevor 

Ferdinand Leopold Dubský z Třebomyslic. Nahradil již nevyhovující obytné pokoje 

velkopřevorů v hradě novým, útulnějším patrovým zámečkem – rezidencí. Za velkopřevora 

Václava Jáchyma Čejka z Olbramovic v r. 1752 byla přestavěna polovina hřbitovní zdi 

a postavena nová kostnice u prokopského kostela. Dal také rekonstruovat kostelní střechu, 

věži dal mansardové pokrytí a upravil vnější fasády kostela. 

V 2. pol. 18. stol. bylo zřízeno při kostele sv. Prokopa děkanství. V roce 1798 bylo 

přestavěno (patro nad kapitulní síní) a získalo téměř dnešní vzhled. Sídlil zde děkan, kaplan, 

a služebnictvo. 

V 19. století také došlo k výraznějším stavebním změnám v hospodářské části 

hradního areálu – v severním předhradí, tzv. valu. Uvnitř hradu probíhala adaptace bytu pro 
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panské úředníky, kteří postupně zabírali reprezentační místnosti velkopřevorů v jižním 

a severním křídle.  

Ve 20. letech 20. století již maltézský řád neměl dostatek financí na realizování oprav 

hradního komplexu, který začal chátrat. Tak dochází v r. 1925 k odprodeji areálu Rudolfovi 

Beranovi, jeho tchánovi Václavu Pilařovi a místnímu staviteli Čeňku Prokopovi. Ti hradní 

komplex r. 1934 prodali se zbytkem velkostatku paní Zdence Havránkové – majitelce 

velkostatku v Sedlici. Noví majitelé dali zbourat Trucbaštu (důvodem byla stavba cesty do 

Pracejovic), zrušili barokní spojení mezi rezidencí a chórem kostela a odstranili obě oratoře 

a byl postaven železobetonový ochoz na Rumpál. V r. 1935 byly v paláci upraveny místnosti 

pro muzeum podle návrhu fy. Franěk. V r. 1936 je adaptována vinárna v přízemí západní části 

paláce. V roce 1938 byla provedena další úprava místností pro muzeum.  

Po II. světové válce přešel hrad do majetku města. R. 1954 byly restaurovány fresky 

v ambitu a nově objevená vrstva fresek v kapitulní síni. Po r. 1945 se v hradním areálu 

postupně usídlovaly kulturní organizace, Šmidingerova knihovna, Muzeum středního Pootaví, 

ZUŠ a další. Většina z nich zde sídlí do dnešních dnů [4]. 

Závěrem lze shrnout celkový stavební vývoj hradního areálu do 4 etap: 

• před r. 1243 

• po r. 1243 

• konec 13. století a počátek 14. století 

• polovina 18. století  

 

Dnešní podobu a členění částí Strakonického hradu znázorňuji na obr. č. 3 [5].  
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2. 2. Historie hlavních subjektů sídlících v areálu hradu 

 

2. 2. 1. Historie Muzea středního Pootaví Strakonice 

 

Strakonické muzeum bylo založeno v roce 1894. Podnětem se stalo pořádání 

Českoslovanské národopisné výstavy v Praze v roce 1895. Od roku 1923 neslo v názvu jméno 

okresního školního inspektora Jana Dyka, který se zasloužil o jeho rozvoj a poválečné 

obnovení činnosti. Do areálu hradu bylo po četném stěhování umístěno v roce 1936 a pro 

veřejnost byly sbírky otevřeny v květnu 1937 u příležitosti návštěvy prezidenta Beneše ve 

Strakonicích.  

Nepříznivě zasáhla do života muzea druhá světová válka, kdy byla činnost opět zcela 

zastavena. Rozhodnutím Krajského národního výboru v Českých Budějovicích z března 1951 

získalo původně městské muzeum charakter okresního muzea a v roce 1953 bylo 

přejmenováno na Okresní vlastivědné muzeum ve Strakonicích. Jeho zřizovatelem se stal 

Okresní národní výbor Strakonice (od prosince 1989 do 31. 12. 2002 Okresní úřad). 

Důležitým mezníkem byl rok 1955, kdy bylo od 1. ledna muzeum odděleno od archivu. 

V roce 1967 dostává muzeum svůj současný název Muzeum středního Pootaví. S reformou 

veřejné správy se od 1. ledna 2003 stává krajským muzeem, jehož zřizovatelem je Jihočeský 

kraj.  

Dnešní muzeum návštěvníkům nabízí v jedenácti sálech prohlídku historií regionu. 

Součástí prohlídky jsou specializované expozice o vývoji dud a dudácké muziky, výrobě fezů,                                         

motocyklů a zbraní značky ČZ. 

                                                          

2. 2. 2. Historie děkanského kostela sv. Prokopa 

 

Kostel byl založen šlechtickým rodem Bavorů ze Strakonic pravděpodobně začátkem 

13. století a již před rokem 1243 darován panem Bavorem I řádu sv. Jana Jeruzalémského. 

Původně byl zasvěcen sv. Vojtěchu (uváděn ještě v roce 1318), od 14 století je nazýván 

kostelem sv. Prokopa.  

Nejstarší fáze jeho výstavby je pozdně románská z první třetiny 13. století. Románský 

charakter má i 40 metrů vysoká věž postavená kolem roku 1243. Kostel získal dnešní podobu 

na počátku 14. století, kdy byla dokončena přestavba v raně gotickém slohu. K dalším 

stavebním úpravám došlo až počátkem 16. století za Jana z Rožmberka, byly osazeny zvony 
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(Jan Křtitel 180 q, Maria 160 q). Vnitřní úprava kostela byla dokončena koncem 18. století. 

Oltář pochází z roku 1693 a oltářní obraz Vyobrazení sv. Prokopa je připisován významnému 

českému malíři Karlu Škrétovi. Varhany jsou součástí interiéru od roku 1892 [4]. 

 

2. 2. 3. Historie Šmidingerovy knihovny Strakonice 

 

Historie Šmidingerovy  knihovny, která se řadí k nejdéle působícím knihovnám 

v Čechách, počíná rokem 1843, kdy vlastenecký kněz, páter Josef Šmidinger, věnoval městu 

Strakonice soubor knih, určených k veřejnému vypůjčování. 

Knihovna se během své dlouhé historie několikrát stěhovala. V areálu Strakonického 

hradu se nachází od roku 1949.  

S růstem fondů se knihovna postupně začala dělit na více oddělení. Vzniklo tak 

oddělení metodické, oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení katalogizační, dětské, regionální, 

pro nevidomé a slabozraké (rozesílá zvukové knihy postiženým čtenářům z celého 

jihočeského kraje). Se zavedením výpočetní techniky počátkem devadesátých let vzniká 

počítačová studovna. Od roku 2000 funguje hudební oddělení, jehož základem se stal soubor 

180 gramofonových desek, získaných již v roce 1951. Veškerý fond je zpracován na 

počítačích a je v podobě elektronických katalogů přístupný čtenářům. 

V knihovně se nejen půjčuje, ale pořádají se zde výstavy, koncerty, besedy, přednášky, 

informatické lekce, soutěže, výlety do přírody.  

V roce 1993 se knihovna při příležitosti oslav 150 let od založení přihlásila ke své 

tradici změnou názvu na Šmidingerovu knihovnu.  

V roce 2006 prošla knihovna rozsáhlou rekonstrukcí, provoz knihovny byl proto na 

rok přesunut do budovy pobočky v Husově ulici. Od 9. května 2007 je knihovna zpět 

v původních zrekonstruovaných prostorách. Podstatně se změnil vstup do knihovny a je 

rozšířen o detekční brány zabraňující krádežím knih. Byla rozšířena studovna a dovybavena 

větším počtem počítačů. 

Celková plocha, kde je možno vypůjčení knih pro čtenáře činí 1032 m2. Ke konci roku 

2007 měla knihovna ve fondu 102 997 knih, CD, AV médií a odebírala 182 titulů časopisů. 

V roce 2007 se zapsalo 4 174 čtenářů a půjčilo si 262 570 knih, časopisů, AV médií. 

Knihovnou prošlo 68 454 návštěvníků.  
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2. 3. Stavební řešení areálu hradu  

 

Přesto, že detailní rozbor stavebního řešení areálu hradu není předmětem zadání 

diplomové práce, je z pohledu preventivních opatření nutné věnovat pozornost zejména 

dřevěným stavebním konstrukcím. 

Areál strakonického hradu je vybudován z kamenného zdiva o tloušťce 1 m a více.  

Stropní konstrukce jsou v jednotlivých částech hradu klenuté a dřevěné trámové. Zastřešení 

objektů v areálu tvoří dřevěný krov vaznicové soustavy sedlového tvaru, krytina je z pálených 

tašek. Okna v celém areálu jsou dřevěné. Schodiště jsou dřevěné, kamenné.     

Výška objektů je členitá nejvyšší objekty věž Rumpál 35 m a věž děkanského kostela 

sv. Prokopa o výšce 40 m. Povrch  I., II. a III. nádvoří tvoří kostky o rozměrech cca 20 x 20 

cm.  

Do popředí vystupují v současné době v areálu hradu rekonstrukce. Rekonstrukce 

památkově chráněných objektů není jednoduchou záležitostí, při kterých lze současné 

požadavky na zajištění požární bezpečnosti uplatňovat ve velmi omezené míře, aby nedošlo 

k nevratným zásahům do historických hodnot. 

Z hlediska požární bezpečnosti není objekt Muzea středního Pootaví dělen na menší 

požárně ohraničené celky - požární úseky, jejichž účelem je bránit šíření požáru 

dle 5. 3. 1. (3).  

 

2. 3. 1. Dílčí závěr 

 

V rámci základní péče o historické objekty, v případě hradu Strakonice je nutno 

věnovat péči dřevěným prvkům zejména krovům, podlahám, schodům, dveřím, stropům. 

Kromě poškození dřevokazným hmyzem, plísněmi, zabezpečit i penetraci 

protipožárními nátěry.  

Z důvodu minimalizování škod v památkově chráněném objektu, na sbírkových 

předmětech navrhuji rozdělit objekt Muzea středního Pootaví na požární úseky. Požární úseky 

ohraničit požárně dělícími konstrukcemi. V nich instalovat požární uzávěry. V půdním 

prostoru  vyzdít požárně dělící konstrukce až ke krytině.  
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2. 4. Památková péče 

 

Všechny objekty a materiály časem chátrají a spějí k zániku. K tomu co u běžných 

užitných předmětů považujeme za samozřejmé, tomu bychom rádi zabránili u předmětů 

umělecké či historické hodnoty, protože bychom je chtěli uchovat pro příští generace 

v nezměněné podobě. Na zastavení nebo alespoň ke zpomalení tohoto procesu u památek 

a sbírkových předmětů je stále vynakládáno úsilí mnoha odborníků a nemalé finanční 

prostředky.   

Cílem památkářů a muzejních pracovníků je uchovat sbírky v co největší přirozenosti, 

tedy s minimálními možnými restaurátorskými a konzervátorskými zásahy. Preventivní 

ochrana se snaží omezit negativní vlivy klimatu, světla, vnějšího i vnitřního atmosférického 

znečištění, včetně prachu. Je zřejmé, že preventivní ochrana je ke sbírkám daleko šetrnější 

a navíc výrazně levnější, než konzervátorské a restaurátorské zásahy [6].  

Mezi preventivní opatření z pohledu umělecko historického patří i opatření proti 

důsledkům mimořádných událostí, jako jsou živelné pohromy, požáry apod. 

Důležitým faktorem, který významně ovlivňuje stav památky je celkový počet 

návštěvníků za sezónu. Pro únosné provozování památkového objektu je potřeba rozumně 

stanovit limit počtu návštěvníků ve skupině a maximální možnou četnost prohlídek. 

(Nebezpečí lokálního statického namáhání a přetížení budovy – stropy, schody…) [6].  
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3. VLASTNICTVÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ZA ČLENĚNÍ DO 

PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ  

 

3. 1. Vlastnictví 

 

Areál strakonického hradu lze rozdělit do několika částí z hlediska vlastnictví. 

Největší část areálu vlastní Město Strakonice, další část Jihočeský kraj a Římskokatolická 

farnost. Na obr. č. 4 znázorňuji vlastníky objektů v areálu strakonického hradu.  

 

 Legenda  
 - Město Strakonice 

                                    - Jihočeský kraj 
                 - Římskokatolická farnost 

             Strakonice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4 – Členění areálu strakonického hradu z hlediska vlastnictví 
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3. 2. Využívání 

 

Objekty Strakonického hradu, které vlastní Město Strakonice využívají ke svým 

činnostem tyto právnické osoby:  

• Šmidingerova knihovna Strakonice,  

• Kanceláře Muzea středního Pootaví Strakonice, 

• Základní umělecká škola Strakonice (ZUŠ), 

• Český svaz ochránců přírody okresní výbor (ČSOP OV) – kancelář, 

• STA projektový ateliér, 

• K projekt – projektová, statická a inženýrská kancelář, 

• Cestovní kancelář Ciao – mapové centrum. 

 

Další objekty vlastní Jihočeský kraj, kde provozuje svoji činnost právnická osoba  

Muzeum středního Pootaví Strakonice, část objektů má pronajatou od Římskokatolické 

farnosti Strakonice. 

Posledním vlastníkem části areálu je Římskokatolická farnost Strakonice. V části 

objektu, kterou vlastní Římskokatolická farnost Strakonice, provozuje svoji činnost 

podnikající fyzická osoba Antikvariát – výkup a prodej knih, pohlednic, map, grafiky. 

 

3. 3. Provozované činnosti hlavních subjektů 

  

Muzeum středního Pootaví Strakonice 

Popis činností, které právnická osoba provádí a má oprávnění k jejímu podnikání jsou: 

• sbírkotvorná činnost, 

• pořádání seminářů a konferencí, 

• muzejní činnost, 

• výstavy sbírkotvorných předmětů, 

• zpřístupnění stálé expozice, 

• organizace kulturních akcí pro veřejnost, 

• informační služby pro veřejnost, 

• zapůjčování předmětů jiným subjektům. 
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Šmidingerova knihovna Strakonice 

Provozované činnosti: 

• půjčování knih, 

• informační a vzdělávací zdroje. 

 

Římskokatolická farnost Strakonice 

Provozovaná činnost: 

• duchovní činnost. 

 

3. 4. Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí 

 

3. 4. 1. Začlenění 

 

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají na úseku PO povinnosti. Povinnosti 

jsou diferencovány podle míry požárního nebezpečí. Z tohoto důvodu přistupuji k vlastnímu 

začlenění provozovaných činností a porovnání s požární dokumentací právnických a 

podnikajících fyzických osob. Podle ustanovení § 4 odst. 2 [2] připadají v úvahu  

provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím: 

e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší, 

g) v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m,  

kromě bytových domů, 

i) v podzemních prostorech určených pro poskytování služeb nebo obchod 

s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně 

vyskytovat 7 a více osob, 

j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. 

 

V tab. č. 1 posuzuji začlenění posuzovaných činností podle požárního nebezpečí § 4 [2].
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Tab. č. 1 – Začlenění posuzovaných činností podle požárního nebezpečí 
 

 
Vlastník objektů 

 
Objekt, uživatelé objektů 

Stávající začlenění 
OZO, dle § 4 

zákona o PO [2] 

Nesprávné 
začlenění dle § 4 
zákona o PO [2] 

Vlastní začlenění 
dle § 4 zákona o 

PO [2] 

Začlenění do kategorie 
podle míry požárního 

nebezpečí § 4, zákona o 
PO [2] 

Děkanský kostel sv. Prokopa odst. 1 písm. a) - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 

Římskokatolická 
farnost 

Strakonice Antikvariát neprovedeno - odst. 2 písm. i) Se zvýšeným požárním 
nebezpečím 

Jihočeský kraj 
Muzeu středního Pootaví 

Strakonice 
odst. 2 písm.g), j)  odst. 2 písm.g), j) Se zvýšeným požárním 

nebezpečím 
Šmidingerova knihovna 

Strakonice 
odst. 2 písm. a), e),j) odst. 2 písm. a) odst. 2 písm. e), j) Se zvýšeným požárním 

nebezpečím 
Kanceláře Muzea středního 

Pootaví Strakonice 
neprovedeno - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 

požárního nebezpečí 

ZUŠ Strakonice odst. 1 písm. a) - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 

ČSOP OV – kancelář neprovedeno - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 

STA projektový ateliér neprovedeno - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 

K projekt – projektová, statická 
a inženýrská kancelář 

neprovedeno - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 

Město 
Strakonice 

CK Ciao – mapové centrum neprovedeno - odst. 1 písm. a) Bez zvýšeného 
požárního nebezpečí 
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3. 4. 2. Dílčí závěr 

 

Porovnáním dokumentace a stávajícího začlenění provozovaných činností do 

příslušných kategorií, které provedly odborně způsobilé osoby s vlastním začleněním jsem 

zjistil: 

• nesprávné začlenění u právnické osoby Šmidingerova knihovna Strakonice dle 

§ 4 odst. 2 písm. a) [2], správné začlenění § 4 odst. 2 písm. e), j) [2], 

• začlenění nebylo provedeno u Antikvariátu, Kanceláře Muzea středního Pootaví 

Strakonice, ČSOP OV – kancelář, STA projektový ateliér, K projekt – projektová, 

statická a inženýrská kancelář a CK Ciao – mapové centrum, 

• antikvariát jsem začlenil dle § 4 odst. 2 písm. i) [2] - se zvýšeným požárním 

nebezpečím, 

• ostatní subjekty, provozující činnosti v areálu, jsem začlenil dle § 4 odst. 1 písm. a) [2] 

– bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

• právnické osoby se zvýšeným požárním nebezpečím jsou povinny plnit povinnosti 

stanovené ustanovením §§ 5 a 6 [2]. Ostatní plní povinnosti ustanovení § 5 [2]. 
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4. STATISTIKA ZÁSAH Ů JPO V HISTORICKÝCH 

A CÍRKEVNÍCH BUDOVÁCH A OBJEKTECH 

 

Statistický program SSU/ZOZ dělí historické a církevní budovy a objekty na tyto druhy: 

• 190 – hrady a zámky, 

• 191 – kostely, kláštery a jiné církevní objekty, 

• 199 – jiné historické budovy a objekty. 

 

Níže uvedená statistika vychází z podkladů MV GŘ HZS ČR za období od 1. 1. 1997 

do 31. 12. 2007. 

 

4. 1. Statistika zásahů pro jednotlivé druhy objektů 

 

4. 1. 1. Druh objektu: 190 – hrady a zámky 

 

V objektech hradů a zámků na území ČR došlo k 33 požárům, které způsobily škodu 

ve výši 71 123 200,- Kč. Při těchto požárech byly zraněny 4 osoby, žádná osoba nebyla 

usmrcena.  

Včasnými a účinnými zásahy JPO byl uchráněn majetek v hodnotě 571 850 000,- Kč. 

Základní údaje požárnosti uvádím v tab. č. 2. Přehled vzniklých požárů v tomto období uvádí 

graf č. 1.  
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Tab. č. 2 – Základní údaje požárnosti v objektech hradů a zámků na území ČR 
 

Rok Počet 
požárů 

Přímá 
škoda   

v tis. Kč 

Uchráněná 
hodnota 
v tis. Kč 

Počet 
zraněných 

osob 

Počet 
usmrcených 

osob 

Počet 
zasahujících 

JPO 
1997 5 209,6 101 000 0 0 9 
1998 4 12 1 750 0 0 6 
1999 4 70,1 301 500 0 0 7 
2000 3 252 11 500 0 0 3 
2001 5 62 10 700 1 0 8 
2002 3 17 650 12 500 1 0 12 
2003 2 580 20 300 0 0 7 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 3 51 786 108 500 1 0 30 
2006 2 0 4 000 1 0 2 
2007 2 501,5 100 0 0 2 

Celkem 33 71 123,2 571 850,0 4 0 86 
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Graf č. 1 - Přehled počtu požárů v objektech hradů a zámků 
na území ČR v období 1997 - 2007

Požáry

 

Přehled přímých škod v milionech Kč a uchráněných hodnot JPO v milionech Kč za 

období 1997 – 2007 udává graf č. 2. 
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Graf č. 2 - Přímé škody a uchráněné hodnoty v mil. Kč. v 
objektech hradů a zámků na uzémí ČR v období 1997 - 2007

Uchráněná hodnota v mil. Kč Přímá škoda v mil. Kč

 

4. 1. 2. Druh objektu: 191 – kostely, kláštery a jiné církevní objekty 

 

V objektech kostelů, klášterů a jiných církevních budovách v období od 1.1.1997 do 

30.6.2006 vzniklo 78 požárů se škodou 36 691 500,- Kč. Při těchto požárech byly zraněny 

3 osoby, uvádí tab. č. 3. 

Tab. č. 3 – Základní údaje o požárech v objektech kostelů, klášterů a jiných církevních 
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budovách na území ČR 
 

Rok Počet požárů Přímá škoda   
v tis. Kč 

Počet zraněných 
osob 

Počet 
usmrcených 

osob 
1997 6 1 536 1 0 
1998 5 3 136 0 0 
1999 12 445,5 1 0 
2000 10 3 473,9 0 0 
2001 5 765,3 0 0 
2002 5 23 602,8 0 0 
2003 12 2 558,5 0 0 
2004 8 388 1 0 
2005 9 82,5 0 0 
2006 6 703 0 0 

Celkem 78 36 691,5 3 0 
 

4. 1. 3. Druh objektu: 199 – jiné historické budovy a objekty 

 

Za období od 1.1.1997 do 30.6.2006 v jiných historických budovách a objektech došlo 

ke vzniku 34 požárům se škodou 108 827 600,- Kč. Při těchto požárech nebyl nikdo usmrcen 

ani zraněn. Základní údaje požárnosti uvádí tab. č. 4. 

 
Tab. č. 4 – Základní údaje požárnosti v jiných historických budovách a objektech na 

území ČR 
 

Rok Počet požárů Přímá škoda   
v tis. Kč 

Počet zraněných 
osob 

Počet 
usmrcených 

osob 
1997 2 60 0 0 
1998 7 10 638 0 0 
1999 4 1 567,8 0 0 
2000 3 100 0 0 
2001 0 0 0 0 
2002 6 1 662 0 0 
2003 6 94 439,8 0 0 
2004 2 10 0 0 
2005 3 350 0 0 
2006 1 0 0 0 

Celkem 34 108 827,6 0 0 
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4. 1. 4. Porovnání počtu zásahů v  historických a církevních budovách a objektech 

 

Srovnání počtu požárů v historických a církevních budovách a objektech dle 

SSU/ZOZ je uvedeno v grafu č. 3. 

 

Graf č. 3 - Počet požárů v historických a církevních budovách a 
objektech dle SSU/ZOZ, objekty č. 190, 191, 199

31

78

34

objekty č. 190

objekty č. 191

objekty č. 199

 

Vysvětlivka : objekty  č. 190 – hrady a zámky, 

č. 191 – kostely, kláštery a jiné církevní objekty, 

č. 199 – jiné historické budovy a objekty. 

 

Nejvíce postižené objekty požárem v období 1997 až 2006  jsou objekty kostelů, 

klášterů a jiných církevních objektů, kde došlo k  78 požárům.  

 

4. 2. Příčiny a činnosti při vzniku požáru v objektech č. 190 – Hrady 

a zámky 

 

Nejčastější příčiny vzniku požáru pro druh objektu: 190 – hrady a zámky za  období 

od 1.1.1997 do 31.12.2007 udává tab. č. 5. 
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Tab. č. 5 –  Příčiny vzniku požáru v areálech hradů a zámků v období 1997 - 2007 
 

Příčina vzniku 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Celkem 
Neobjasněno,           

v šetření 
- - - - 1 - - - - - - 1 

Dále nešetřeno - - - - - - - - - - - 0 
Úmysl - pachatel 

zjištěn 
- - - - - - - - - - - 0 

Úmysl - pachatel 
nezjištěn 

- - - - 1 - - - - 1 - 2 

Sebevražedný úmysl, 
nemoc 

- - - - - - - - - - - 0 

Děti do 15 let 1 1 1 1 1 - - - - - - 5 
Nedbalost - celkem 2 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 11 
Komíny - celkem - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - 6 
Topidla - celkem - - - - - - - - - - - 0 
Závady - celkem 2 - 1 - - 1 - - - - 1 5 
Samovznícení - 

celkem 
- 1 - 1 - - - - 1 - - 3 

Výbuchy - celkem - - - - - - - - - - - 0 
Manipulace s HL - 

celkem 
- - - - - - - - - - - 0 

Mimořádné - celkem - - - - - - - - - - - 0 
Jiné příčiny - - - - - - - - - - - 0 

 

Procentuální vyjádření  příčin vzniku požáru v objektech hradů a zámků v období 

1997 - 2007 udávám v grafu č. 4.  

Graf č. 4 - Příčiny vzniku požáru v objektech hradů a zámků za 
období 1997 - 2007 na území ČR
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Z tohoto grafu  lze vyčíst, že mezi nejčastější příčiny vniku požárů v objektech hradů 

a zámku patří zejména:  

• nedbalost osob 34 %, 

• požáry od komínového tělesa 18%, 

• požáry založené dětmi do 15 let 15%, 

• různé technické závady 15%, 

• samovznícení zaujímá 9%. 

 

4. 3. Zásahy JPO v areálu Strakonického hradu 

 

Ze statistiky OPIS HZS Jčk, ÚO Strakonice jsem zjistil, že v areálu strakonického 

hradu v období od 1.1.2000 do 31.12.2007 zasahovaly JPO u třech mimořádných událostí, 

které uvádím v tab. č. 6. 

 

Tab. č. 6 – Počet zásahů v areálu Strakonického hradu v období 2000 – 2007 
 

Rok Druh zásahu Počet Š UH Příčina Specifikace 
2000 - - - - - - 
2001 Technická pomoc 1 0 0 - Otevření kanceláře 
2002 - - - - - - 

2003 Požár 1 0 0 
Dále nešetřený 

požár 
Tráva v hradním 

příkopu 
2004 - - - - - - 

2005 Požár 1 0 0 
Zálet jisker od 

raket z ohňostroje 
V půdním prostoru 
knihovny - izolace 

2006 - - - - - - 
2007 - - - - - - 

Celkem - 3 - - - - 
 

 

4. 4. Největší a nejrozsáhlejší požáry v objektech hradů a zámků na území 

ČR v období 1997 – 2007 

 

Mezi největší a nejrozsáhlejší požáry v objektech hradů a zámků na území ČR 

v období od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2007 se zapsaly do historických statistik zejména 

tyto požáry: 

• 3.1.2002 – Požár zámku Mladějov obr. č. 5a, 5b) [7] – požárem zasaženy obytné 
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prostory zámku, škoda 17,5 mil. Kč, uchráněná hodnota 12,5 mil. Kč, příčina – 

vznícení hořlavých  konstrukcí přizděných ke komínovému tělesu, zasahovalo 11 JPO, 

96 hasičů, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 5a), 5b) – Vyhořelý zámek Mladějov 

 

• 30.1.2003 – Požár zámku Zahrádky obr. č. 6a, 6b) [8] – požárem zasaženo 2, 3 NP 

a střecha, škoda 92 mil. Kč, příčina – technická závada rozvodu instalace, zasahovalo 

14 JPO, 102 hasičů, 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. č. 6a), 6b) – Pohled na zámek Zahrádky při požáru 

 

• 15.4.2005 – Požár na hradě Pernštejn obr. č. 7a, 7b) [9] – požárem zasažen depozitář 

s historickými předměty, škoda 48 mil. Kč, uchráněná hodnota 100 mil. Kč, příčina – 

chemické samovznícení nátěrových hmot, zasahovalo 21 JPO, 152 hasičů. 
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Obr. č. 7a), 7b) – Vyhořelý depozitář hradu Pernštejn 
 

4. 4. 1. Negativa zjištěné  z největších požárních zásahů 

 

Hrad Pernštejn 

• jediná příjezdová komunikace, 

• neprytí místa zásahu signálem terminálů Matra a výpadky v pokrytí převaděčem pro 

radiostanice Motorola, 

• těžko přístupná místa pro hasební práce, 

• padající krytina – ohrožení osob, hadicového vedení, 

• zdroj vody – vzdálen 1 km, převýšení 60 – 70 m, druhý zdroj vzdálen 3 km, 

• jeden hasič zraněn. 

 

Zámek Zahrádky 

• nepříznivé klimatické podmínky – silný mráz, náledí, 

• absence požárního obtoku na vnitřní hydrantové síti, 

• rychlé šíření požáru po dřevěných konstrukcích, 

• nestabilita konstrukcí – neodhadnutelné padání, 

• dva zranění hasiči.  

 

Zámek Mladějov 

• zámek se nachází v obci na návrší, 

• špatná příjezdová komunikace pro hasičskou mobilní techniku – SúS úprava 

komunikace, 

• nepříznivé klimatické podmínky – silný mráz, náledí. 
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5. PROBLEMATIKA ZÁSAH Ů JPO V HISTORICKÝCH 

OBJEKTECH HRAD Ů A ZÁMK Ů 

 

Historické objekty hradů a zámků odpovídají konstrukčně a stavebně době svému 

vzniku. Proto v případě požárů v nich mívají zásahy určitá specifika. V historických 

objektech jsou zpravidla dřevěné stropy a často i dřevěná schodiště. Objekty většinou nejsou 

děleny do požárních úseků. Malé odstupové vzdáleností mezi objekty a někde nestandardní 

přístupové cesty navíc neumožňují efektivně nasadit mobilní požární techniku. V historických 

objektech se také mohou nacházet historicky cenné materiály a dokumenty, které by v případě 

vzniku požáru měly být evakuovány. To vše klade mimořádné nároky na zasahující jednotky 

a je nutno zajistit dostatek sil a prostředků. 

U rozsáhlých požárů zpravidla není jednoduché zajistit dostatek hasebních látek. Ne 

vždy lze k hasebním pracím použít vodu (knihovny, archivy apod.). V depozitářích, archivech 

a dalších prostorech s historickými předměty je třeba minimalizovat použití vody s ohledem 

na vznik následných škod. Především by se měl používat roztříštěný proud a vysokotlaká 

vodní mlha. Mnohdy je výhodné použití střední nebo lehké pěny. 

Nastane – li, že v místě zásahu není dostatek hasebních látek (nepřístupnost objektu, 

nesjízdné komunikace, vysoká poloha objektu apod.), je nutno zvolit taktické postupy se 

zřetelem na tuto skutečnost a zaměřit se na evakuaci cenného materiálu, omezení šíření 

požáru rozebíráním konstrukcí, požárních mostů a provádět činnosti související s požární 

obranou. 

Je třeba mít stále na paměti, že požár se může šířit i cestami, které nejsou viditelné 

(mezistropy, v příčkách a různými průduchy, které v historických objektech sloužily 

k vytápění apod.) [10]. 

 

5. 1. Dílčí závěr 

  

S vazbou na statistiku požárů, zásahů JPO v historických objektech hradů, zámků, 

kostelů, klášterů, jiných historických a církevních objektů, docházím k závěru, že je nutno 

i nadále vytvářet podmínky pro účinný požární zásah.  

Zásahy v historických objektech budou vždy náročnou a složitou činností, kladoucí 

velmi vysoké nároky na řídící a organizační činnosti, zaměřené na minimalizaci poškození 
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historického objektu, jeho vybavení a vnitřní výzdobu požárem nebo používanými hasebními 

látkami. Vždy je nutno při zásahu používat vhodných ochranných prostředků.    

V těchto objektech musíme zejména počítat s těmito komplikacemi: 

• špatně přístupné příjezdové komunikace, jediná příjezdová komunikace,  

• nedostatečné členění do požárních úseků, 

• těžko přístupná místa pro hasební práce,  

• zdroje vody – velká vzdálenost – nutnost kyvadlové dodávky vody za pomoci CAS, 

• rychlé šíření požáru po dřevěných konstrukcích, 

• nedostačující průjezdy do objektů, neprůjezdnost na nádvoří,  

• skrytá místa šíření požáru, 

• malé odstupové vzdálenosti mezi objekty, 

• problém s ustavením výškové techniky, 

• výskyt většího počtu návštěvníků, bez místní znalosti budov, 

• velké požární zatížení depozitářů, 

• zvýšená potřeba sil a prostředků na evakuaci hodnot, 

• omezení vstupu do budov v mimopracovní době, 

• výskyt velmi cenných předmětů – evakuace. 
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6. ANALÝZA KONTROLNÍ AKCE NÁRODNÍ KULTURNÍ 

PAMÁTKY  

 

6. 1. Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o PO   

      

      Jedním z úkolů HZS kraje je i výkon státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2, 

písm. b), [2].  

      Státní požární dozor se vykonává mj. kontrolou dodržování povinností stanovených 

předpisy o PO, ale i ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků 

a kontrolou plnění těchto opatření § 31 odst.1 písm. a), g), h), [2]. 

      Požárními kontrolami jsou komplexní požární kontroly, tématické kontroly a kontrolní 

dohlídky.  

      Komplexními požárními kontrolami se vždy zjišťuje: § 45 odst. 2 [11]: 

a) správnost začlenění (§ 28), stav a úroveň zabezpečení PO při provozovaných 

činnostech, zda objekty a technická zařízení, jejich provoz a údržba vyhovují 

požadavkům předpisů o PO a stanoveným podmínkám požární bezpečnosti, 

b) vybavení a doklady o provozuschopnosti požární techniky, věcných prostředků PO a 

požárně bezpečnostních zařízení, a zda jejich provoz, kontroly, údržba a opravy 

odpovídají stanoveným požadavkům, 

c) odborná způsobilost osob zabezpečujících plnění povinností vyplývajících z předpisů 

o PO, 

d) zpracování předepsané dokumentace PO, její vedení a plnění podmínek požární 

bezpečnosti v ní stanovených, 

e) způsob, úroveň a lhůty provádění školení zaměstnanců o PO, odborné přípravy 

požárních hlídek a preventistů PO, popřípadě odborné přípravy, školení a výcviku 

zaměstnanců zařazených do JPO nebo požárních hlídek, 

f) zřízení JPO a preventivních požárních hlídek, jejich připravenost a akceschopnost a 

provádění odborné přípravy v nich zařazených zaměstnanců, 

g)  zabezpečení PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době. 

Tématickými kontrolami se prověřuje stav zabezpečení PO ve vymezených oblastech 

§ 45 odst. 1, písm. b) [11]. Kontrolními dohlídkami se prověřuje plnění uložených opatření § 

45 odst. 1, písm. c) [11].  



 

31 
 
 
 

 

6. 2. Celostátní kontrolní akce – národní kulturní památky 

      

      Historické a kulturní dědictví národa si zaslouží pečlivé ochrany před zničením 

a ztrátou, jedná se však o finančně náročnou problematiku. I v této oblasti však pro 

provozovatele činností platí povinnosti vyplývající z platných předpisů pro oblast PO. 

      Pro zjištění stavu dodržování těchto povinností a následné zlepšení preventivních 

opatření byl do „Zaměření hlavních úkolů HZS krajů pro rok 2007“ zařazen úkol "Provést 

kontrolní akce zaměřené na zajištění požární ochrany při provozování národních kulturních 

památek" [12]. 

     V průběhu roku 2007 byly provedeny v celé ČR tématické kontroly, koordinované GŘ 

HZS ČR.  

      Při přípravě kontrol spolupracovaly v řadě případů orgány státního požárního dozoru 

s místně příslušnými orgány památkové péče nebo katastrálními úřady. Mezi vytypované 

objekty patřil i Strakonický hrad. 
 

6. 2. 1. Celostátní zhodnocení tématických kontrol  

     

      Na základě podkladů MV GŘ HZS ČR – odboru prevence, uvádím přehled 

provedených kontrol HZS v jednotlivých krajích ČR udává tab. č. 7.  Tab. č. 8 udává kritéria, 

které byly kontrolovány a počet zjištěných závad. 
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Tab. č. 7 – Počet provedených  kontrol HZS v jednotlivých krajích ČR 
 

Území Počet kontrol Počet kontrol  bez 
závad 

Počet zjištěných 
závad 

Hl. m. Praha 53 22 98 
Středočeský kraj 22 10 66 
Jihočeský kraj 23 10 27 
Plzeňský kraj 11 0 54 

Karlovarský kraj 2 0 11 
Ústecký kraj 10 0 45 

Liberecký kraj 9 6 4 
Královéhradecký kraj 10 1 41 

Pardubický kraj 6 0 43 
Vysočina 9 1 31 

Jihomoravský kraj 22 7 54 
Olomoucký kraj 9 2 20 

Moravskoslezský kraj 10 0 23 
Zlínský kraj 7 1 43 

Celkem 203 60 560 
 

 

Tab. č. 8 – Přehled kritérií a počet závad zjištěných při kontrolách 
 
Přehled kritérií  Počet závad 
Doklady, dokumentace a informace, potřebné k začlenění činnosti 27 
Dokumentace o začlenění do kategorie činností 51 
Kontrola dokumentace zdolávání požáru 47 
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 56 
Požární poplachové směrnice-označení čísla tísňového volání a způsob 
vyhlášení poplachu 

41 

Pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů o PO 45 
Označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami 
včetně hlavních uzávěrů 

40 

Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniku 53 
Volná průchodnost komunikačních prostor 21 

Množství, druhy a způsob vybavení PHP a jejich provozuschopnost 55 

Množství, druhy a způsob vybavení vybraných instalovaných PBZ, 
jejich přístupnost a provozuschopnost 

66 
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6. 2. 2. Výsledky kontrol  

 

      Celkem bylo provedeno 203 kontrol ve 164 národních kulturních památkách. Bez 

závad bylo 60 z nich tj. 29,5 %  jak uvádí graf č. 5. 

 

Graf č. 5 - Procentuelní vyjádření počtu tématických 
požárních kontrol v národních kulturních památkách se 

závadami, bez závad na území ČR v roce 2007

29,5%

70,5%

Počet kontrol bez
závad

Počet kontrol se
závadami

 

       

V rámci těchto kontrol bylo zkontrolováno celkem 385 činností – z nich téměř 65 % 

představovaly činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, 33 % činnosti bez zvýšeného 

nebezpečí vzniku požáru a zbývající 2 % byly činnosti s vysokým požárním nebezpečím. 

      Zjištěno bylo 560 závad. Druh a počet zjištěných závad uvádí graf č. 6. Nejčastěji se 

vyskytovaly nedostatky v množství, druhů a způsobu vybavení vybraných instalovaných PBZ, 

jejich přístupnost a provozuschopnost  – celkem v 66 případech.  

      Dále byly shledány závady v dokumentaci o začlenění do kategorie činnosti podle 

míry požárního nebezpečí a také ve stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.  

      Závady se však vyskytovaly i v označování nouzových (únikových) východů a směru 

úniku, ve volné průchodnosti komunikačních prostor, v označování pracovišť a ostatních míst 

včetně hlavních uzávěrů bezpečnostními značkami a také ve vybavení přenosnými hasicími 

přístroji a jejich provozuschopnosti.  

U 20 památek byla na základě posouzení odboru IZS konstatována potřeba navrhnout 

opatření k zajištění podmínek pro provedení zásahu [12]. 
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Graf č. 6 - Druh a počet zjištěných závad

53

55

66
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Doklady, dokumentace a informace, potřebné k začlenění činnosti

Dokumentace o začlenění do kategorie činností

Kontrola dokumentace zdolávání požáru

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Požární poplachové směrnice-označení čísla tísňového volání a způsob vyhlášení poplachu

Pravidelné preventivní kontroly dodržování předpisů o PO

Označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami včetně hlavních uzávěrů

Označení nouzových (únikových) východů a směrů úniku

Volná průchodnost komunikačních prostor

Množství, druhy a způsob vybavení PHP a jejich provozuschopnost

Množství, druhy a způsob vybavení vybraných instal.PBZ, jejich přístupnost a provozuschopnost

 

6. 3. Tématická kontrola hrad Strakonice 

      

      Tématická kontrola subjektů provozující činnosti v areálu hradu Strakonice 

příslušníky HZS Jčk, ÚO Strakonice byla provedena v květnu 2007. Kontrola  provedena 

u právnických osob Šmidingerova knihovna Strakonice, Římskokatolická farnost Strakonice 

a Muzeum středního Pootaví Strakonice se zaměřením na problematiku určenou „Programem 

tématické kontroly“. Kontrola se týkala dodržování povinností stanovených předpisy 

o PO zejména: 

• dokumentace o začlenění do kategorií činností, 

• stanovení organizace zabezpečení PO, 

• požární poplachové směrnice, 

• dokumentace zdolávání požárů, 
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• dokumentace PO obsahující podmínky požární bezpečnosti, 

• věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení, 

• fyzická kontrola pracovišť. 

 

U výše uvedených subjektů nebyly zjištěny podstatné nedostatky. Nedostatky byly 

zjištěny pouze v objektu Šmidingerova knihovna Strakonice:  

• operativní karta není aktualizována a neodpovídá skutečnému stavu, v dokumentaci 

nevyznačeny hydranty, místo pro odběr vody z řeky Otavy, EPS, 

• neoznačení místa pro odběr požární vody z řeky Otavy.  

 

6. 3. 1. Aplikace závěrů - vlastní zjištění 

      

      Jednáním se zástupci právnických a podnikajících fyzických osob a prohlídkou 

objektů, při kterém jsem aplikoval závěry z celostátních kontrol národních kulturních památek 

na Hrad Strakonice jsem zjistil následující nedostatky: 

• tématická kontrola nebyla provedena u ZUŠ Strakonice, CK Ciao, Antikvariát, ČSOP 

OV Strakonice, STA projektový atelier, K projekt – projektová, statická a inženýrská 

kancelář, 

• neoznačeno vnitřní odběrné místo v prostoru chodby, objekt Šmidingerova knihovna 

viz. obr. č. 8a, 8b), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 8a), 8b) – Vnitřní odběrné místo v objektu Šmidingerova knihovna 
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• nesprávně instalované a nepřístupné PHP v objektu Šmidingerova knihovna př. viz. 

obr. č. 9a, 9b), 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9a), 9b) – Nesprávně instalované PHP v objektu Šmidingerova knihovna 

 

• neoznačena ohlašovna požáru v objektu ZUŠ, 

• nepřístupné PHP v objektu Muzea středního Pootaví obr. č. 10.  

 

 

Obr. č. 10 – Nepřístupný PHP v objektu Muzea středního Pootaví 

 

Další problémovou oblastí jsou nadstandardní činnosti při kterých se shromažďuje 

větší počet osob např. Mezinárodní dudácký festival, divadelní představení, Adventní trhy, 
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Rumpálování, Novoroční ohňostroj apod., které se konají na II. hradním nádvoří. Pořadatelem 

těchto akcí je většinou Městské kulturní středisko Strakonice. 

Problematika zabezpečení PO není dostatečně řešena ve vazbě na Nařízení kraje č. 3 

z roku 2002. Podle zákona o PO [2] § 27 odst. 2 bod b5) kraj stanoví nařízením podmínky 

požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 

Tyto akce lze podlé míry požárního nebezpečí považovat za činnost se zvýšeným 

požárním nebezpečím.  

Je povinnost mj. stanovit organizaci zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí 

provozované činnosti § 6 odst. 1, písm a) [2]. 

 

6. 4.  Dílčí závěr 

 

Myslím si, že je potřeba chránit kulturní dědictví národa před jeho zničením a zajistit 

současně i ochranu života a zdraví nejen samotných pracovníků, ale i návštěvníků z tuzemska 

a zahraničí. Vždyť naše kulturní památky lákají obdivovatele z celého světa a my máme být 

právem na co hrdí. 

Proto by měla být i v budoucím období této oblasti věnována patřičná pozornost 

a splnění uložených opatření k odstranění zjištěných závad by mělo být sledováno při 

kontrolních dohlídkách. 

• U právnických a podnikajících osob (ZUŠ Strakonice, CK Ciao, Antikvariát, ČSOP 

OV Strakonice, STA projektový atelier, K projekt – projektová, statická a inženýrská 

kancelář) doporučuji provést tématickou kontrolu a to i s vazbou na ustanovení 

§ 2 odst. 2 [2] provozuje – li činnost v prostorách více právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, 

které užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno 

jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na 

úseku PO. 

• Při akcích, kde se shromažďuje větší počet osob Mezinárodní dudácký festival, 

divadelní představení, Adventní trhy apod., které se konají na II. hradním nádvoří řešit 

problematiku zabezpečení PO ve vazbě na nařízení kraje. Pro tuto činnost stanovit 

organizaci zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti 

§ 6 odst. 1, písm a) [2]. 
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7. MOŽNÉ VARIANTY MIMO ŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

V AREÁLU HRADU STRAKONICE 

 

7. 1. Mimořádná událost 

 

Mimořádnou událostí se rozumí každé škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, kterou definuje 

§ 2 písm. b) [13]. 

V areálu hradu Strakonice se jeví možnost vzniku MU jako velice pravděpodobná.  

 

7. 2. Možné varianty vzniku mimořádné události 

 

Zde uvádím nejrizikovější a nejpravděpodobnější možné varianty vzniku MU v areálu 

hradu, které by mohly mít za následek velké materiálové škody na historických objektech 

a nepopsatelné škody na historicky dochovaných cenných předmětech, které se v areálu 

objektů nachází. Jsou to zejména: 

• novoroční ohňostroj, konající se každoročně 1. ledna nového roku na III. nádvoří - 

nebezpečí záletu padajících jisker pod krytinu střech z vystřelovaných světlic a raket.  

Na obr. č. 11a, 11b) pořízené 1. ledna 2008 názorně dokazuji, jak sršící jiskry z věže 

Rumpál dopadají na střechu knihovny a padající zbytky vystřelených raket, světlic 

padají na střechy objektů v areálu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 11a), 11b) – Ohňostroj v areálu hradu 
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• živelné pohromy a jiné katastrofy,  

• nedodržování požárně bezpečnostních opatření při svařování, řezání a rozbrušování, 

• technické závady na el. zařízeních a instalaci, hromosvodech v objektech,  

• neopatrnost při manipulaci  s el. spotřebiči (v místnostech pro personál),  

• manipulace s otevřeným ohněm při bohoslužbách v kostele sv. Prokopa, 

• nedbalost odhození nedopalku – požár suchých porostů v hradním příkopu, 

• hra dětí s otevřeným ohněm, 

• sebevražedný úmysl – věž Rumpál,  

• úraz návštěvníka na věži Rumpál.   

• panika při kulturních společenských akcích – výskyt většího počtu osob např. 

Mezinárodní dudácký festival, Rumpálování, Adventní trhy. 
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8. SÍLY A PROSTŘEDKY NA ÚZEMÍ M ĚSTA STRAKONICE 

  

Předpokladem pro účinný požární zásah je rozmístění JPO na příslušném území, 

personální obsazení a vybavení požární technikou. 

  

8. 1. Organizace plošného pokrytí území JPO 

 

Plošným pokrytím území JPO se rozumí rozmístění jednotek na určitém území. 

Jednotky se rozmisťují na základě vydaného nařízení orgánu kraje podle § 27 odst. 1 písm. 

c) [2]. 

Nařízením Jihočeského kraje č. 8 ze dne 15. 11. 2005 jsou stanoveny podmínky 

k zabezpečení plošného pokrytí území kraje JPO na teritoriu Jihočeského kraje v souladu 

s ustanovením § 27 odst. 2 písm. b) [2]. 

 

8. 1. 1. Stanovení stupně nebezpečí katastrálního území města 

 

Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty celkového kritéria Kc. 

Hodnota kritéria Kc je dána součtem hodnot jednotlivých kritérií:  

  

K c = Ko + Kui + Kz 

 

Ko - kritérium po čtu obyvatel 

  

Hodnota kritéria vyplývá z počtu trvale žijících obyvatel v katastrálním území v obci 

podle přílohy č. 1, tab. č. 2 [14]. 

 

Počet obyvatel trvale žijících v katastrálním území Strakonice  činí 23 923 obyvatel 

[15] ⇒ Ko = 15. 
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Kui - kritérium charakteru území 

  

 Účelem zavedení tohoto kritéria je zohlednit místní vybrané zvláštnosti v katastrálním 

území v obci, které kritérium počtu obyvatel nemohlo vždy dostatečně odhalit. Přehled 

o možnostech uplatnění jednotlivých kritérií charakteru území udává tab. č. 3 přílohy č. 1 

[14]. Při oprávněnosti kritéria se započítává každá z hodnot Kui . 

V katastrálním území Strakonice se nachází historické jádro; plocha nebo obydlená 

část, která spadá do záplavové oblasti dvacetileté vody; katastrální území je v zóně 

havarijního plánování; vyskytují se zde nemocnice, ústavy sociální péče s ubytovací 

kapacitou v jedné budově nad 100 osob ⇒ kritérium charakteru území Kui = 4. 

 

K z - kritérium zásahů 

  

 Hodnota kritéria zásahů Kz je závislá na počtu mimořádných událostí se zásahem 

jednotek v posuzovaném katastrálním území obce během jednoho roku, přičemž jde 

o průměrnou hodnotu za posledních pět let. Hodnotu kritéria Kz udává tab. č. 4 přílohy 

č. 1 [14]. 

 

Počet mimořádných událostí se zásahem JPO v posuzovaném katastrálním území 

města Strakonice  je podle [15] 164,8 zásahů ⇒ K z = 1. 

 

K c = 15 + 4 + 1 = 20 ⇒⇒⇒⇒ (dle tab. č. 1 přílohy č. 1 [14] je část města Strakonice   

zařazena do stupně nebezpečí území II A. 

 

8. 1. 2. Požadavky podle základní tabulky plošného pokrytí  

 

Počet JPO a doba jejich dojezdu na místo zásahu s vazbou na stupeň nebezpečí území 

II A je podle přílohy [2], pro město Strakonice následující:   

 

2   JPO   do   10   min.   a   další   1   JPO   do   15   min. 
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V konkrétním případě se jedná o:  

   

• HZS Strakonice JPO I  do 10 min. (I výjezd), 

• HZS Strakonice JPO I  do 10 min. (II výjezd), 

• JSDHO Strakonice JPO III/2 do 15 min. 

 

8. 1. 3. Požární poplachový plán kraje (města Strakonice)   

 

Požární poplachový plán kraje slouží k zabezpečení součinnosti JPO v kraji při hašení 

požárů, provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje, k úpravě povolávání 

jednotek a ke stanovení způsobu vyhlašování jednotlivých stupňů poplachového plánu 

a upravuje činnost ohlašoven požáru a OPIS HZS kraje podle čl. 1, odst. 1 [16]. 

Požární poplachový plán rovněž obsahuje poplachový plán IZS kraje zpracovaný 

v souladu s právním předpisem (§ 10 odst. 2. písm. e) a § 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb.) podle čl. 1, odst. 2 [16]. 

Požární poplachový plán pro areál Strakonického hradu udává tab. č. 9. 

 

Tab. č. 9 – Požární poplachový plán Strakonického hradu 

Stupeň 
poplachu 

JPO 
Kategorie 

JPO 
Požární technika 

HZS Strakonice I 

CAS 24 3400/210 – M1Z, CAS 24 2500/400 – S2Z, 
CAS 32 8200/800 – S3R, CAS 32 6000/600 – S3R, AP 

27 – S2R, AZ 37 – M1Z, RZA – L2R, PLHA 540 – 
L1, AJ 14 – S3, DA 12 – L1Z, NA – M2, UA – L1, 

VEA – L1 2x, VA – L3, OA – L1 4x 

HZS Strakonice I 

CAS 24 3400/210 – M1Z, CAS 24 2500/400 – S2Z, 
CAS 32 8200/800 – S3R, CAS 32 6000/600 – S3R, AP 

27 – S2R, AZ 37 – M1Z, RZA – L2R, PLHA 540 – 
L1, AJ 14 – S3, DA 12 – L1Z, NA – M2, UA – L1, 

VEA – L1 2x, VA – L3, OA – L1 4x 

I 

JSDHO Strakonice III/2 CAS 24 2500/400 -S2Z, CAS 24 3500/200-M2R, DA 
12 – L1Z 

HZS Blatná I CAS 24 2500/400 – S2Z, CAS 32 8200/800 – S3R, AP 
27 – S2R, DA 12 – L1Z, NA – M2, VEA – L1 

HZS Vodňany I 
CAS 24 2500/400 – S2Z, CAS 32 8200/800 – S3R, AZ 
30 – M1Z, RZA – L2R, DA 12 – L1Z, NA – M2, VEA 

– L1 
II 

JSDHO Volyně II/1 CAS 24 2500/400  S2Z, CAS 24 3500/200 – M2R, DA 
12, DA 12 – L1Z 

JSDHO Sedlice III/1 CAS 32 8200/800 – S3R, DA 12 – L1Z 

JSDHO Štěkeň III/1 CAS 24 3500/200 - S2Z, CAS 32 6000/600 - S3R, DA 
12 – L1Z III 

JSDHO Střelské 
Hoštice 

III/1 CAS 24 3400/210 - M1Z, CAS 32 6000/600 - S3R, 
DA 12 – L1Z 
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8. 2. Početní stavy a vybavení požární stanice Strakonice 

 

Základní a minimální početní stavy příslušníků směn HZS kraje jsou stanoveny 

přílohou č. 3 [14]. Minimální vybavení těchto stanic požární technikou a věcnými prostředky 

PO uvádí příloha č. 5 [14]. 

 

8. 2. 1. Početní stavy příslušníků požární stanice Strakonice  

 

Početní stav vychází z výše uvedených příloh. PS Strakonice je zařazena jako typ 

stanice C1. Početní stavy udává tab. č. 10. 

 

Tab. č. 10 – Početní stavy a funkční složení směny 
 

Typ stanice C 1 

Počet organizovaných výjezdů k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí 2 
Základní početní stav příslušníků ve třech směnách 39 

Základní početní stav příslušníků v jedné směně 13 
Minimální početní stav příslušníků v jedné směně určených k výjezdu 8 

Funkční složení směny 
Velitel čety 1 

Velitel družstva 2 
Hasič 2 

Hasič – řidič, obsluha požární techniky (strojník) 4 
Hasič – technik speciální služby 4 

 

 

 Porovnáním požadavků na obsazení stanice se skutečností docházím k závěru, že není 

naplněn základní početní stav příslušníků ve třech směnách. Současný stav představuje 

36 příslušníků. Chybí obsadit tří funkční místa hasič. 

 

8. 2. 2. Minimální vybavení požární stanice Strakonice  

 

V této části porovnávám současné vybavení PS Strakonice (C1) základní mobilní 

požární technikou s požadavky minimálního vybavení stanic HZS kraje viz. tab. č. 11. 
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Tab. č. 11 -  Požadavky a skutečný stav vybavení mobilní požární technikou 
 

Mobilní požární technika 
Typ stanice 

C1 
PS Strakonice 

Cisternová automobilová stříkačka 
(CAS) 

3 

CAS 24 3400/210- M1Z, 
CAS 24 2500/400-  S2Z, 
CAS 32 8200/800– S3R, 
CAS 32 6000/600– S3R 

Rychlý zásahový automobil 
(RZA) a technický automobil UL 
nebo hydraulické vyprošťovací 

zařízení na CAS 
1 RZA – L2R 

Technický automobil L nebo 
S nebo kontejner 

1 TA – L1 

Protiplynový automobil nebo 
kontejner 

1 - 

Automobilový žebřík do 30 m 1 AZ 37 – M1Z 
Automobilový žebřík nad 30 m   
Automobilová plošina do 30 m 1 AP 27 – S2R 
Automobilová plošina nad 30 m   

Dopravní automobil nebo 
kontejner 

1 DA 12 – L1Z 

Velitelský automobil UL 1 VEA – L1 
Velitelský automobil L ( rozšířené 

provedení) 
1 VEA – L1 

Automobil pro zjišťování příčin 
požáru 

1 VA – L3 

Automobilový jeřáb nebo 
vyprošťovací automobil s nosností 

na výložníku 20 t 
1 AJ 14 – S3 

Užitkový automobil 1 UA – L1 
Osobní automobil 4 4 x OA – L1 

Nákladní automobil nebo nosič 
kontejnerů a nákladním 

kontejnerem 
1 NA – M2 

 

Vlastním zhodnocením základní mobilní techniky docházím k závěru, že požární 

stanice není vybavena kontejnerem a protiplynovým automobilem nebo kontejnerem. 

 

8. 3. Početní stavy a vybavení JSDHO 

 

Na základě požárního poplachového plánu kraje pro území města Strakonice  posuzuji 

v této části početní stavy viz. tab. č. 12 a vybavení  viz. tab. č. 13 JSDHO Strakonice 

(JPO III/2), Volyně (JPO II/1), Sedlice, Štěkeň a Střelské Hoštice (JPO III/1), které poskytují 
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pomoc na tomto území. Posouzení vychází z  přílohy č. 4 [14]. 

 

Tab. č. 12 - Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 
 

Kategorie jednotky Vnitřní organizace jednotky 
JPO II/1 JPO III/1 JPO III/2 

Celkem základní početní stav členů 12 12 24 
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii 

jednotky 
4 4 8 

Funkce 
Velitel 1 1 1 

Velitel družstva 2 2 5 
Strojník 3 4 6 

Hasič, starší hasič 6 5 12 
 

JSDHO Volyně, Střelské Hoštice naplňují požadavky stanovené tab. č. 12, JSDHO 

Štěkeň chybí obsadit funkci jednoho velitele družstva a dvou strojníků, JSDHO Sedlice, 

Strakonice chybí obsadit funkci jednoho strojníka.   

 

Tab. č. 13 - Požadavky a skutečný stav vybavení mobilní požární technikou 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

 
Kategorie jednotky Mobilní 

požární 
technika 

Min. 
požada

vek JPO II/1 JPO III/1 JPO III/2 

Název 
jednotky 

 
JSDHO 
Volyně 

JSDHO 
Štěkeň 

JSDHO 
Střelské 
Hoštice 

JSDHO 
Sedlice 

JSDHO 
Strakonice 

Cisternová 
automobilová 

stříkačka 
1 

 
CAS 24 

2500/400-S2Z, 
CAS 24 

3500/200-M2R 
 

CAS 24 
3500/200-S2Z, 

CAS 32 
6000/600-S3R 

CAS 24 
3400/210-M1Z, 

CAS 32 
6000/600-S3R 

CAS 32 
8200/800-S3R 

CAS 24 
2500/400 -S2Z, 

CAS 24 
3500/200-M2R 

Dopravní 
automobil 

1 
DA 12-L1Z 
DA 12-L1Z 

DA 12-L1Z DA 12-L1Z DA 12-L1Z DA 12-L1Z 

Motorová 
stříkačka 

1 PMS 12 PMS 12 PMS 12 PMS 12 
PMS 12, PMS 

12 

 

8. 4. Dílčí závěr 

 

 Personální obsazení a vybavení technikou je předpokladem pro účinný požární zásah 

na objekt Strakonického hradu.  
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Zejména strategické zabezpečení AZ 37 – M1Z na podvozku Man v roce 1998 

umožňuje rychlejší evakuaci z požárem ohroženého či požárem postiženého objektu. Rovněž 

obnova základní požární techniky CAS 24 2500/400 – S2Z Liaz za CAS 24 3400/210 – M1Z 

Scania a dalšího vybavení v podobě komunikačních prostředků, přetlakových dýchacích 

prostředků je přínosem.   

V roce 2008 na PS Strakonice byl zařazen do výjezdu techniky TA – L1 (Furgon), 

který chyběl ve vybavení požární stanice dle přílohy č. 5 [14]. 

Jako problémové se jeví obměna požární techniky u JSDHO. Určitým východiskem je 

využívání grantů MV GŘ ČR na nákup nové techniky. 
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9. AKCESCHOPNOST A TAKTICKÉ POSTUPY PRO 

ČINNOST PŘI ZÁSAHU JPO V AREÁLECH HRAD Ů, ZÁMK Ů 

A MUZEÍCH  

 

Mezi základní úkoly JPO patří i provádění požárního zásahu podle příslušné 

dokumentace PO nebo při soustředění a nasazení sil a prostředků § 70, odst.1, písm. a) [2]. 

Organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu 

představují akceschopnost JPO § 18 [14]. 

O akceschopnosti se vede dokumentace ke které patří i taktické postupy pro činnost 

jednotky při zásahu a dokumenty pro orientaci v územním obvodu jednotky § 19 [14]. 

  

9. 1. Taktické postupy pro činnost při zásahu v areálech hradů a zámků, 

muzeích a knihovnách  

 

MV GŘ HZS ČR vydává bojový řád JPO - taktické postupy zásahu formou 

metodických listů. Obsahují charakteristiku, úkoly a postupy činností a očekávané zvláštnosti. 

Příloha č. 1 uvádí problematiku hašení požárů v muzeích, knihovnách, archivech a na 

výstavách [17], které souvisí s předmětem mé diplomové práce.  

Z provedených cvičeních, poznatků největších požárů v areálech hradů a zámků za 

deset let na území ČR, zkušeností velitelů čet a družstev HZS Jčk, ÚO Strakonice navrhuji 

metodický list hašení požárů v historických objektech hradů a zámků, který uvádím v příloze 

č. 2. 

 

9. 2. Dokumenty pro orientaci v územním obvodu jednotky 

 

Jednotky k zásahu vysílá OPIS územního odboru, (zatím není provedena centralizace, 

poté bude vysílat JPO KOPIS)  na základě přijaté zprávy o události. K určení trasy do místa 

události slouží dokumenty pro orientaci v daném území. V konkrétním případě mého řešení 

tyto dokumenty představuje operativní karta ulic a dojezdová trasa do areálu Strakonického 

hradu viz. příloha č. 3. 
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10. ANALÝZA PODMÍNEK PRO Ú ČINNÝ POŽÁRNÍ ZÁSAH 

V AREÁLU STRAKONICKÉHO HRADU 

 

V areálu Strakonického hradu za období pěti let proběhly prověřovací cvičení 

a taktické cvičení JPO HZS Jčk ÚO Strakonice a JSDHO Strakonice ve spolupráci s dalšími 

složkami IZS [18].  

Celkem byly provedeny čtyři PC a dvě TC, které prověřily připravenost 

a akceschopnost JPO na území města Strakonice při vzniku náhlé MU. 

Cvičení sloužila ke zjištění a ověření funkčnosti protipožárních zařízení v areálu 

strakonického hradu. Největší TC JPO proběhly v roce 2003 a 2007.  

V roce 2003 bylo TC zaměřeno na likvidaci požáru v půdním prostoru Muzea 

středního Pootaví Strakonice v části nazývané Jelenka. VZ rozhodl provést zásah tímto 

způsobem:  

• požár byl likvidován jednotkou PS Strakonice za pomocí CAS a výškové techniky AZ 

37 – M1Z na objekt Jelenky zvenčí jedním proudem C 52 po AZ 37 – M1Z půdním 

okénkem, 

• další proud C 52 byl nasazen do druhého podlaží objektu Muzea středního Pootaví 

z prostoru II. nádvoří,  

• doplňování vody zabezpečovala JSDHO Strakonice za pomoci CAS kyvadlovou 

dopravou vody z řeky Otavy a dále za pomoci plovoucích čerpadel, které byly 

nasazeny  na řeku Otavu,  

• VZ nepočítal s funkčností podzemních hydrantů umístěných na I. a II. nádvoří.  

 

V roce 2007 bylo uskutečněno TC JPO, které bylo zaměřeno na ověření funkčnosti 

nově rekonstruované hydrantové sítě v areálu, zda je dostatečný tlak na proudnici v nejvyšším 

místě věže Rumpál. Dále na přístup a vjezd, ustavení mobilní požární techniky v hradním 

příkopu.  

Mimo provedená TC JPO s problematikou zaměřenou na účinný požární zásah při 

požárech v areálu hradu, proběhlo TC IZS. Jednalo se o součinnost složek HZS a ZZS, 

zejména lezecké skupiny PS Strakonice a ZZS Strakonice. Složky IZS nacvičovaly záchranu 

zraněné osoby z věže Rumpál. Jednalo se o spuštění figuranta na nosítkách za pomoci lezecké 

výstroje a výzbroje na II. nádvoří, odkud byla následně zraněná osoba transportována ZZS. 
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10. 1. Dílčí závěr 
 

Těmito cvičeními byly zjištěny zejména následující nedostatky, mající vliv na účinný 

požární zásah:   

• na II. nádvoří neprojela žádná CAS ve výbavě HZS Jčk ÚO Strakonice a JSDHO 

Strakonice, 

• podzemní hydrant na I. nádvoří se nepodařil zavodnit – nefunkčnost uzávěru, 

• do prostoru hradního příkopu nezajel AZ 37 – M1Z z důvodu většího zlomu terénu, 

viz obr. č. 12, 

 

 

Obr. č. 12 – Vjezd do hradního příkopu 

 

• neustavení výškové techniky v hradním příkopu – podmáčený terén, nezpevněné 

nástupní požární plochy obr. č. 13a, 13b), 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 13a), 13b) – Nevhodný terén v hradním příkopu 
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• příjezd na nádvoří blokují vybudované zasouvací patníky – v době mrazu nefunkční 

viz. obr. č. 14, 

 

 

Obr. č. 14 – Zasouvací patník 

 

• při přípravě cvičení zjištěno, že před vjezdem na I. nádvoří stojí zaparkované 

automobily obr. č. 15, 

 

 

Obr. č. 15 – Zaparkované automobily před vjezdem na I. nádvoří 
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• složitá záchrana zraněné osoby z věže Rumpál obr. č. 16 po vnitřním schodišti, 

v některých místech věže je šířka schodiště jen 60 cm.  

 

 

Obr. č. 16 – Pohled na věž Rumpál 
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11. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH V AREÁLU 

STRAKONICKÉHO HRADU  

 

Z ustanovení právních předpisů zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 137/1998 Sb., 

o obecných technických požadavcích na výstavbu vyplývá, že stavby musí umožnit účinný 

a bezpečný zásah požárních jednotek při hašení a zásahových pracích a nové vyhlášky 

č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

Základní specifikace tohoto požadavku je stanovena v části 12 Zařízení pro 

protipožární zásah [3], kdy každý objekt musí mít zařízení umožňující protipožární zásah 

vedený vnějškem objektu nebo vnitřkem objektu, popř.  současně oběma těmito cestami. 

Zařízení pro účinné vedení protipožárního zásahu požárními jednotkami zahrnují: 

• přístupové komunikace včetně nástupních ploch, 

• zásahové cesty (vnitřní a vnější), které komunikačně musí navazovat na přístupové 

komunikace, 

• technická zařízení (požární vodovody včetně příslušenství a jiné hasicí prostředky, 

požárně bezpečnostní zařízení a opatření atd.). 

 

Z tohoto pohledu přistupuji k zhodnocení přístupových komunikací, vjezdů 

a průjezdů, nástupních ploch, vnitřních a vnějších zásahových cest, zásobování vodou pro 

hašení, přenosných hasicích přístrojů a dodávky elektrické energie v areálu hradu Strakonice. 

 

11. 1. Přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, parkovací místa 

 

Při zhodnocení přístupových komunikací, vjezdů a průjezdů, řeším tuto problematiku 

zejména z hlediska zásahu na objekty, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. 

Právě historické objekty vytváří nepříznivou situaci pro účinný požární zásah, který je 

v případě hradu ovlivněn:  

• přístupové komunikace končí v případě II. a III. nádvoří u bran hradu, 

• tyto nevedou k objektům, alespoň do vzdálenosti 20 m, 

• nelze využít nástupních ploch. 
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11. 1. 1. Přístupové komunikace  

 

Přístupová komunikace k areálu hradu je zabezpečena silnicí I/22, z které se odbočuje 

na mostě J. Palacha - soutok řeky Otavy a Volyňky, do ulice Pod Hradem, kde se nachází po 

50 m vjezd na I. nádvoří hradu. Tato komunikace je v šířce 8 m,  

Druhá příjezdová komunikace vede taktéž z ul. Pod Hradem, z které se odbočuje na 

křižovatce u letního kina. Tato příjezdová komunikace vede k zadní bráně areálu v délce cca 

150 m, kterou se vjíždí na III. nádvoří, komunikace o šířce 6 m, komunikace se zužuje těsně 

před branou na šířku 4 m.   

Tyto komunikace splňují požadavek na přístupové komunikace pouze k areálu hradu. 

Jedná se nejméně o jednoproudové silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00 m 

viz. [19]. 

 

11. 1. 2. Vjezdy a průjezdy 

 

Vjezdy a průjezdy neumožňují příjezd požárních vozidel k objektům situovaným na II. 

a III. nádvoří, nejsou o rozměrech min. 3,5 m šířky a 4,1 m výšky dle čl. 12. 3.  Zařízení pro 

protipožární zásah [3]. Na Obr. č. 17a, 17b, 17c) znázorňuji parametry přístupových bran na 

II. a III. nádvoří hradu.  

Dále vjezd na první nádvoří znemožňují zaparkovaná osobní vozidla viz. obr. č. 15. 

Vjezd mobilní požární techniky na první nádvoří hradu je komplikován nevhodně 

instalovanými zasouvacími patníky, které se spouštějí odemčením klíče. V zimních měsících, 

z důvodu velkého mrazu je jejich mechanismus nefunkční.  

Další brány v areálu, taktéž blokují zasouvací patníky. JPO PS Strakonice vlastní klíč 

od těchto zasouvacích patníků.  
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225 cm      230 cm 
 
      Obr. č. 17a) - Brána na II. nádvoří          Obr. č. 17b) - Brána mezi II. a III. nádvořím 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   215 cm 

Obr. č. 17c) - Zadní brána na III. nádvoří 

245 cm
 

240 cm
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11. 1. 3. Parkoviště 

 

Parkoviště jsou vybudována v blízkosti areálu cca 50 m od hlavního vchodu, ul. Na 

Dubovci o kapacitě cca 30 osobních automobilů.  

Dále se nachází parkoviště o kapacitě 21 osobních automobilů za areálem hradu ve 

vzdálenosti 60 m od zadní brány areálu.  

Poslední parkoviště, které je vybudováno pro návštěvníky hradu se nachází v ulici Pod 

Hradem u autobusové zastávky o kapacitě 11 stání. V případě většího počtu návštěvníků, při 

konání kulturních akcích na hradě, je možno parkovat v ul. Pod Hradem v podélných stáních.   

  

11. 1. 4. Dílčí závěr 

 

Průzkumem stávajícího stavu a porovnáním technických parametrů požárních vozidel, 

které jsou zařazeny v poplachovém plánu pro areál hradu zjišťuji, že vjezd mobilní požární 

technikou je možný jen na I. nádvoří, přes odemykatelné patníky.  

Vjezd na II. a III. nádvoří mobilní požární technikou (CAS) není možný z důvodu 

neprůjezdnosti branami, lze vjet jen  technikou menších rozměrů například RZA – L2R nebo 

DA 12 – L1Z.  

 

Doporučuji: 

• aby JSDHO Strakonice vlastnila klíč od zasouvacích patníků z důvodu možného 

příjezdu jednotky k zásahu dříve než JPO HZS PS Strakonice,  

• u vjezdu na I. nádvoří osadit značku zákazu stání (dopravní značka č. B 29) viz. 

příloha č. 3 [20] - nedostačující stávající stav je žlutá barva na zasouvacích patnících. 

 

11. 2. Nástupní plochy 

 

Nástupní plochy se vyžadují jen u vícepodlažních objektů o výšce od 12 m do 22,5 m. 

Vlastní požadavky na nástupní plochy stanoví 12. 4. 2 [3]. Nástupní plochy musí: 

• navazovat na přístupové komunikace; mít šířku nejméně 3,50 m,  

• být odvodněny a zpevněny alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na 

nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 80 kN,  

• plochy mají mít sklon v jednom směru (zpravidla podélném) nejvýše 5 %, ve druhém 
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nejvýše 2 %,  

• být situovány podél nebo kolmo k nejdelší straně průčelí tak, aby byl v každém 

podlaží umožněn zásah z výsuvného automobilového žebříku nebo z požární plošiny, 

a to nejméně na 50 % plochy přiléhajícího průčelí každého požárního úseku.  

 

11. 2. 1. Dílčí závěr 

 

Porovnáním požadavků stanovených normou se skutečností možno konstatovat, že pro 

zásah požárních jednotek nemusí být nástupní plochy zřízeny, ale pro účinnější požární zásah 

navrhuji: 

• vybudování nástupní požární plochy v hradním příkopu pro výškovou techniku, a to 

zejména pro AZ 37 – M1Z a AP 27 – S2R, kterou disponuje PS Strakonice. V příloze 

č. 4 znázorňuji rozvržení nástupních ploch v hradním příkopu. 

 

11. 3. Vnitřní zásahové cesty 

 

Pouze dva objekty, vyhlídková věž Rumpál a kostelní věž sv. Prokopa, splňují 

podmínky čl. 12. 5. 1. [3], ale je skutečností, že se nepředpokládá vedení protipožárního 

zásahu prostřednictvím vnitřních zásahových cest.  

Zásah se předpokládá jen pro evakuaci osob v případě mimořádných zdravotních 

problémech návštěvníků vyhlídkové věže.  

V objektech bez vnitřních zásahových cest musí být však k zařízením podle 12. 5. 3 

[3] (místa k ovládání elektrické instalace, požárním hydrantům, uzávěrům vody) zajištěn 

snadný a bezpečný přístup podle 12. 5. 4 [3].  

 

11. 4. Vnější zásahové cesty 

 

Vnější zásahové cesty v podobě požárních žebříků nebo schodišť a požárních lávek 

nejsou řešeny. 

 

11. 5. Zásobování vodou pro hašení 

 

V současné době jsou provozovatelem vodovodního řadu Technické služby s. r. o. 
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Strakonice. Zásobování vodou a požární vodovody nebyly řešeny.  

Až v současné době při rekonstrukcích objektů a nádvoří se postupně řeší vnitřní 

a vnější odběrná místa v podobě podzemních, nadzemních a nástěnných hydrantů.      

 

11. 5. 1. Vnější požární voda 

 

Vnější požární voda je zabezpečena v areálu hradu jedním nadzemním  

a dvěma podzemními požárními hydranty o statickém tlaku p = 0,6 MPa a průtoku požární 

vody Q = 12,3 l.s-1. Podzemní požární hydrant se nachází na I. nádvoří u ZUŠ a na II. nádvoří 

v blízkosti vstupu do hradního sklípku. Nadzemní požární hydrant se nachází na druhém 

nádvoří u objektu obřadní síně. Dále je osazen jeden podzemní požární hydrant DN 80 před 

vjezdem ke hradu Na Dubovci.  

Kontrola provozuschopnosti zařízení pro zásobování vodou podle § 7 osdst. 

4 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. a navazující ČSN 73 0873 a ČSN EN 671 – 3 byla 

provedena v srpnu roku 2007. Rozmístění požárních hydrantů je znázorněno v celkové situaci 

areálu v příloze č. 4.  

Čerpací stanoviště (odběrné místo) požární vody z řeky Otavy je vybudováno za 

areálem hradu cca 80 m od zadní brány. K řece Otavě vede přístupová komunikace šířky 4 m 

pro mobilní požární techniku a na konci této asfaltové komunikace je rozšířena na plochu 

20 x 8 m. Vzdálenost odběrného místa vyhovuje tab. 1 a 2 ČSN 73 0873. 

Čerpání vody pro případný zásah je umožněno přímo z řeky Otavy z prostoru III. 

nádvoří, u objektu dětské knihovny. Přístup k řece je možný dveřmi viz. obr. č. 18.  Z tohoto 

prostoru je možno čerpat vodu plovoucími čerpadly. Nevýhodou tohoto místa je velmi svažitý 

terén s převýšením cca 5 metrů.  

 

Obr. č. 18 – Přístup k řece Otavě z prostoru III. nádvoří 
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11. 5. 2. Vnitřní požární voda 

 

Průzkumem zjištěno, že areál hradu je vybaven vnitřními odběrnými místy pouze 

v objektu Šmidingerovy knihovny v oddělení pro dospělé a to hadicovými systémy Js 25 

v souladu s ČSN 73 0873. Vnitřní odběrná místa se skládají z navijáku, tvarově stálé hadice 

délky 30 m.  

Hadicové systémy jsou umístěny ve 2. NP ve vstupní hale a schodišťovém prostoru 

u místnosti naučné literatury.  

Kontrola požárního vodovodu a příslušenství podle § 7 odst. 4 [11] a přílohy C [21] 

byla provedena ve dnech 14. 12. 2006 firmou Hymax Strakonice.  

 Požadavky minimálního celkového přetlaku a množství požární vody u vnitřních 

odběrných míst vyhovují.  

 

11. 5. 3. Dílčí závěr 

 

Porovnáním požadovaného a skutečného stavu byly zjištěny nedostatky: 

• v objektu Šmidingerovy knihovny – neoznačeno vnitřní odběrné místo – nástěnný 

hydrant viz. kapitola 6. 3. 1., 

• podzemní požární hydrant před vjezdem do areálu „Na Dubovci“ není dostatečně 

označen, 

• nebyla provedena roční kontrola požárního vodovodu a příslušenství v objektu 

Šmidingerova knihovna dle § 7 osdst. 4 [11]. 

 

Pro zlepšení podmínek účinného požárního zásahu navrhuji: 

• při případných rekonstrukcích objektů situovaných v areálu hradu, vybudovat vnitřní 

odběrná místa v podobě nástěnných hydrantů např. v objektu Muzea středního 

Pootaví, 

• instalovat na objekt Muzea středního Pootaví z vnější strany od hradního příkopu 

požárním potrubím (suchovody) s výtokovými ventily DN 52  na každém podlaží 

u oken, navrhuji dva kusy požárního potrubí,  

• dveře u dětské knihovny neuzamykat, 

• zlepšit přístup k odběrnému místu u dětské knihovny.  
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11. 6. Přenosné hasicí přístroje 

 

Zhodnocení PHP provádím pouze u větších subjektů areálu. V tab. č. 14 uvádím 

počty, druhy, rozmístění PHP, datum revizí a firmy, které provádějí revize PHP.  

Sleduji přístupnost, umístění, provozuschopnost, která se prokazuje dokladem o 

kontrole § 9 [11]. Rozmístění PHP v hodnocených objektech znázorňuji v půdorysech objektů 

příloha č. 5.    

 

Tab. č. 14 – Přehled počtu, rozmístění a prováděných revizí PHP 

Subjekt 
Celkový 

počet 
PHP 

Počet     
a druh 
PHP 

Umístění PHP 

Datum 
poslední 
revize 
PHP 

Firma 
provádějící 
revize PHP 

8 x PG 6 

Vestibul, kapitulní siň, 
mazhaus, středověk, velký 

rytířský sál, kancelář muzea, 
dílna, galerie č. 1 

Muzeum 
středního 
Pootaví 

13 

5 x S 1,5 
2 x archiv, sklad U stolu, 2x u 

schodiště  rozvodnice 

1/2007 
Haskon 

Strakonice 

Dospělé odd. – schod. prostor 
do čítárny pro nevidomé, 

zvuková knihovna, naučná 
literatura, technická místnost, 

chodba u metodiky III. 
7 x PG 6 

Dětské odd. – denní a 
společenská místnost 

Šmidingerova 
knihovna 

9 

2 x PG 2 
Dospělé odd. – beletrie I, 

katalogizace 

5/2007 
Hymax 

Strakonice 

Kostel sv. 
Prokopa 

4 4 x PG 6 4 x kostel 9/2007 
Haskon 

Strakonice 

ZUŠ 4 4 x PG 6 
WC, 2 x chodba před uč. č. 3, 

před kanceláří 
11/2007 

Hymax 

Strakonice 

 

11. 6. 1. Dílčí závěr  

 

Umístění PHP v objektech je provedeno v souladu s ustanovením § 5 odst. 1. písm 

a) [2] a § 3 [11].  

Osazení a přístupnost PHP nevyhovuje v objektech Šmidingerova knihovna – dětské, 

dospělé oddělení viz. obr. č. 9a, 9b) část 6. a  Muzea středního Pootaví viz. obr. č. 10 část 

6. dle § 3 odst. 2 [11]. 
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11. 7. Požárně bezpečnostní zařízení  

 

 Nezbytným předpokladem pro účinný protipožární zásah je včasné zjištění 

vznikajícího požáru, a právě tato skutečnost je jednou z rozhodujících podmínek pro další 

rozvoj požáru. Je proto důležité neponechat zjištění vzniku požáru a případně i provedení 

dalších operací, např. dálkový přenos na PCO – OPIS/KOPIS s následným výjezdem JPO.

 EPS a zařízení dálkového přenosu patří mezi vyhrazená PBZ.  

 Obecným principem činnosti všech automatických zařízení pro zjišťování požáru je 

měření a vyhodnocování fyzikálních veličin spojených s těmito parametry a vlastnostmi. Mezi 

základní parametry vhodné pro detekci vzniku požáru patří: teplo uvolněné exotermní 

oxidační reakcí, aerosol tvořený tuhými a kapalnými složkami ve zplodinách hoření, plynné 

produkty spalování, elektromagnetické vyzařování plamene, volné radikály vzniklé 

působením vysoké teploty při hoření [22]. 

 Stavba památkově chráněná musí být vybavena: 

• EPS nebo hlásičem požáru použitým v elektrické zabezpečovací signalizaci, 

• stabilním hasicím zařízením v jedinečných prostorech staveb nebo prostorech 

s jedinečnými sbírkami historických předmětů, jedinečných dřevěných stavbách 

včetně jejich vnější ochrany, jak uvádí § 26 [23]. 

 

11. 7. 1. Zabezpečení areálu požárně bezpečnostním zařízením 

 

V současné době PBZ – EPS je zabezpečen pouze objekt Šmidingerovy knihovny, 

dospělé oddělení. Instalován systém EPS s ústřednou Panasonic EBL256. ZDP je napojeno 

k této ústředně a umístěno v její blízkosti. Signalizace poplachu z ústředny je dvoustupňová 

(DEN/NOC). Ústředna EPS s vysílačem Radom STX 23 je umístěna v 2. NP v recepci. 

Venkovní anténa je namontovaná v půdním prostoru nad ústřednou. 

  Dva klíčové trezory typu Telecom Alarm jsou umístěny viz. příloha č. 4, u brány pro 

III. nádvoří, vedle průjezdu ZUŠ na I. nádvoří. Klíčový trezor obsahuje generální klíč. Nad 

trezorem je umístěn oranžový zábleskový maják pro snazší orientaci zasahující JPO. 

OPPO instalován v zádveří vstupu knihovny. Vedle OPPO je umístěna schránka 

s DZP. EPS je vyvedena na PCO, KOPIS HZS Jčk České Budějovice. 

Vlastní kontrolou jsem zjistil, že uživatel provádí předepsané zkoušky ZDP, 

v termínech daných ČSN 34 2710. Na systému ZDP je předepsáno provádět 1 x měsíčně 
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zkoušku, půlroční prohlídku a roční kontrolu provozuschopnosti. 

Právnická osoba provedla tyto zkoušky v termínech:  

• 8.2. 2008 – roční revize EPS, 30. 1. 2008 – pravidelný měsíční test EPS firmou 

Elekroservis Jan Sládek a spol, 

• 29.1.2008 – měsíční kontrola provozuschopnosti ZDP firmou SPH Elektro s.r.o, 

České Budějovice. 

 

11. 7. 2. Dílčí závěr 

 

Pro včasné zjištění vzniku požáru s přímou vazbou na záchranu historických památek 

a efektivní provedení hasebního zásahu, který by v maximální míře omezil škody způsobené 

požárem navrhuji: 

• zpracování projektu EPS a následnou montáž v objektu Muzea středního Pootaví 

a kostela sv. Prokopa, 

• tyto objekty prostřednictvím ZDP vyvést na PCO - OPIS/KOPIS. 

   

11. 8. Dotazníkový průzkum provedený mezi veliteli PS HZS Strakonice 

Pro zjištění stavu protipožárních zařízení a situace v areálu hradu z hlediska požárního 

zásahu jsem vyhotovil dotazník příloha č. 6, který jsem předal velitelům čet, družstev tří 

směn A, B, C na PS Strakonice. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 9 velitelů. Velitelé 

čet a družstev vyplnili dotazník na základě zjištěných poznatků z uskutečněných taktických 

a prověřovacích cvičeních v areálu hradu. 

Z odpovědí, poznatků a zkušeností při zásazích a cvičeních jsem vyvodil následující 

závěry: 

• všichni oslovení se shodli na tom, že nevyhovují vjezdy a průjezdy do areálu hradu, není 

dostačující vjezd do hradního příkopu, ustavení a rozložení  techniky AZ 37 – M1Z a AP 

27 – S2R,  

• na otázky označení podzemních a nadzemního požárního hydrantu, tlaku v hydrantové 

síti, místa pro odběr vody z řeky Otavy byla odpověď vyhovující, 

• v případě otázky týkající se rozmístění PHP ve dvou případech příslušní velitelé 

odpověděli negativně,  

• na otázku udržování podzemních a nadzemního požárního hydrantu, byla odpověď ve 

dvou případech pozitivní, jedenkrát negativní. 
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12. NÁVRH OPATŘENÍ Z HLEDISKA ZABEZPE ČENÍ PO 

 

Z dílčích závěrů jednotlivých statí diplomové práce a z průzkumů, které byly 

provedeny, docházím k návrhu opatření organizačního a technického charakteru pro zlepšení 

podmínek v oblasti předcházení požáru a pro účinný požární zásah JPO. 

Tyto opatření by měly být v dohledné době s vazbou na finanční prostředky 

a rekonstrukce objektů uskutečněny. 

V případě jejich nerealizování zůstává problematika účinného požárního zásahu JPO 

v areálu hradu dosti komplikovaná a velice složitá.  

 

12. 1. Organizační opatření 

 

• HZS Jčk, ÚO Strakonice doporučuji provést u právnických a podnikajících osob (ZUŠ 

Strakonice, CK Ciao, Antikvariát, ČSOP OV Strakonice, STA projektový atelier, 

K projekt – projektová, statická a inženýrská kancelář, tématickou kontrolu a to 

i s vazbou na ustanovení § 2 odst. 2 [2], 

• doporučuji Městu Strakonice, jako vlastníkovi nádvorních prostor, kde se konají akce, 

kterých se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit prostřednictvím organizátorů akcí 

stanovení organizace zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí provozované 

činnosti § 6 odst. 1, písm a) zákona o PO s vazbou na § 15 [11], v souladu s nařízením 

kraje část druhá, čl. 3, bod 4 [24]. 

U vjezdu na I. nádvoří osadit značku zákazu stání (dopravní značka č. B 29) viz. 

příloha č. 3 [20], 

Zvýšit kontrolu na dodržování zákazu stání před vjezdem na I. nádvoří Městskou 

policií Strakonice,  

• přehodnotit začlenění do kategorií činností u právnické osoby Šmidingerova knihovna 

Strakonice dle § 4 odst. 2 písm. a) [2], správné začlenění § 4 odst. 2 písm. e), 

v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg.m-2 a vyšší, j) 

u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah – se zvýšeným požárním nebezpečím [2], 

• provést začlenění do kategorií činností u Antikvariátu - dle § 4 odst. 2 písm. i) 

v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým 

požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat 
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7 a více osob – se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Dále kanceláře Muzea středního Pootaví Strakonice, ČSOP OV – kancelář, STA 

projektový ateliér, K projekt – projektová, statická a inženýrská kancelář a CK Ciao – 

mapové centrum – dle § 4 odst. 1 písm. a) – bez zvýšeného požárního nebezpečí [2], 

• Šmidingerově knihovně doporučuji, aby označila dvířka, za kterými se nachází vnitřní 

odběrné místo – hadicový systém dle ČSN ISO 3864 značkou č. NE 01 (hydrant), 

• ZUŠ doporučuji označit vstup do sekretariátu dle ČSN ISO 3864 značkou č. NE 07 

(ohlašovna požáru), 

• provozovateli vodovodního řadu Technickým službám s. r. o. Strakonice doporučuji 

řádně označit místo podzemního požárního hydrantu, který se nachází Na Dubovci, na 

viditelném místě podle čl. 8. 3. [21], proto navrhuji instalovat na průčelí objektu ZUŠ 

chybějící orientační tabulku podzemního požárního hydrantu č. 14, podle [25]. 

 

12. 2. Opatření technického charakteru 

 

 

Jihočeskému kraji (Muzeu středního Pootaví Strakonice) a Římskokatolické farnosti 

Strakonice doporučuji: 

• zpracovat projekt EPS a následnou montáž v objektu Muzea středního Pootaví 

Strakonice a v kostele sv. Prokopa, 

•  na pult centralizované ochrany OPIS/KOPIS vyvést tyto objekty prostřednictvím 

ZDP. 

 

Městu Strakonice doporučuji: 

•  v areálu hradu zabezpečit bezproblémový vjezd do hradního příkopu pro mobilní 

požární techniku AZ 37 – M1Z, 

• navrhnout a vybudovat nástupní požární plochy pro mobilní požární techniku 

v prostoru hradního příkopu, které by splňovaly požadavky na nástupní plochy podle 

12. 4. 2. (3), 

• zlepšit přístup k místu pro odběr vody pro hašení z řeky Otavy u Šmidingerovy 

knihovny – dětské oddělení. U přístupových dveří instalovat skříňku s klíčem pro 

snadný přístup k odběrnému místu, 

• v rámci údržby, zejména v zimním období, zabezpečit funkčnost zasouvacích patníků 
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– ochrana proti zamrznutí. 

 

Všem vlastníkům objektů doporučuji: 

• impregnaci dřevěných konstrukcí zejména krovů protipožárními nátěry např.: 

Plamostop D – stupeň hořlavosti B, zvýšení požární odolnosti o 16 minut, Dexaryl B – 

stupeň hořlavosti A, zvýšení požární odolnosti o 10 – 15 minut, Flamgard – stupeň 

hořlavosti C1, B, zvýšení požární odolnosti o 15 – 20 minut. 

 

Dále právnickým osobám doporučuji: 

• Muzeu středního Pootaví při případné rekonstrukci objektu vybudovat vnitřní odběrná 

místa v podobě nástěnných hydrantů.  

Instalovat na objekt z vnější strany od hradního příkopu požární potrubí (suchovody) 

s výtokovými ventily DN 52 na každém podlaží u oken. Provedení dle požadavků 

ČSN 73 0873, části 6 vnitřní odběrní místa čl. 6. 12.  

Rozmístění požárního potrubí na objektu uvádím schématicky na obr. č. 18 

a vyznačení místa v situace v příloze č. 4. 

 

 
 

Obr. č. 18 – Pohled na průčelí Muzea středního Pootaví 

 

Rozdělit objekt na 4 požární úseky, které budou od sebe odděleny požárně dělící 
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konstrukcí a požárními uzávěry. Rozdělení do požárních úseků znázorňuji 

v příloze č. 5d).  

 Doporučuji v půdním prostoru dozdít stávající požárně dělící konstrukci až ke krytině 

střechy obr. č. 19 nad místností „středověk“. Nad místností „malý rytířský sál“ vyzdít 

celou zeď až ke krytině. U stávající požárně dělící konstrukce nad „černou kuchyní“ 

instalovat požární uzávěr a dále instalovat požární uzávěry a to v místnostech: 

depozitář (1. NP), textilní výroba, ČZ (obě 2. NP), středověk, velký rytířský sál 

(obě 3. NP), v půdním prostoru, kde jsou průchody v požárně dělících konstrukcí.  

 

 

Obr. č. 19 – Půdní prostor v objektu Muzea středního Pootaví 

 

• Šmidingerově knihovně, Muzeum středního Pootaví zpřístupnit a upevnit PHP.  

Provést kontrolu požárního vodovodu a příslušenství ve Šmidingerově knihovně dle 

§ 7 odst. 4 [11] a ČSN EN 671-3, odbornou firmou. 

 

12. 3. Opatření k JPO 

  

HZS Jčk, ÚO Strakonice doporučuji: 

• naplnit základní početní stav příslušníků ve třech směnách na požární stanici ve 

Strakonicích. Současný stav představuje 36 příslušníků. Chybí obsadit tří funkční 
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místa hasič, podle tab. č. 10, 

• požární stanici Strakonice dovybavit technickým automobilem L nebo S, případně 

kontejnerem a protiplynovým automobilem nebo kontejnerem podle tab. č. 11, 

• provádět pravidelná taktická či prověřovací cvičení.  

MěÚ Strakonice doporučuji: 

• aby JSDHO Strakonice vlastnila klíč od zasouvacích patníků, pro snadný vjezd do 

areálu hradu, 

• doplnit u JSDHO Strakonice neobsazenou funkci jednoho strojníka, aby byla 

naplněna tab. č. 12. 

 

Obecnímu úřadu Štěkeň doporučuji v JSDHO doplnit: 

• neobsazenou funkci velitele družstva, 

• dva strojníky tak, aby byla naplněna tab. č. 12. 

 

MěÚ Sedlice doporučuji v JSDHO doplnit: 

• jednoho strojníka tak, aby byla naplněna tab. č. 12. 

 

Problémovou obměnu požární techniky u JPO III doporučuji řešit s vazbou na finanční 

možnosti obcí, využíváním grantů MV HZS GŘ ČR na nákup nové mobilní požární techniky. 
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13. ZÁVĚR 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo analyzovat problémy požárního zabezpečení 

památkových objektů a poznatky aplikovat na zabezpečení hradu ve Strakonicích, dále 

navrhnout opatření, která by optimalizovala zabezpečení PO v národní kulturní památce hradu 

Strakonice, které budou využity pro potřeby organizací sídlících v areálu hradu, Města 

Strakonice a HZS Jčk, ÚO Strakonice. 

 

Provedl jsem: 

• nastínění historie hradu Strakonice, historie hlavních subjektů sídlících v areálu hradu, 

• popis objektů areálu hradu z hlediska vlastnictví, právnických osob, které využívají 

prostory v areálu, provozovaných činností hlavních subjektů. Posoudil jsem začlenění 

posuzovaných činností podle požárního nebezpečí, 

• rozbor statistiky zásahů JPO v historických a církevních budovách a objektech na 

území ČR, v areálu hradu Strakonice, který vycházel ze statistických údajů GŘ HZS 

ČR a HZS Jčk, ÚO Strakonice. Dále jsem provedl rozbor největších a nejrozsáhlejších 

požárů v objektech hradů a zámků v ČR za období 1997 – 2007, 

•  rozbor problematiky zásahů JPO v historických objektech hradů a zámků, 

• analýzu kontrolní akce národní kulturní památky, která proběhla v průběhu roku 2007 

v celé ČR a tématické kontroly hradu Strakonice. Aplikoval jsem závěry z vlastních 

zjištěních při prohlídkách objektů a jednáních se zástupci právnických a podnikajících 

osob, 

• popis možných variant mimořádných událostí, které by mohly vzniknout v areálu 

Strakonického hradu, 

• stanovení stupně nebezpečí katastrálního území, sil a prostředků na území města 

Strakonice. Prověřil jsem organizaci plošného pokrytí území JPO, která vycházela ze 

základní tabulky plošného pokrytí s vazbou na požární poplachový plán kraje, 

• srovnání základních početních stavů a vybavení PS Strakonice. Dále početních stavů 

a vybavení JSDHO základní mobilní požární technikou, které jsou zařazeny 

v požárním poplachovým plánu kraje pro areál hradu, 

• zhodnocení akceschopnosti JPO a taktické postupy při zásahu v areálech hradů, 

zámků, muzeí a dokumentace pro orientaci v územním obvodu jednotky a navrhnul 
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jsem metodický list hašení požárů v historických objektech hradů a zámků, který tvoří 

jednu z příloh diplomové práce, 

• analýzu podmínek pro účinný požární zásah v areálu hradu z taktických 

a prověřovacích cvičeních, které proběhly za období pěti let, 

• zhodnocení zařízení pro protipožární zásah v podobě přístupových komunikací, vjezdů 

a průjezdů, nástupních ploch, vnitřních a vnějších zásahových cest, zásobování vodou 

pro hašení, přenosných hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízeních. Dále 

jsem provedl dotazníkový průzkum mezi veliteli čet a družstev PS Strakonice, pro 

zjištění stavu protipožárních zařízení v areálu.  

 

Na základě dílčích závěrů jsem navrhl opatření organizační, technická a k JPO 

z hlediska zabezpečení PO v areálu hradu Strakonice.  

Návrh opatření a stávající stav zabezpečení PO jsem zaznamenal do výkresové části, 

která tvoří jednu z příloh diplomové práce. 

Výše uvedeným zhodnocením, opírající se o podkladové materiály, statistické údaje 

a vlastní průzkumy možno konstatovat, že přes účinné zásahy JPO za poslední období na 

území ČR a města Strakonice, je nutno i nadále vytvářet příznivé podmínky pro účinný zásah 

v historických objektech hradů a zámků, v mém případě hradu Strakonice, protože právě tyto 

objekty a předměty v nich uložené a vystavované představují nepopsatelnou, nenahraditelnou  

hodnotu kulturního dědictví národa.  

V areálu hradu Strakonice je nutno počítat s komplikacemi, kterou stavba 

s neřešenými problémy z hlediska požární bezpečnosti představuje. 

Je jen přáním občanů a hasičů, aby hrad Strakonice, který patří mezi národní kulturní 

památky a navazuje na velice pěkné a atraktivní místo s krásným přírodním prostředím 

v okolí řeky Otavy, byl bezpečný a nadále velice atraktivní pro návštěvníky z tuzemska 

i zahraničí. 
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15. ZKRATKY 

 

AJ -  Automobilový jeřáb. 

AP -  Automobilová plošina. 

AZ -  Automobilový žebřík. 

C1 -   Stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 50 tisíc, kde jednotka hasičského       

záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev.  

CAS -   Cisternová automobilová stříkačka. 

ČSOP OV -  Český svaz ochránců přírody okresní výbor.  

ČSN -   Česká statní norma. 

DA -   Dopravní automobil. 

EPS -  Elektrická požární signalizace. 

HL -   Hořlavá látka. 

HZS Jčk  -  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.  

IZS -   Integrovaný záchranný systém. 

JPO -   Jednotka požární ochrany. 

JSDHO -  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce. 

JPO I  -  Jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 

20 minut jízdy z místa dislokace. 

JPO II/1 -  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností zpravidla do 

10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje výjezd družstva 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000. 

JPO III/1  -  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností zpravidla do 

10 min. jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje výjezd družstva 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000. 

JPO III/2  -  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností zpravidla do 

10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje výjezd dvou družstev 

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000. 

Js (DN) -  Jmenovitá světlost (dimenze). 

KOPIS - Krajské operační a informační středisko. 
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MěÚ -   Městský úřad.  

MV GŘ HZS ČR -  Ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sboru     

České republiky. 

MU - Mimořádná událost.                   

NP -   Nadzemní podlaží. 

OA -   Osobní automobil. 

OPIS -  Operační a informační středisko. 

OPPO -  Obslužný panel požární ochrany. 

OZO -  Odborně způsobilá osoba. 

PBZ -   Požárně bezpečnostní zařízení. 

PCO -   Pult centralizované ochrany. 

PG -   Práškový přenosný hasicí přístroj. 

PHP -   Přenosné hasicí přístroje. 

PO -   Požární ochrana. 

PS -   Požární stanice.  

RZA  -   Rychlý zásahový automobil. 

S -   Sněhový přenosný hasicí přístroj. 

SSU/ZOZ -  Statistické sledování událostí / zprávy o zásahu. 

SúS -   Správa a údržba silnic. 

TA  -   Technický automobil 

UA -   Užitkový automobil. 

ÚO -   Územní odbor. 

VA  -   Vyšetřovací automobil. 

VEA  -   Velitelský automobil. 

VZ  -   Velitel zásahu. 

ZDP -   Zařízení dálkového přenosu. 

ZUŠ -   Základní umělecká škola. 

ZZS -   Zdravotní záchranná služba. 
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16. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu: Požáry 

v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách. 

Příloha č. 2 Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu: Hašení 

požárů v historických objektech hradů a zámků. 

Příloha č. 3 Karta ulic okolí areálu hradu Strakonice. 

Příloha č. 4 Situace areálu hradu Strakonice, zakreslení stávajícího stavu a návrhu 

zabezpečení požární ochrany. 

Příloha č. 5 Půdorysy objektů, zakreslení požárního zabezpečení 

a) Šmidingerova knihovna Strakonice, dospělé oddělení, 

b) Šmidingerova knihovna Strakonice, dětské oddělení, 

c) Muzeum středního Pootaví Strakonice – 1. NP + kanceláře, 

d) Muzeum středního Pootaví Strakonice – 2. a 3. NP, 

e) Kostel sv. Prokopa, 

f) ZUŠ Strakonice. 

Příloha č. 6 Dotazník pro zjištění stavu protipožárních zařízení v areálu hradu 

Strakonice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


