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ANOTACE 

BÖHM, J. Činnost jednotky požární ochrany v obci Hostinné: bakalářská práce Ostrava:VŠB-

TU, 2008. 41 s. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou činnosti jednotky požární ochrany 

v obci Hostinné. Charakterizuje hasební obvod v obci Hostinné, stanovuje stupeň nebezpečí 

území obce, vyhodnocuje místa se složitými podmínkami pro zásah a uvádí specifické 

požadavky pro vedení zásahu. Předkládá početní stav členů JSDH Hostinné a hodnotí úroveň 

jejich přípravy. Dále vyhodnocuje výjezdovou činnost JPO Hostinné a dojezdové časy 

předurčených JPO na katastrální území obce Hostinné. Hodnotí stávající a navrhuje zlepšení 

ve vybavenosti JSDH Hostinné požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany, 

popisuje a hodnotí systém svolávání členů jednotky. V závěru se zaměřuje na úroveň 

spolupráce JSDH Hostinné s ostatními složkami IZS.  

 

ANNOTATION 

BÖHM, J. Activities of  Fire Prevention Brigade in the Town Hostinné: Bachelor diploma 

work, Ostrava: VŠB-TU, 2008. 41 s. 

This bachelor work deals with problems connected with functioning of fire prevention 

brigade in the town Hostinné. It characterizes the fire area in the town Hostinné, specifies the 

danger scale criterion of the municipal territory, analyses spots with difficult conditions to 

operate and introduces specific demands for action management. It states the numbers of 

JSDH Hostinné members and evaluates the level of their training. Further on it analyses their 

departure activities and arrival times time of fire brigades determined to operate within the 

cadastral municipal territory of Hostinné. It evaluates the current situation and suggests 

improvements in equipping of Hostinné fire fighting brigade as well as changes in equipping 

the brigade by protective instruments. It describes and analyses the system of convening the 

brigade members. At the end the work focuses on the cooperation level of JSDH Hostinné and 

other bodies of integrated rescue service. 
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1 Úvod: 
 

Již od dávných dob se lidé snažili čelit událostem, které jim ničily úrodu, obydlí, domácí 

zvířata, nebo je přímo ohrožovaly na zdraví i životech. Tyto události vznikaly z několika 

příčin, které byly vyvolány například přírodními vlivy, nebo samotným konáním lidské 

činnosti. 

V současné době je všeobecně velký růst lidské činnosti a většina mimořádných událostí 

je vyvolána lidským konáním.  

Lidé se snaží přistupovat k řešení mimořádných událostí co nejefektivněji. Toho se snaží 

dosáhnout především systematickým rozložením sil tak, aby bylo dosaženo zhruba stejné 

bezpečnosti a úrovně pomoci na celém území jejich činnosti. Pro další zvýšení efektivity při 

potlačování mimořádných událostí jsou jednotlivé činnosti u těchto událostí rozdělovány 

podle jejich charakteru mezi specielně vybavené, vycvičené a vyškolené záchranné složky. 

Jednou z těchto složek jsou také jednotky požární ochrany. 

 

Cílem této práce je zhodnotit připravenost a činnost konkrétní jednotky zabezpečující 

požární ochranu na konkrétním území a navrhnout doporučení pro zlepšení její činnosti. 

 

Pro dosažení cílů této práce budu charakterizovat hasební obvod této jednotky. 

Vyhodnotím početní stav a úroveň přípravy jejich členů a navrhnu možná opatření pro 

zlepšení jak početního stavu, tak úrovně přípravy členů této jednotky, vzhledem ke 

specifickým potřebám při její zásahové činnosti. Statisticky vyhodnotím počet a druh 

mimořádných událostí, na kterých jednotka zasahovala v období od roku 2003 do roku 2007. 

Vyhodnotím dojezdové časy místní jednotky a ostatních předurčených jednotek požární 

ochrany pro toto území. Popíši současný stav vybavení mobilní požární technikou a 

technickými prostředky místní jednotky požární ochrany a navrhnu další postup pro doplnění 

a modernizaci tohoto vybavení vzhledem k možnostem finančního rozpočtu této jednotky a 

charakteristikám její zásahové činnosti. Zhodnotím funkčnost systému svolávání členů této 

jednotky a její úroveň spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. 
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2 Rešerše literatury 
 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších změn provedených vyhláškou č. 226/2005 Sb. [2].  

Tato vyhláška vymezuje pojem plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, 

určuje způsob zřizováni, vnitřní organizaci a vybavení jednotek požární ochrany. Vymezuje 

organizaci řízení v jednotkách, a to jak v operačním, tak také v organizačním řízení. 

Stanovuje podmínky akceschopnosti jednotek, zásady velení a činnosti hasičů při zásahu, 

určuje činnost jednotek na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. Vymezuje požadavky na 

odbornou způsobilost a přípravu. V souladu s přílohu číslo 1 uvedené vyhlášky jsem provedl 

stanovení stupně nebezpečí posuzované obce. Podle vypočteného stupně nebezpečí území 

obce jsem provedl přiřazení potřebných jednotek požární ochrany. Toto jsem provedl pro 

porovnání mnou stanovené potřeby se stávajícím stavem, který je dán Nařízením 

Královéhradeckého kraje č. 1 ze dne 7. dubna 2006. 

 

Vyhláška č. 49/2003 Sb., O technických podmínkách požární techniky [8]. 

Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární techniky, která byla do vybavení 

Hasičského záchranného sboru České republiky nebo jednotek požární ochrany zařazena od 

data účinnosti této vyhlášky. Z této vyhlášky jsem čerpal informace o předepsaném vybavení 

mobilní požární techniky, kterou má JPO Hostinné ve výbavě. 

 

Bojový řád jednotek požární ochrany [11] udává zásady postupu pro činnost jednotek 

požární ochrany u zásahu. Je složen z osmi kapitol, jež jsou tvořeny metodickými listy, které 

ujednocují postup jednotek při různých typech zásahů, od přijetí zprávy o zásahu, až po návrat 

na základnu a obnovení akceschopnosti. Charakterizují také možná nebezpečí u těchto zásahů. 

Z jednotlivých metodických listů jsem získával informace o nebezpečích při zásahu a použil 

je pro návrh vybavení JPO Hostinné ochrannými prostředky. Dále jsem s pomocí 

metodických listů určil jednotlivá specifika možných zásahů v prostorách, které jsem 

vyhodnotil jako prostory se ztíženými podmínkami pro zásah. 
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3 Obec Hostinné 
 

Obec Hostinné se nachází v severozápadní části Královehradeckého kraje 

v podkrkonošské oblasti na toku řeky Labe mezi městy Dvůr Králové nad Labem a 

Vrchlabím. Katastrální výměra obce činí 806 ha. Město Hostinné není členěno na městské 

části. Počet obyvatel činil ke dni 31.12.2007 4759 [5]. 

Město Hostinné je od roku 2001 partnerským městem německého Bensheimu. S 

počtem 37 000 obyvatel je Bensheim největším městem v kraji Bergstrasse na západě 

Německa. Toto partnerství je pro město Hostinné velikým přínosem. Obě města navzájem 

komunikují, předávají si zkušenosti, spolupracují a pomáhají si v mnoha oblastech. Velmi 

dobře je již navázána komunikace zejména mezi školami, sdruženími turistů, fotbalistů, ale 

také mezi hasiči. Všechny tyto organizace a sdružení se vzájemně podporují a předávají si své 

zkušenosti. 

 Do roku 1998 byla v místním podniku KRPA a.s. jednotka sboru dobrovolných hasičů 

podniku JPO VI. V roce 1998 se ale obec Hostinné s KRPOU a.s. dohodly na sloučení 

jednotky. Veškerá technika, kterou disponovala jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, 

byla převedena do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. 

 

3.1 Charakteristika hasebního obvodu v obci Hostinné a specifika 

nasazení sil a prostředků 

Na katastrálním území obce Hostinné je v současnosti v souladu s vyhláškou [2] pouze 

jeden objekt, který má vliv na určení stupně kritéria území obce.  

 

Léčebna dlouhodobě nemocných:  

• kapacita léčebny je 110 lůžek 

• třípodlažní objekt 

• převážně pacienti vysokého věku a invalidé 

• vzdálenost od stanice JSDH Hostinné je 800 m 

• specifický požadavek z hlediska nasazení sil a prostředků: 

Potřeba velkého množství sil pro evakuaci pacientů. 
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V obci Hostinné jsou ale také objekty, které lze dle vyhlášky [3] zařadit jako objekty, 

ve kterých jsou složité podmínky pro zásah. 

 

Národní dům: 

• dům dětí a mládeže 

• několikrát do roka využíván pro plesy, divadelní představení a nejrůznější kulturní 

akce s kapacitou 200 osob 

• dvoupodlažní objekt 

• bez EPS 

• vzdálenost od stanice JSDH Hostinné je 600 m 

• specifický požadavek z hlediska nasazení sil a prostředků:  

Potřeba velkého množství sil pro evakuaci. 

 

Kino: 

• kapacita míst k sezení je 300 sedadel 

• jednopodlažní objekt 

• bez EPS 

• vzdálenost od stanice JSDH Hostinné je 400 m 

• specifický požadavek z hlediska nasazení sil a prostředků: 

Potřeba velkého množství sil pro evakuaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

KRPA a.s.: 

• třípodlažní dispozičně složitý a nepřehledný objekt 

• třísměnný nepřetržitý provoz 

• EPS ano 

• 350 zaměstnanců 

• skladové zásoby papírových produktů, výrobků a surovin na výrobu papíru a množství 

cca 100 tun 

• skladové zásoby kyselin a louhů cca 30 tisíc litrů 

• sklad hořlavin s kapacitou 10 tun 

• vzdálenost od stanice JSDH Hostinné je 1,2 km 

• specifický požadavek z hlediska nasazení sil a prostředků:  

Potřeba velkého množství sil pro evakuaci a samotný zásah ve členitém a 

nepřehledném prostoru výroby. 

Potřeba výškové techniky. 

Velké nároky na množství hasiva (voda). 

 

Model obaly a.s.: 

• jednopodlažní dispozičně složitý a nepřehledný výrobní objekt 

• třísměnný nepřetržitý provoz 

• EPS ano 

• 150 zaměstnanců 

• výroba papírových obalových materiálů a lepenek 

• kapacita skladu na vstupní polotovary a materiál (papírová skládačková lepenka) cca 

800 tun 

• kapacita skladu expedice cca 800 tun 

• sklad hořlavin s kapacitou 5000 kg 

• vzdálenost od stanice JSDH Hostinné je 700 m 

• specifický požadavek z hlediska nasazení sil a prostředků:  

Potřeba velkého množství sil pro evakuaci a samotný zásah ve členitém a 

nepřehledném prostoru výroby. 

Velké nároky na množství hasiv (voda). 
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Automotiv Petex s.r.o.: 

• třípodlažní dispozičně složitý a nepřehledný výrobní objekt 

• výroba pryžových a textilních koberců do automobilů 

• třísměnný nepřetržitý provoz 

• EPS ano 

• 100 zaměstnanců 

• skladové zásoby materiálů, pryžových a textilních výrobků s kapacitou cca 60 tun 

• vzdálenost od stanice JSDH Hostinné je 2 km 

• specifický požadavek z hlediska nasazení sil a prostředků:  

Potřeba velkého množství sil pro evakuaci a samotný zásah ve členitém a 

nepřehledném prostoru výroby. 

Potřeba výškové techniky. 

Velké nároky na množství hasiv (voda, pěnidlo). 

 

Silnice I. třídy: 

• 15 km dlouhý úsek silnice I. třídy číslo 16 

• častý výskyt dopravních nehod 

 

3.2 Stanovení kritéria stupně nebezpečí území obce 

 

Pro účely stanovení stupně nebezpečí území obce se obcí rozumí katastrální území 

obce. Stupeň nebezpečí území obce je stanoven podle hodnoty celkového kritéria Kc [2]. 

Důvody pro zařazení do jednotlivých kritérii dle vyhlášky [2] a hodnoty těchto jednotlivých 

kritérii pro obec Hostinné jsou uvedeny v tabulce č. 1. Dle hodnoty celkového kritéria je 

určen stupeň nebezpečí území obce Hostinné IIB. 

Ze stupně nebezpečí území obce IIB je podle základní tabulky plošného pokrytí, která 

je přílohou zákona [1], počet JPO a doba jejich dojezdu na území obce Hostinné určena takto: 

1 JPO do 10 min. a další 2 JPO do 15 min. 
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Tab. č. 1: Zařazení obce Hostinné do kritérií Ko, Kui, Kz, Kc 

Kritérium Hodnota 

kriteria 

Důvod pro přiřazení hodnoty kritéria 

Kritérium počtu obyvatel (Ko) 12 Počet obyvatel  k 31.12.2007 byl 4759 

Kritérium charakteru území (Kui) 1 Léčebna dlouhodobě nemocných ( 110 

lůžek) 

Kritérium zásahů (Kz) 0 Průměrně 18 zásahů ročně 

Celkové 

kritérium 

(Kc) 

13 Součet kritérii 

Ko, Kui, Kz. 

 

 

Obec Hostinné pro zabezpečení požární ochrany na svém katastrálním území a pro zajištění 

dojezdu první JPO do 10 min. na území obce dle zákona [1] vytvořila JPO II/2. 

 

JPO II -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako 

svoje hlavní  nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut 

jízdy z místa dislokace [1]. JPO II má dobu výjezdu do 5 minut. 

 

JPO II/2 -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPOII, 

která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 [2]. 
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3.2.1 Předurčenost jednotky 
 
S jednotkou Hostinné je dle IAŘ [6] počítáno jako s jednotkou typu C. 

• C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo 

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) 

předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních 

silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a 

mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje, 

- je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy 

M [6]. 
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4 Početní stav a úroveň přípravy členů JSDH Hostinné 

4.1 Minimální početní stav členů JPO II/2 dle [2] 

 

Tab. č. 2: Minimální početní stav členů JPO II/2 dle [2]: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 Skutečný početní stav členů JSDH Hostinné 

 Jednotka SDH Hostinné má v současné době nedostačující počet členů 

zaznamenaný pro názornost v níže uvedené tabulce č. 3, která porovnává skutečný stav 

s předepsaným minimálním početním stavem JPO II/2 (tab. č. 2). Tento nepříznivý vývoj má 

za příčinu dle mého názoru hned několik příčin: 

• Vysoký věk členů, kteří v jednotce sloužili a odešli v relativně krátkém časovém 

období. V období od roku 2004 do roku 2007 odešlo z JSDH Hostinné celkem 8 členů 

a z toho 5 jich přesahovalo věkovou hranici 55 roků. Tyto informace mi poskytl velitel 

jednotky Hostinné. 

• Neochota zaměstnavatelů zaměstnávat členy jednotky požární ochrany. 

• Všeobecná neochota lidí vynakládat úsilí bez vidiny vlastního zisku. 

• Nedostatek pracovních příležitostí v obci – nutnost dojíždět za prací mimo obec. 

Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky 

   

JPO II/2 

Celkem základní početní stav členů 24 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii 
jednotky 

8 

Funkce 
Velitel 1 
Velitel družstva 5 
Strojník 6 
Hasič, starší hasič 12 
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Jistě lze najít i další důvody, avšak to je již mimo rozsah této práce, proto se jimi nebudu dále 

zabývat. 

 

Návrh řešení pro navýšení početního stavu JSDH Hostinné: 

 

Řešení početního stavu JSDH Hostinné je dlouhodobou záležitostí. Na jeho řešení by 

se měli v prvé řadě podílet jak samotní členové jednotky, tak také obec. Obec by mohla tyto 

členy jednotky motivovat například zvýhodněním poplatků za svoz komunálního odpadu, 

prominutím místních poplatků, přímou finanční podporou za práci či zásah, nebo zlepšováním 

a modernizací jejich výzbroje a výstroje. Jednotka by měla intenzivněji pracovat na šíření 

osvěty o problematice požární ochrany mezi dětmi a dorostem (například organizací 

zájmového kroužku). 

 

Tab. č. 3: Porovnání skutečného a požadovaného početního stavu členů JPO Hostinné: 

 

4.3 Požadavky na člena jednotky požární ochrany 

Každý člen musí v pravidelných intervalech prokázat svou zdravotní způsobilost a 

podstoupit periodickou zdravotní prohlídku. Nový člen jednotky musí také absolvovat vstupní 

zdravotní prohlídku před zahájením výkonu činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů 

obce dle nařízení vlády [7]. 

Členové dobrovolných jednotek požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu 

při zdolávání požárů až po absolvování základní odborné přípravy [1]. 

Skutečná vnitřní organizace jednotky Počet členů Počet členů 
dle [2] 

Rozdíl počtu 
členů (+,-) 

Celkový početní stav členů   
18 

 
24 

 
-5 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané 
kategorii jednotky 

8 8 0 

Funkce    
Velitel 1 1 0 
Velitel družstva 4 5 -1 
Strojník 4 6 -2 
Hasič, starší hasič 9 12 -3 
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Základní odbornou přípravu členů organizuje nejméně v rozsahu 40 pracovních hodin velitel 

dobrovolné jednotky [2]. 

Velitelé, strojníci a technici speciálních služeb jednotek požární ochrany mohou své 

funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí [1]. 

 Jelikož je jednotka vybavena také přenosnou řetězovou motorovou pilou a motorovou 

kotoučovou pilou, tak také tímto specializačním kurzem. 

 

4.4 Současná úroveň přípravy členů JSDH Hostinné 

Všichni členové jednotky absolvovali a dále každý rok absolvují odbornou přípravu 

v délce 40 hodin. Tu provádí velitel jednotky nebo příslušník HZS Královehradeckého kraje. 

Tato školení jsou rozšířena i o pravidelná školení a konzultace s příslušníky PČR a 

zaměstnanci ZZS. 

 

Úroveň přípravy členů v JSDH Hostinné: 

• 14 nositelů dýchací techniky 

• 4 obsluhovatelé ruční řetězové motorové pily a motorové kotoučově pily 

• 4 strojníci 

• 4 velitelé družstev 

• 4 členové mají kurz osádky RZA 

 

Zhodnocení a návrh na doplnění přípravy členů JSDH Hostinné: 

 Pro plnohodnotné využití všech technických prostředků, které má jednotka ve výbavě, 

by bylo vhodné získat i co nejvíce členů, kteří absolvují další odborné kurzy. Pro tuto 

jednotku by vzhledem k vybavení technickými prostředky a nejčastějším druhům zásahů byly 

přínosem zejména kurzy RZA, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, přetlakové ventilace 

a práce na vodě. V současné době se jednotka snaží tyto nedostatky vykompenzovat výcviky a 

školeními, které si organizují sami členové. Jako vhodný prvek přípravy členů jednotky 

Hostinné, vzhledem k předurčení této jednotky pro dopravní nehody, bych také doporučil 

kurz vazače břemen. Při povolání vyprošťovacího automobilu HZS Královehradeckého kraje 

ze stanice Trutnov, se na místo události vždy dostaví jen jeden příslušník. Takto vyškolení 

členové by v těchto případech značně zkvalitnili samotný zásah. 
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5 Výjezdy jednotky 

 Při posuzování a návrhu techniky jsem mimo jiné vycházel z počtu a druhu 

výjezdů, při kterých jednotka zasahuje. Proto jsem zpracoval zásahy jednotky za období od 

roku 2003 do roku 2007. Tyto informace o výjezdech jsem čerpal ze zpráv o zásahu 

archivovaných na požární stanici v Hostinném a ze  systému statistického sledování událostí u 

HZS – krajské verze (dále jen „systém SSU“). Veškeré technické zásahy jsem sloučil pro 

přehlednost do kategorie technická havárie, přičemž největší podíl jich tvoří zásahy na 

odstraňování spadlých stromů na veřejných komunikacích a čerpání vody ze zatopených 

sklepů.  

5.1 Vyhodnocení počtu a typu zásahů 

 Celkové počty zásahů jednotky a zásahů jednotky na území obce jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. V tabulce č. 5 jsou uvedeny jednotlivé typy událostí, na kterých jednotka 

zasahovala a v tabulce č. 6 naleznete jednotlivé typy událostí, u kterých jednotka zasahovala 

na katastrálním území obce Hostinné. 

 Z tabulky č. 1 a grafu č. 1 je patrné, že celkový počet zásahů jednotky se za období od 

roku 2003 do roku 2007 zdvojnásobil. Zhruba třetinu všech výjezdů jednotky tvoří zásahy na 

katastrálním území obce Hostinné. 

 Z tabulky č. 4 a grafu č. 2 je patrné, že od roku 2004 je přibližně stejný počet výjezdů 

na technické zásahy a dopravní nehody. V  poměru k celkovému počtu zásahů tvoří tyto 

zásahy dohromady zhruba 50% všech zásahů. Přibližně třetinu zásahů tvoří každoročně 

požáry. Od roku 2003 do roku 2007 vzrostl počet zásahů na dopravní nehody víc než 

desetinásobně. 

 

Tab. č. 4: Výjezdy JPO Hostinné 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet výjezdů JPO Hostinné 37 42 42 69 74 

Počet výjezdů JPO Hostinné na 

území obce 12 15 15 27 21 
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Tab. č. 5: Tipy a počty zásahů s účastí JPO Hostinné 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 

Požár 17 15 16 23 24 

Dopravní nehoda 2 10 9 23 23 

Technická havárie 6 10 9 22 18 

Živelná pohroma 7 0 1 0 7 

Taktické a prověřovací cvičení 2 4 4 1 1 

Planný poplach 0 0 2 1 1 

Únik nebezpečné chemické látky 0 3 1 0 0 

 

Tab. č. 6: Tipy a počty zásahů s účastí JPO Hostinné na katastrálním území  

obce Hostinné 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 

Požár 5 6 3 9 6 

Dopravní nehoda 0 0 2 2 6 

Technická havárie 4 5 6 15 8 

Živelná pohroma 2 0 1 0 1 

Taktické a prověřovací cvičení 1 2 2 1 0 

Planný poplach 0 0 1 1 0 

Únik nebezpčné chemické látky 0 2 0 0 0 

 

Graf. č.1: Počet výjezdů JPO Hostinné 
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Graf. č.2: Zásahy JPO Hostinné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Graf. č.3: Počet zásahů JPO na území obce Hostinné 
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5.2 Dojezdové časy JPO na katastrální území obce 

Pro katastrální území obce Hostinné jsou pro I.stupeň požárního poplachu předurčeny 

tyto jednotky: 

JPO I HZS Královehradeckého kraje stanice Vrchlabí 

JPO II JSDH Hostinné 

JPO III JSDH Rudník-Arnultovice 

 

5.3 Vyhodnocení dojezdových časů jednotky Hostinné 

 Jednotka Hostinné zajišťuje podle požadavku základní tabulky plošného pokrytí [1] 

dojezd do 10 minut na místo zásahu v katastru obce Hostinné. Dojezdové časy jsou uvedeny 

v tabulce č. 7. Jedná se o skutečné dojezdové časy na katastrální území obce Hostinné získané 

ze systému SSU za období od 1. 1. 2007 do 5. 3. 2008. Z tabulky č. 7 je patrné, že jednotka 

dojezdový čas do 10 min. z místa dislokace splňuje. 

 

Tab. č. 7: Dojezdové časy JPO Hostinné na katastrální území obce Hostinné 

Datum Den Vzdálenost 

z místa 

dislokace 

Velikost 

družstva 

Poplach Dojezdový 

čas na místo 

události 

1.2.2007 Čtvrtek 5 km 4+1 5:45 hod. 9 min. 

7.5.2007 Pondělí 1 km 3+1 16:57 hod. 4 min. 

20.5.2007 Neděle 1 km 6+1 3:07 hod. 5 min. 

31.7.2007 Úterý 5 km 4+1 1:17 hod. 10 min. 

10.8.2007 Pátek 2 km 5+1 13:59 hod. 2 min. 

6.10.2007 Sobota 3 km 3+1 

3+1 

2:56 hod. 7 min. 

7.10.2007 Neděle 1 km 3+1 12:56 hod. 5 min. 

9.2.2008 Sobota 1 km 1+1 20:36 hod. 2 min. 

2.3.2008 Neděle 3 km 4+1 16:48 hod. 6 min. 

5.3.2008 Středa 2 km 4+1 10:55 hod. 5 min. 
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5.4 Vyhodnocení dojezdových časů jednotky HZS stanice Vrchlabí 

Jednotka HZS Královehradeckého kraje ÚO Trutnov stanice Vrchlabí by měla, pro 

splnění požadavku základní tabulky plošného pokrytí, zajišťovat dojezd jednotky do 15 minut 

na katastrálním území obce Hostinné.  

Dojezdové časy jsem uvedl v tabulce č. 8. Jedná se o skutečné dojezdové časy na 

katastrální území obce Hostinné získané ze systému SSU za období od 30. 10. 2005 do 21. 1. 

2008. Z tabulky č. 8 je patrné, že jednotka v šesti případech z jedenácti nesplnila časový limit 

doby dojezdu do 15 minut na katastrální území obce Hostinné. 

Pro ověření tohoto zjištění jsem provedl tři měření pomocí systému GPS. Při měření 

jsem jízdou osobním automobilem v dopoledních hodinách všedního dne a za mírných 

meteorologických podmínek měřil vzdálenosti a časy, které jsem potřeboval na jednotlivé 

trasy, a to od budovy požární stanice ve Vrchlabí, k budově požární stanice v Hostinném. 

Tento bod v Hostinném jsem zvolil záměrně, jelikož leží přibližně na středu katastrálního 

území obce Hostinné. Při prvním měření jsem jel trasu přes obec Kunčice nad Labem, při 

druhém přes obec Dolní Lánov a při třetím měření přes obec Rudník. Všechna měření jsem 

prováděl v souladu s pravidly provozu na pozemních komunikacích. Naměřené hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce č. 9. Naměřená nejkratší trasa je 15,7 km. Tato trasa je po komunikaci III. 

třídy přes obec Dolní Lánov. JPO I má časový limit na výjezd 2 min. a z toho vyplývá celkem 

třinácti minutový časový limit na vzdálenost 15,7 km. To by znamenalo průměrnou rychlost 

jízdy přes 72 km/hod. Při zásahu na jižním konci katastrálního území obce Hostinné je 

vzdálenost o cca. 2 km větší a tím by se dojezdový čas ještě prodloužil, nebo by průměrná 

rychlost musela překročit hranici 80 km/hod. 

Další problém spatřuji v počtu členů, kteří se dostaví na místo události. Základní 

minimální početní stav na stanici HZS kraje typu P1 je 5 příslušníků na jednu směnu dle 

vyhlášky [2]. Stanice Vrchlabí ale není vybavena bezobslužnou ústřednou a jeden člen vždy 

zůstává jako obsluha ústředny na stanici. Vzniká tu problém, že při vybírání dovolené, 

odvelení na kurzy, ozdravných pobytech atd. již jednotka nevyjíždí ani o velikosti družstva o 

zmenšeném početním stavu 3+1 dle bojového řádu JPO [11], ale pouze v počtu 1+2.  
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Tab. č. 8: Dojezdové časy JPO HZS Královehradeckého kraje stanice Vrchlabí 

Datum Den Vzdálenost 

z místa 

dislokace 

Velikost 

družstva 

Poplach Dojezdový 

čas na místo 

události 

30.10.2005 Středa 14 km 2+1 10:17 hod. 23 min. 

1.11.2005 Úterý 15 km 2+1 22:33 hod. 15 min. 

2.3.2006 Čtvrtek 16 km 2+1 7:50 hod. 19 min. 

15.3.2006 Středa 18 km 2+1 18:26 hod. 16 min. 

3.6.2006 Sobota 15 km 2+1 8:11 hod. 13 min. 

7.6.2006 Středa 17 km 2+1 13:17hod. 17 min. 

31.7.2006 Pondělí 16 km 2+1 7:53 hod. 15 min. 

20.9.2006 Středa 14 km 2+1 10:16 hod. 17 min. 

10.8.2007 Pátek 13 km 2+1 13:56 hod. 14 min. 

6.10.2007 Sobota 17 km 2+1 2:55 hod. 18 min. 

21.1.2008 Pátek 15 km 2+1 18:00 hod. 14 min. 

 

Tab. č. 9: Změřené dojezdové časy a vzdálenosti z Vrchlabí do Hostinného 

Trasa přes obce: Vzdálenost Čas Poznámky 

Kunčice nad Labem, 

Klášterská Lhota 

15,8 km 27 min. Silnice III. třídy, 

4 železniční přejezdy

Dolní Lánov, 

Prosečné 

15,7 km 26 min. Silnice III. třídy 

Rudník 18,9 km 24 min. Silnice I. a II. třídy 
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5.5 Vyhodnocení dojezdových časů jednotky SDH Rudník - Arnultovice 

Tato jednotka by měla zajišťovat dojezd jednotky do 15 minut na katastrální území obce 

Hostinné. Jednotka JPO III má dobu výjezdu do 10 min. a maximální vzdálenost do celého 

katastrálního území obce Hostinné nepřevyšuje 5 km. Teoreticky by tato jednotka měla 

15timinutový časový limit pro dojezd na místo události splnit. Od roku 2006 byla tato 

jednotka dle systému SSU vyslána operačním střediskem Trutnov do Hostinného pouze 

jednou. Jednalo se o námětové cvičení dne 20. 9. 2006. Jednotka se dostavila na místo 

vzdálené 4 km z místa dislokace za 24 minut v počtu členů 1+1. 
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6 Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany 

 Předepsané minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany dle vyhlášky [2] a skutečné současné vybavení požární technikou a věcnými 

prostředky požární ochrany JPO Hostinné je uvedeno v tabulce č. 10. 

 

Tab. č. 10: Vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO 

 

6.1 Mobilní požární technika 

 Do roku 1998 byla v místním podniku KRPA jednotka sboru dobrovolných hasičů 

podniku a obec Hostinné měla vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů. V roce 1998 došlo 

ke sloučení těchto jednotek, přestupu členů a převedení techniky JSDH KRPA do jednotky 

Hostinné. Veškerá mobilní požární technika a většina technických prostředků z JSDH KRPA 

byla ale značně zastaralá a zchátralá, proto zanedlouho došlo k jejímu vyřazení. 

 

 

 

 

 

Požární technika a věcné prostředky 
požární ochrany 

Požadovaný stav 
dle [2] pro JPO 

Hostinné 
ks. 

Skutečný 
stav 
ks. 

Rozdíl 
požadovaný 

počet x skutečný 
počet (+-) ks. 

Cisternová automobilová  stříkačka v 
základním  provedení (dále jen „CAS") 1 2 +1 

Dopravní automobil 1 0 -1 
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 1 1 0 
Motorová stříkačka 1 3 +2 
Izolační dýchací přístroj 8 10 +2 
Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 3 +1 
Přenosná radiostanice požární ochrany 4 4 0 
Mobilní telefon 1 1 0 
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6.2 Současná mobilní požární technika JSDH Hostinné 

 

6.2.1 CAS 16 2200/200 M2Z 

 Tuto cisternovou automobilovou stříkačku (obr. č. 1) zakoupilo město Hostinné sboru 

dobrovolných hasičů v červnu roku 2004. Tato CAS nahradila již dosluhující CAS 16 

3500/400 M2Z na podvozku Škoda 706 RTH, která vzhledem ke svému stáří 26 let již byla 

značně nespolehlivá a jen stěží se ji dařilo udržet v provozuschopném stavu. 

 

Obrázek č.1: CAS 16 2200/200 M2Z 

 
 

Charakteristika CAS 16 2200/200 M2Z  

• Podvozek MAN do smíšeného provozu se dvěmi nápravami a náhonem 4x4. 

• Kabina osádky v provedení pro požární družstvo 1+5. 

• Celohliníková skříňová příhradová nástavba vyrobená ve strojírnách Potůček s.r.o. 

• Požární odstředivé čerpadlo s vysokotlakým stupněm ZIEGLER 

• Plastová nádrž na vodu o objemu 2200 litrů 

• Plastová nádrž (kanystry) na pěnidlo 200 litrů 
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 Vozidlo je vybaveno technickými prostředky uloženými v komorách za roletami 

v provedení stahovacích prachotěsných rolet ZIEGLER z  hliníkových lamel. Jednotka 

dostala vozidlo již vybaveno základní výbavou dle vyhlášky [8]. 

 

Zhodnocení vlastností CAS 16 2200/200 M2Z: 

Výhody: 

• Kabina pro požární družstvo 5+1 

• Podvozek pro smíšený provoz s náhonem 4x4 

• Kvalitní požární čerpadlo Ziegler 

• Účinné vysokotlaké zařízení pro prvotní zásah (naviják 60m) 

• Dostatek úložných prostorů ve čtyřech skříních za roletami. 

• Dostačující zásoba hasiv (2200 litrů vody, 200 litrů pěnidla) 

• Elektrický lanový naviják s nosností 2000 kg. 

Nevýhody: 

• Vysoké pořizovací náklady 

 

Tyto aspekty sehrály hlavní úlohu při rozhodování jakou CAS pořídit za dostupné 

finanční prostředky místo dosluhující CAS 16 3500/400 M2Z.  

• Dobrovolná jednotka potřebuje prostornější kabinu z důvodu výjezdu celého 

požárního družstva 5+1. 

• Podvozek pro smíšený provoz s náhonem 4x4 byl nezbytností vzhledem ke 

kopcovitému charakteru krajiny v podkrkonošském území z velké části obklopené 

lesy. 

• Kvalitní čerpadlo vybavené vysokotlakým zařízením pro rychlý zásah by mělo být 

součástí každé CAS určené pro prvotní zásah. Moderní trend je jistě správně nastolen 

ve zvyšující se kultuře hašení. Při té má být použito co nejefektivněji hasební látky 

tak, aby se minimalizovaly vedlejší škody způsobené hasivem nebo jeho špatnou 

aplikací. V posledních letech i stále větší procento zásahů připadá na dopravní nehody 

a požáry dopravních prostředků, při kterých je vysokotlaké zařízení naprostou 

nutností, vzhledem k rychlosti jeho nasazení a výslednému hasebnímu efektu. 
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• Dostatek úložných prostorů byl jeden z dalších kritérií při výběru. V tomto případě 

musel být volen vhodný kompromis mezi úložnými prostory a nádržemi na vodu a 

pěnidlo vzhledem ke zvolenému tipu podvozku s maximální užitečnou hmotností 2900 

kg. 

• Elektrický lanový naviják (do 2000 kg) je vzhledem k předurčenosti jednotky na 

dopravní nehody velkým pomocníkem zejména u těchto zásahů. 

 

 Podle předpisu [6] by jednotka měla být vybavena CAS ve speciálním technickém 

provedení minimálně hmotnostní třídy M. Z tohoto důvodu se postupně CAS do vybavuje 

chybějícími technickými prostředky dle vyhlášky [8].  

 Do CAS dosud nebyla oproti požadavku [8] doplněna pouze elektrocentrála, motorová 

pohonná jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení a přetlakové protichemické obleky. 

Elektrocentrálu a motorovou pohonnou jednotku hydraulického vyprošťovacího 

zařízení jednotka vlastní a v současnosti jsou umístěny v TA. Motorová jednotka 

hydraulického vyprošťovacího zařízení je poháněna elektromotorem, a proto musí být tato 

dvě zařízení ponechána společně. V nástavbě CAS je umístěna ruční pohonná jednotka 

hydraulického vyprošťovacího zařízení společně s rozpínacím nástrojem, nůžkami a 

řetězovými úvazky hydraulického vyprošťovacího zařízení. 

 Přetlakové protichemické obleky jednotka vlastnila, ale v roce 2005 došlo k jejich 

vyřazení z důvodu vypršení doby jejich životnosti. Tyto obleky jednotka dále používá pouze 

jako cvičné. 

 

Zhodnocení CAS 16 2200/200 M2Z: 

 Investice města do nákupu této nové CAS byla jistě správným rozhodnutím. Tato cisterna 

plně vyhovuje požadavkům jednotek sboru dobrovolných hasičů v podhorské oblasti. Svou 

úlohu v jednotce by měla vzhledem k tomu, že se jedná o nový stroj, plnit spolehlivě a bez 

větších investic několik nadcházejících let.  

 

6.2.2 CAS 25 3500/400M2Z 

 Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 3500/400 M2Z je na podvozku Škoda 706 

RTHP (obr. č. 2). Tyto cisterny byly v minulosti velice rozšířeny a v České republice asi 

nebyla profesionální jednotka, která by ji neměla. Tato technika dnes pozvolna dosluhuje u 

dobrovolných jednotek, kde je ještě mnohdy jedinou technikou.  
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 Obrázek č. 2: CA S 25 3500/400M2Z 

 
 

Zhodnocení vlastností CAS 25 3500/400 M2Z: 

Výhody: 

• Dobré jízdní vlastnosti v terénu. 

• Podvozek pro smíšený provoz. 

• Dlouhá kabina uzpůsobená pro požární družstvo 1+5.  

• 3500 litrů vody 

• 400 litrů pěnidla 

Nevýhody:  

• Slabý výkon motoru 

• Stáří stroje (r. v. 1981) 

• Málo úložného prostoru 

 

 Tyto cisterny jsou v oblibě především kvůli dobrým jízdním vlastnostem které jsou 

v místním charakteru území nezbytné. Vzhledem k zůstatkové hodnotě této CAS je mnohdy 

prvořadě využita do špatně přístupného terénu. Případné poškození na této technice a jeho 

oprava nevyžaduje totiž tak vysoké finanční prostředky jako u nové CAS. Horší je výkon 

motoru, ale to jen ve srovnání s moderními auty, která je zákonitě překonala dlouhými roky 
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vývoje. V původní nástavbě byl úložný prostor tvořen pouze dvěmi skříněmi v přední části 

nástavby. Toto bylo pro dnešní potřeby jednotky nedostačující, a proto při generální opravě 

nástavby byl zvětšen úložný prostor, a to vytvořením dalších dvou skříní na zadní části 

nástavby. 

 

 I když by jednotka splňovala kritérium vyhlášky [2] pouze jednou cisternou, jednotka se 

rozhodla tuto cisternu zachovat. V roce 2003 provedli členové jednotky generální opravu 

nástavby svépomocí, při minimálním finančním zatížení rozpočtu (200 000,-- Kč).  

 

Zhodnocení CAS 25 3500/400 M2Z: 

 Zatím je tato CAS přínosem pro jednotku a bez větších problémů plní funkci druhé 

výjezdové CAS. Dokud to bude technicky a finančně únosné, je dobré ji u jednotky ponechat. 

 

6.2.3 TA L1 

 Technický automobil na podvozku VW 31/281 2.0 (obr. č. 3) dostali hasiči v Hostinném 

darem od kolegů z německého Bensheimu v roce 2005. 

 

Obrázek č. 3: TA L1 
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Zhodnocení vlastností VW 31/281 2.0: 

Výhody: 

• Malé lehké auto (okamžitá hmotnost do 3,5 t) 

 

Nevýhody:  

• Podvozek s náhonem 4x2 

• Jen dvě místa k sezení - pouze pro mužstvo 1+1  

• Stáří vozidla (r. v. 1981) 

• Nevyhovující technické vybavení dle [8] 

 

 Právní předpis [2] sice neudává takovýto tip vozidla ve vybavení jednotky jako povinný, 

JPO Hostinné je ale předurčena pro zásahy na dopravních nehodách dle IAŘ [6]. 

V současnosti se počet zásahů na dopravní nehody zvyšuje a podobný trend drží i technické 

zásahy.  

 Především z těchto dvou důvodů bylo rozhodnuto mít ve vybavení TA. Již nyní je zřejmé, 

že technický automobil je pro tuto jednotku velkým přínosem. Toto vozidlo je vybaveno 

především elektrocentrálou, elektrickou motorovou pohonnou jednotku hydraulického 

vyprošťovacího zařízení, rozpínacím nástrojem, nůžkami a řetězovými úvazky hydraulického 

vyprošťovacího zařízení. Celou tuto sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení darovali 

v roce 2001 jednotce kolegové z německého Bensheimu. 

 Dále je toto vozidlo vybaveno i přenosnou řetězovou motorovou pilou a základním 

lezeckým vybavením. 

 Problémem tohoto vozidla je ale velké stáří a s tím související velké problémy s udržením 

v provozuschopném stavu. To se mnohdy daří jen s velkým úsilím členů jednotky. 

 Dalším problémem je podvozek vozidla s jednou poháněnou nápravou, který není příliš 

vhodný pro podhorský charakter území. 

 Počet míst k sezení jen pro dvě osoby je také nevyhovující. 

 Nevyhovující je také vybavení vozidla. Jelikož vozidlo bylo zařazeno do jednotky až 

v roce 2005, platí pro něj požadavky podle vyhlášky [8], které v současnosti nesplňuje.  
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Zhodnocení TA L1: 

 Vzhledem k nedostatkům uvedeným výše bude toto vozidlo muset být v nejbližší době 

nahrazeno technikou novější. Předělání TA dle požadavků vyhlášky [8] by bylo v současnosti, 

vzhledem ke stáří vozidla, špatnou investicí. 

 Navrhoval bych zachovat nastavený trend a zakoupit vozidlo nové. Je to jistě značná 

počáteční investice, ale z pohledu obce je to řešení dlouhodobé, bez dalších nečekaných 

výdajů, které se zpravidla u starší techniky mohou vyskytnout. Dle mého názoru by plně 

vyhovovalo vozidlo Gazele. 

 Toto vozidlo je vyráběno s trvalým pohonem 4x4 s mezinápravovým diferenciálem a 

uzávěrou. Díky své celkové hmotnosti do 3,5 t jej může řídit osoba s řidičským oprávněním 

skupiny B. Automobil ve verzi 4x4 je díky své robustní konstrukci a světlé výšce vhodný k 

využití v těžkém terénu. Cena takovéhoto automobilu je v porovnání s vozy stejné třídy od 

jiných výrobců nesrovnatelně nižší. Veškeré nástavby a rozšíření pro vozidla GAZ v České 

Republice provádí společnost ELTRANS-CAR DESIGN s.r.o. Například tip APP2-Delfín – 

RZA (obr. č. 4) má 6 míst k sezení a prostornou nástavbu s úložnými komorami za roletami 

[12]. Kabina se šesti místy k sezení by do jisté míry vyřešila i chybějící vozidlo DA, které ve 

výbavě jednotky Hostinné dle vyhlášky [2] chybí. 

 

Obrázek č. 4: APP2 – Delfin – RZA 
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6.3 Technické prostředky jednotky Hostinné 

6.3.1 Současné technické prostředky 

 Jelikož v posledních letech bylo do technického vybavení jednotky investováno, je 

v současnosti vybavení technickými prostředky na dobré úrovni. Jednotka disponuje pro 

základní představu těmito technickými prostředky uvedenými v tabulce č. 11. 

 

 Tab. č. 11: Technické prostředky ve vybavení JPO Hostinné 

Technický prostředek Počet kusů 

Plovoucí čerpadlo 2 ks. 

Přetlakový ventilátor  1 ks. 

Přenosná řetězová motorová pila 2 ks. 

Motorová kotoučová (rozbrušovací) pila 1 ks. 

Elektrocentrála 1 ks. 

Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího 

zařízení 

2 ks. 

Ruční pohonná jednotka hydraulického 

vyprošťovacího zařízení 

1 ks. 

Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení 2 ks. 

Motorová pohonná jednotka hydraulického 

vyprošťovacího zařízení 

1 ks. 

Nafukovací motorový člun s pevným dnem 1 ks. 

Norná stěna 40m 1 ks. 

Motorová stříkačka  3 ks. 

Vakuové dlahy a nosítka 1 ks. 

Batoh se základním vybavením pro práci ve 

výškách a nad volnou hloubkou 

1 ks. 

Kyslíkový křísící přístroj Saturn OXY. 1 ks. 

Batoh se zdravotnickým materiálem 1 ks. 

 

6.3.2 Nedostatky ve vybavení technickými prostředky jednotky 

 Nedostatek ve vybavení jednotky vidím v nedostatečných ochranných pomůckách a to jak 

individuelních, tak i společných.  
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 Slabší stránku spatřuji v nepřetlakové dýchací technice. 

 Ve výbavě jednotky v současnosti také chybí přetlakové protichemické obleky, které 

jednotka v roce 2005 musela z důvodu uplynutí jejich doby životnosti vyřadit. 

 

6.3.3 Současný stav dýchací techniky v jednotce 

 Jednotka je v současnosti vybavena 10 kusy vzduchových dýchacích přístrojů Saturn S5. 

 

6.3.4 Návrh na doplnění ochranných technických prostředků 

 Současné vzduchové dýchací přístroje sice stále fungují relativně dobře, ale i v tomto by 

jednota měla držet krok s moderní dobou a soustředit se na nákup přetlakové vzduchové 

dýchací techniky. Tato poskytuje hned několik podstatných výhod oproti stávající 

nepřetlakové. 

 

Porovnání podtlakového VDP Saturn S5 a přetlakového VDP: 

• Přetlakový VDP poskytuje větší komfort dýchání. 

• Přetlakový VDP je mnohem bezpečnější, při netěsnosti lícnice masky nedochází ke 

vniku škodlivin do masky, ale je přetlakem vzduchu vytlačován ven. 

• K přetlakovému VDP lze připojit dvě masky na jeden dýchací přístroj a užít ho jako 

vyváděcí. 

• Tlakové lahve se u přetlakové VDP plní na tlak 30 MPa. U Saturnu jen na 20 MPa. 

Z tohoto důvodu má větší zásobu vzduchu a tudíž umožňuje i delší dobu zásahu bez 

výměny tlakové lahve. 

 

 Navrhuji zakoupit VDP Pluto, které má v současné době ve výbavě HZS 

Královehradeckého kraje. Předešlo by se tím do jisté míry problémům s následným 

servisem těchto přístrojů a tím by se zmenšily i náklady na jejich provoz. 

Jednorázová investice do kompletního nákupu a výměny všech dýchacích přístrojů by 

byla pro rozpočet neúnosná, proto navrhuji pravidelně každý rok obměnit jen část VDP. 

Pro rok 2008 se již podařilo prosadit v rozpočtu nákup dvou těchto VDP, jak je zřejmé 

z tabulky č. 12. 
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 Dle vyhlášky [8] má jednotka předepsané 4 kusy přetlakových chemických 

obleků ve výbavě CAS 16 2200/200 M2Z. V současné době ale pro fungování jednotky, 

vzhledem k počtu a typu zásahů, bude účelnější nejprve obměnit VDP a poté dokoupit nové 

přetlakové protichemické obleky. Toto rozhodnutí je sice v rozporu s vyhláškou [8], ale dle 

této vyhlášky má být také CAS vybavena dýchacími přístroji s min. zásobou 1600 1 vzduchu 

podle počtu sedadel. Z praktického hlediska se mi proto jeví jako správné rozhodnutí nejprve 

doplnit VDP. 

 

6.3.5 Současné OOP 

 V posledních dvou letech je snaha jednotku vybavit kvalitními osobními ochrannými 

prostředky. V současné době je stav takový, že jednotka má 6 zásahových obleků FIREMAN 

V, 6 kusů zásahových přileb Rozenbauer, 6 párů zásahových bot a 10 kusů zásahových 

rukavic. 

 

6.3.6 Návrh budoucího vybavení OOP 

V příštích letech bych doporučoval co nejdříve dovybavit jednotku tak, aby každý člen 

měl tyto vlastní moderní osobní ochranné prostředky. 

 

6.4 Rozpočet jednotky Hostinné 

 
Údaje uvedené v tabulce č. 12 mi byly poskytnuty na obecním úřadě v Hostinném. 

Jednotka dostává každý rok příspěvek 200 000,-- Kč od firmy KRPA a.s. Dále dostává 

příspěvek od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provoz jednotky po finanční stránce 

samozřejmě zastřešuje městský úřad. Údaje uvedené v tabulce č. 12 neobsahují splátky úvěru, 

za který byla pořízena v roce 2004 CAS. Cena této CAS činila 4,8 mil. korun. Z toho 1,5 mil. 

korun bylo uhrazeno z dotace od Královéhradeckého kraje a 0.5 mil. z vlastních prostředků 

obce. Na úhradu zbylé části kupní ceny čerpala obec Hostinné úvěr. Tento úvěr obec splácela 

v období od ledna roku 2005 do prosince roku 2007. Rozpočet jednotky Hostinné zde uvádím 

pouze pro vytvoření představy o finančních možnostech jednotky. 
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Tab. č. 12: Rozpočet pro JPO Hostinné 

Rok  Příjmy tis. Kč Výdaje tis. Kč
2005 Příspěvek KÚ     200,5  Osobní náklady  222,0 

  Služba pohotovosti KRPA 
a.s.     200,0  PH, energie a služby    128,0

  Celkem příjmy     400,5  Opravy a udržování  10,0 
     Celkem náklady 360,0 
2006 Příspěvek KÚ     189,9  Osobní náklady  205,0 

  Služba pohotovosti KRPA 
a.s.     200,0  PH, energie a služby  84,0 

  Celkem příjmy     389,9  Opravy a udržování techniky a budovy 1,0 
      Radiostanice, sněh. řetězy, ŘP 30,0 
      Dětský oddíl - oblečení 10,0 
      Doplnění výbavy - ochranné pomůcky 8,4 
      Celkem náklady 338,4 
2007 Příspěvek KÚ     216,7  Osobní náklady  205,0 

  Služba pohotovosti KRPA 
a.s.     200,0  PH, energie a služby  84,0 

  Celkem příjmy     416,7  Opravy a udržování techniky a budovy 1,0 
      Kapesní radiostanice,kamera 56,8 
      výstroj,hadice 56,0 
      Doplnění výbavy - ochranné pomůcky 8,4 
      Celkem náklady 411,2 
2008 Příspěvek KÚ            -   Osobní náklady  270,0 

  Služba pohotovosti KRPA 
a.s.     200,0  PH, energie a služby  84,0 

  Celkem příjmy     200,0  Opravy a udržování techniky a budovy 1,0 
      Dýchací přístroj  2 ks 120,0 
      Výměna radiátorových ventilů 5,0 
      Nátěr obložení 5,0 
      Nářadí (vybavení dílny) 5,0 
      Údržba techniky 5,0 
      Celkem náklady 495,0 
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7 Systém svolávání členů jednotky 

 
V několika posledních letech jednotku trápí nízký početní stav členů. V současnosti je 

tento počet dokonce nedostačující což je zřejmé z tabulky č. 3. Nedostačující počet členů je 

věc vážná a pro jednotku značně znepokojující. I z tohoto důvodu je nutné v zájmu zajištění 

akceschopnosti jednotky, aby v případě vyhlášení poplachu jednotce, byli všichni členi o 

tomto včas informováni.  

Až do roku 2002 operační středisko hasičského záchranného sboru Královehradeckého 

kraje, územní odbor Trutnov (dále jen „OPIS“), vyhlašoval poplach spuštěním rotační sirény 

na okrajové části obce Hostinné. Při tomto způsobu vyhlášení poplachu ale mnohdy 

docházelo k situaci, že někteří členi poplach neslyšeli. Tento problém má dvě základní 

příčiny: 

• Kopcovitý charakter území způsobuje vznik hluchých míst 

• Siréna nebyla mnohdy z povětrnostních důvodů slyšitelná na celém území obce 

 

Tento problém byl řešen zapojením další rotační sirény na budově městského úřadu 

v centru obce. Tato siréna již byla instalována v minulosti, ale její spouštění bylo možné jen 

z hasičské zbrojnice a městského úřadu. Členi jednotky si svépomocí zprovoznili v roce 2002 

spouštění této sirény z OPIS. Tuto sirénu nyní spouští OPIS přes mobilní telefon, který 

reaguje na příchozí hovor spuštěním sirény. Takto systém reaguje pouze na telefonní čísla, 

která jsou v něm přednastavena. Tímto umožňuje i nadále spuštění sirény například velitelem 

jednotky, nebo pracovníky městského úřadu. Naopak ale zamezuje zneužití, nebo omylům 

z neznámých čísel. 

 Dalším prvkem vyrozumění je rozesílání 10 SMS z OPIS. Z toho devět SMS je 

rozesláno určeným členům jednotky. Jedna SMS jde do systému svolávání členů jednotek 

dobrovolných hasičů: PELIG v 1.4 ZH. 

PELIG využívá přenosu SMS zpráv pomocí mobilních telefonů přes GSM sítě 

mobilních operátorů. PELIG je složen ze tří částí. Hlavní částí je elektronický modul, který 

ovládá mobilní telefon SIEMENS ME45. Další částí je napájecí zdroj a baterie záložního 

zdroje [9]. 

Zakoupena byla verze PELIG v 1.4 ZH – Hromadný přenos SMS pouze se SIM kartou 

Eurotel + záložní zdroj zabraňující výpadku napájení [9]. 
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Popis funkcí PELIG v 1.4 ZH [9] 

• Příchozí SMS z čísla OPIS – PELIG pošle zprávu na číslo 999111 ve tvaru SND 

HASICI TEXT PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY, současně sepne relé č. 1 na X minut, 

pošle/nepošle text SMS zprávy na číslo OPIS (kontrolní SMS) a začne potupně 

prozvánět všechny účastníky uložené v SIM kartě kromě čísla OPIS 

• Příchozí SMS z pozice MASTER (volitelný počet) – PELIG pošle zprávu na číslo 

999111 ve tvaru SND HASICI TEXT PŘÍCHOZÍ ZPRÁVY, nebude prozvánět 

účastníky 

• Při prozvonění z pozice MASTER – PELIG pošle zprávu na číslo 999111 ve tvaru 

SND HASICI POZARNI POPLACH DOSTAV SE DO HASICARNY, dále sepne 

relé č. 1 na X minut a začne prozvánět všechny účastníky kromě čísla OPIS 

• Funkce alarmu – při sepnutí jednoho ze čtyř nezávislých vstupů dojde k vyhlášení 

poplachu odesláním přednastavené SMS zprávy (NARUSENI OBJEKTU 

HASICARNY) na MASTER pozice a k sepnutí relé č. 2 na X vteřin. 

 

Systém PELIG zakoupila jednotce město začátkem v roku 2007 a za dobu jeho užívání se 

velice dobře osvědčil.  

 

Výhody PELIGU: 

• Členové jednotky nemusí nosit žádné speciální zařízení tipu PAGER, stačí jen 

mobilní telefon, který dnes již používají všichni členi jednotky. 

• Nízké pořizovací a provozní náklady.  

• Možnost využití PELIGU k zabezpečení objektu hasičské zbrojnice. 

• Dobrá spolehlivost. 

• Možnost svolat jednotku nebo jen určitou část jednotky (např. strojníky) velitelem 

jednotky, nebo velitelem družstva, i mimo vyhlášení požárního poplachu. Např. 

oznámení termínu školení, výcviku… 

 

Zhodnocení systému svolávání: 

Za období využívání druhé sirény na budově městského úřadu a systému PELIG se 

nestalo, že by někdo z členů jednotky nebyl v čas vyrozuměn o poplachu pro jednotku. Toto 

se v minulosti stávalo jakýmsi nepsaným pravidlem. Jednotka ve způsobu svolávání udělala 

veliký pokrok a již nyní je vidět, že správným směrem. 
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8 Spolupráce s IZS 

 

8.1 Spolupráce ostatními JPO 

Největší podíl na spolupráci s JSDH Hostinné mají jednotky HZS územního odboru 

Trutnov a ostatní okolní JPO. Je to dáno nastaveným systémem plošného pokrytí jednotkami 

PO na území České republiky. Ten vychází ze stupně nebezpečí území obce. Na jeho základě 

se určí, za jakou dobu se musí na území obce dostavit první tři jednotky. Pro obec Hostinné je 

to JPO II obce Hostinné, JPO I HZS Královehradeckého kraje stanice Vrchlabí a JPO III obce 

Rudník - Arnultovice. Jednotka SDH Hostinné je předurčena požárními poplachovými plány 

do devíti obcí v prvním poplachovém stupni, do šestnácti obcí ve druhém poplachovém stupni 

a do devatenácti ve třetím poplachovém stupni. 

 

8.2 Spolupráce s PČR 

Jednotka SDH Hostinné pro zlepšení a otevření komunikace s PČR pořádá již 

několikátým rokem společné besedy s příslušníky PČR. Zde si vzájemně ujednocují společný 

postup při zásazích a zpětně probírají jednotlivé kroky těchto složek při společných zásazích. 

 

8.3 Spolupráce s ZZS 

Členové SDH Hostinné pravidelně každým rokem prodělávají školení s lékařem 

z Vrchlabské ZZS. Lékař také pravidelně provádí kontrolu zdravotního materiálu ve výbavě 

jednotky a případně doporučí nákup nebo obměnu zdravotnického vybavení. 

 

Jednotka SDH Hostinné se zúčastňuje také cvičení IZS. V roce 2005 proběhlo cvičení 

ve Špindlerově Mlýně, které mělo dvě části. V jedné byl simulován požár lesa v okolí 

Špindlerovy boudy a ve druhé pád letadla. Tohoto cvičení se mimo jiné zúčastnili i hasiči ze 

sousedního Polska a horská záchranná služba. V roce 2007 se jednotka SDH Hostinné 

zúčastnila cvičení IZS na Hájemství u Dvora Králové nad Labem, při kterém byla simulována 

dopravní nehoda autobusu. 
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9 Závěr 

 
Veškerý záchranný systém v České republice je složen z jednotlivých dílčích částí 

v podobě jednotek a jako celek bude dobře fungovat pouze tehdy, když budou správně 

fungovat všechny tyto její základní prvky. Na úseku požární ochrany jsou to jednotky požární 

ochrany. Tyto jednotky mohou mít různá specifika přizpůsobená jejich předurčení, místu 

působení, počtu událostí a dalším faktorům. 

Tato práce měla zhodnotit na jaké úrovni je připravena konkrétní jednotka sboru 

dobrovolných hasičů na plnění svých povinností při likvidaci mimořádných událostí. V práci 

jsem provedl charakteristiku hasebního obvodu, vyhodnotil místa se složitými podmínkami 

pro zásah a vyvodil u nich nejdůležitější požadavky na jednotky požární ochrany pro efektivní 

vedení zásahu. Provedl jsem rozbor zásahů této jednotky za období od roku 2003 do roku 

2007. Dále jsem také zhodnotil dojezdové časy místní jednotky a dalších dvou předurčených 

jednotek. U jedné z nich jsem došel k závěru, že je nemožné splnění časového limitů podle 

zákona [1], vzhledem k současnému místu dislokace této jednotky. Uvedl jsem dosavadní 

úroveň přípravy členů této jednotky a navrhl možná řešení, pro zlepšení stávající situace. Při 

návrhu těchto řešení, jsem vycházel ze závislosti na počtu a typu zásahů, na kterých jednotka 

v minulosti zasahovala. Při vyhodnocování početních stavů členů této jednotky jsem zjistil 

její nevyhovující stav a navrhl řešení pro dlouhodobé zvrácení této nepříznivé situace. Dále 

jsem zhodnotil současnou mobilní požární techniku a technické prostředky ve vybavení 

jednotky požární ochrany. V závislosti na limitech finančního rozpočtu jednotky a na analýze 

zásahů této jednotky jsem navrhl další modernizaci a obnovu těchto technických prostředků a 

mobilní požární techniky. Pro potřeby včasného a správného vyrozumění členů každé 

jednotky požární ochrany je důležitý spolehlivý systém vyrozumívání, a proto jsem uvedl také 

popis systému vyrozumívání této jednotky z OPIS. Na závěr jsem popsal spolupráci této 

jednotky s ostatními složkami integrovaného systému, protože jedině docílením kompatibility 

všech jejich složek, je možno dosáhnout opravdu účinné pomoci při potlačování následků 

mimořádné události. Tímto jsem splnil cíle této práce, které jsem si na začátku stanovil. 
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