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Anotace 

 

RICHTR, M. Analýza vývoje jednotek SDH obcí: Diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU 

2009. 

 

     Diplomová práce se zabývá studiem vývoje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

v Jihomoravském kraji bez rozdílu kategorie a to v rozmezí roků 2001 až 2008. Studie byla 

zejména zaměřena na vybavení jednotek SDH obcí požární technikou, věcnými prostředky 

požární ochrany a osobními ochrannými prostředky, dále byla zaměřena na zhodnocení 

úrovně odborných znalostí všech členů jednotek SDH obcí, míry odbornosti velitelů               

a strojníků dle vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., a v neposlední řadě je zde uveden přehled 

výjezdů těchto jednotek v uvedeném horizontu k požárům, dopravním nehodám a ostatním 

událostem. Na základě všech těchto získaných informací je v závěru práce rozebráno možné 

vhodné nasazení JSDH obcí u různých druhů událostí. 

 

Klíčová slova: jednotka SDH, požární technika, odborné znalosti, velitel, strojník 

 

RICHTR, M. The Analysis of Development Group SDH village, Ostrava: VŠB – TU 2009. 

 

This diploma work is dedicated to evolution of voluntary fire brigades [VFB] in South 

Moravia village without difference of categories during years 2001-2008. Study is especially 

focused on equipment of VFB by fire mechanics, material devices and personnel protective 

resources, in addition focusing on evaluation of technical skills level of all VFB members, 

competence level of leaders and engineers by law nr. 247/2001 of Ministry of Internal Affairs. 

There is a list of VFB departures to fires, accidents and others incidents as well. Potential 

suitable VFB allocation to different kinds of incidents is described in this thesis as well based 

on all acquired information. 

 

Key words: Voluntary Fire Brigade [VFB], Fire Mechanics, Technical Skills, Leader, 

Engineer     

 

 

 

 



  

Seznam použitých zkratek:    

 

JSDH  - jednotka sboru dobrovolných hasičů, 

MV  - Ministerstvo vnitra, 

PPP  - požárně poplachové plány, 

KOPIS JmK - Krajské operační a informační středisko Jihomoravského kraje, 

HZS JmK - hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, 

JPO  - jednotka požární ochrany, 

PO  - požární ochrana, 

ÚO  - územní odbor, 

MŘP  - motorová řetězová pila, 

OD  - operační důstojník, 

CAS  - cisternová automobilová stříkačka, 

DA  - dopravní automobil, 

OOPP  - osobní ochranné pracovní prostředky, 

NDT  - nositel dýchací techniky, 

JMP  - jednomužná motorová pila, 

IZS  - integrovaný záchranný systém, 

SIAŘ KŘ - sbírka interních aktů řízení krajského ředitele, 

DN  - dopravní nehoda. 
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1. Úvod 

 

     Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. S tímto příslovím se často setkává naše generace 

stejně jako generace našich předků. Zejména ve středověku, v období vzniku a rozvoje měst, 

se ke stavbě domů používaly hořlavé materiály, jako dřevo, sláma aj. V tomto období bylo 

používání otevřeného ohně naprostou samozřejmostí a tak není divu že se v různých 

kronikách, historických pojednání a dalších pramenech pravidelně dočítáme o ničivých 

požárech, jimž padla za oběť řada domů, celé ulice a nezřídka i celá města. Není snad 

jediného historického města, hradu či zámku, nebo jiné významné stavby, které by ve svých 

dějinách neměly alespoň jednu zmínku o jejich zničení zhoubným požárem. 

     Z těchto důvodů docházelo k zakládání různých uskupení a spolků, které měly za úkol 

mírnit následky vzniklé požárem. Jejich vývoj byl velice dlouhodobý a trnitý, nicméně 

postupem času byl téměř v každé vísce založen sbor dobrovolných hasičů. Členové těchto 

sborů zcela dobrovolně bojovali s požáry a to mnohdy bez věcných i osobních prostředků.  

     V současné době bychom si jen velmi obtížně dokázali představit účinný boj s požáry        

a dalšími mimořádnými událostmi bez spoluúčasti jednotek SDH obcí, které prošly značnými 

změnami. Zejména došlo k určitému vyčlenění několika členů SDH, kteří tvoří tzv. jednotku 

SDH dané obce. Všichni členové JSDH by měli mít odborné znalosti, týkající se problematiky 

požární ochrany. Jednotka SDH by měla být vybavena požární technikou, věcnými prostředky 

požární ochrany a v neposlední řadě i osobními ochrannými prostředky pro všechny členy 

JSDH.   

     Právě tento fakt mne inspiroval k vytvoření analýzy vývoje jednotek SDH obcí a to          

od doby platnosti vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany [1]. Ve vyhlášce jsou stanoveny jak minimální početní stavy členů jednotek SDH 

obcí, tak jejich vybavenost a odbornosti. Kromě těchto aspektů jsem dále analyzoval 

výjezdnost těchto jednotek k vybraným událostem a jejich finanční podporu ať už od státu,   

či od Krajského úřadu. Touto částí bych chtěl zejména oslovit všechny zřizovatele jednotek 

SDH, kteří jsou odpovědni za jejich akceschopnost a bezpečnost. Mám dojem, že si mnohdy 

neuvědomují svoji povinnost a nevytváří ideální podmínky pro členy svých jednotek. 

     V závěrečné fázi diplomové práce jsem po shrnutí všech výstupů analýzy provedl rozbor 

možného využití JSDH obcí. Tato využitelnost by se zejména týkala různých druhů událostí,  

a to u požárů, dopravních nehod, technických zásahů (čerpání vody, odstraňování překážek, 

otvírání bytů a likvidace obtížného hmyzu). Tento rozbor by mohl být určitým návodem       
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pro vytváření PPP a také pro operační důstojníky na KOPIS JmK, kteří vysílají dané jednotky 

k určitým událostem. Dle mého názoru někdy dochází ze strany operačních důstojníků 

k pochybení a plýtvání finančních prostředků za uskutečněný zásah.  

 

2. Rešerše 

 

     Česko. Ministerstvo vnitra. Vyhláška č. 247 ze dne 22. června 2001 o organizaci               

a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 223/2005. Uveřejněno v č. 95/2001 

Sbírky zákonů na straně 5490. 

 

     Tento právní předpis je jedním z nejdůležitějších pro celou strukturu všech jednotek 

požární ochrany v České Republice. Vychází z něj jak činnost právě zmiňovaných JSDH obcí 

i JSDH podniků, tak HZS ČR, podniků a vojenských jednotek. 

 

     Česko. Zákon číslo 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně. Uveřejněno             

v č. 34/1985 Sbírky zákonů na straně 0674. 

 

     Tento zákon je v platnosti již téměř dvacet čtyři roků a za tuto dlouhou dobu prošel mnoha 

novelizací. Prováděcím předpisem několika jeho paragrafů je právě zmiňovaná vyhláška       

č. 247/2001 Sb. Dále jsou v něm stanoveny povinnosti obce. 

 

3. Stručná historie zakládání jednotek PO v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku 

 

     První hasičské sbory v Českých zemích vznikaly v padesátých a šedesátých letech           

19. století. První  český dobrovolný sbor byl založen v roce 1864 ve Velvarech a první 

„profesionální“ hasičský sbor byl založen v Praze roku 1853. Roku 1864 vznikl profesionální 

sbor v Brně a 1866 v Českých Budějovicích. Koncem roku 1870 bylo v tehdejším království 

Českém dvacet sborů dobrovolných hasičů, v roce 1874 dostoupil jejich počet sto sedmi.  

     Vznik požárních jednotek byl jedním z hlavních důvodů, pro vznik prvních zemských 

zákonů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
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     Tyto zákony upravovaly činnost v oblasti požární ochrany i po vzniku Československé 

republiky v roce 1918 a byly zrušeny až 1. ledna 1942 protektorátním vládním nařízením      

č. 30/1942 o věcech požární ochrany. 

     Poválečná obdoba národního hospodářství a s tím spojený rozvoj požární ochrany již 

přesahoval rámec protektorátního vládního nařízení, takže se stále více projevovala nutnost 

přípravy zákona o požární ochraně. První úspěšný pokus o zpracování nového zákona byl 

završen až v roce 1950 vydáním zákona č. 62/1950 Sb., o ochraně před požáry a jinými 

živelními pohromami. 

     Víceméně 50. léta byla hlavně ve znamení hledání co možná nejlepší cesty k vybudování 

samotných orgánů státní správy v oblasti požární ochrany. V krátkém horizontu osmi roků 

byly vydány tři zákony o požární ochraně, kromě zmiňovaného zákona č. 62/1950 Sb.,           

o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami, to byl zákon č. 35/1953 Sb., o státním 

požárním dozoru a požární ochraně a třetí zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně. Poslední 

třetí zákon byl v platnosti až do roku 1985.  

     Platnost zákona č. 18/1958 byla ukončena vznikem nových zákonů a to zákonem              

č. 126/1985 Sb., o požiarnej ochrane pro Slovenskou republiku a zákonem České národní 

rady ze dne 17 prosince 1985 č. 133/1985 Sb., o požární ochraně pro Českou republiku.        

O kvalitě tohoto zákona svědčí mimo jiné i to, že je platný i v současnosti, byť byl již 

desetkrát novelizován. Stávající zákon „přežil“ jak sametovou revoluci v roce 1989 a s ní 

spojené rozdělení národů, změnu politického režimu. Zákon obstál při vytváření dalších 

stěžejních zákonů, zejména zákon č. 238/200 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a pak také při vzniku nové vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany. Výše zmíněná vyhláška zrušila a nahradila starou vyhlášku  

Ministerstva vnitra č. 22/1996 Sb., kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární 

ochrany. 

 

4. Stávající organizace požární ochrany 

 

     Postupným probíráním historie jsem se dostal ke stávajícím platným základním právním 

formám, což jsou zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO“) [2]          

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

vyhlášky č. 226/2005 Sb. (dále jen „vyhláška o organizaci JPO“). Tyto právní předpisy jsou 
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jedněmi z mnoha, ve kterých je zmíněna nebo řešena požární ochrana v České Republice, 

nicméně jsou stěžejními pro výkon služby v jednotkách. 

     Pokud bychom se hlouběji zaměřili na zákon o PO, je pro účel mé diplomové práce 

důležitý zejména § 29 Obec, odst. 1) kde se stanový povinnosti obce v souvislosti                  

se zřizováním jednotek sborů dobrovolných hasičů obce. Jednotky provádí hašení požárů, 

záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, udržují 

akceschopnou JSDH obce, zabezpečují odbornou přípravu členů JSDH, zabezpečují 

materiální a finanční potřeby JSDH obce aj. Velmi důležitý je také odst. 4), ve kterém           

se uvádí povinnost vybraných obcí zabezpečovat požární ochranu podle požárních 

poplachových plánů kraje i mimo své územní obvody. Úkolem je zabezpečovat výjezdy 

jednotky v počtu nejméně jednoho požárního družstva o zmenšeném početním stavu. 

     Další důležitá část zákona o PO z hlediska mé práce je § 65 Druhy jednotek požární 

ochrany a § 68 Jednotky sborů dobrovolných hasičů. Stěžejními jsou také § 70 Základní úkoly 

jednotek požární ochrany, § 71 Řízení činnosti v jednotkách požární ochrany a § 72 Odborná 

způsobilost a příprava.  

Celý můj výtah ze zákona o PO uzavírá příloha k zákonu Kategorie jednotek požární ochrany 

a základní tabulka plošného pokrytí.  

      Vyhláška o organizaci JPO je ve své podstatě prováděcí vyhláškou k výše uvedeným 

vybraným paragrafům. Je rozdělena do čtyř částí, z nichž první dvě jsou velice důležité: část 

první Jednotky požární ochrany a část druhá Odborná způsobilost a odborná příprava. Dále je 

nutné zmínit i některé její přílohy a to: příloha č. 1 Kritéria stupně nebezpečí území obce         

a příloha č. 4 Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí jejich 

minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

 

5. Začlenění JSDH obcí do plošného pokrytí území kraje a PPP kraje 

 

     Zpočátku se může jevit, že mnou zvolené téma páté kapitoly nesouvisí s cílem diplomové 

práce, ale naopak se tímto snažím poukázat na skutečnost proč je nutné klást velký zřetel       

na JSDH v obcích. Dle mého názoru je důležité zaměřit se na prohloubení odborných znalostí 

členů jednotek, na možnosti spolufinancování výstroje a výzbroje. Cílem je vědomí 

skutečnosti, že se na tyto jednotky můžeme spolehnout. 

     V § 1 ve vyhlášce o organizaci JPO se hovoří o plošném pokrytí území jednotkami požární 

ochrany, čímž se rozumí jednotlivé rozmístění těchto jednotek na území celého kraje. Za tím 
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účelem se stanoví stupeň nebezpečí území obcí v kraji a určí se jednotky, které budou plošné 

pokrytí zabezpečovat. Tento podklad následně slouží jako základní materiál k samotnému 

sestavování požárně poplachového plánu kraje. 

     Pokud stanovíme stupeň nebezpečí pro danou obec, určíme jednotky, které budou 

v uvedené obci zabezpečovat plošné pokrytí. Tímto opatřením dostaneme základ 

k předurčenosti JPO pro první stupeň poplachu s požadovaným časem dojezdu konkrétních 

jednotek.  

První stupeň požárního poplachu tvoří celkem čtyři JPO. Všechny tyto jednotky musí být  

JPO kategorie I – III. JPO kategorie V může být zahrnuta do prvního stupně požárního 

poplachu pouze v případě, že se jedná o místní jednotku v dané obci.  

Druhý stupeň požárního poplachu tvoří celkem šest JPO výhradně kategorie I – III.  

Třetí stupeň požárního poplachu tvoří pět jednotek PO bez omezení kategorií. Na žádnou 

z uvedených jednotek ve druhém a třetím stupni požárního poplachu již není kladen žádný 

požadavek, který by se týkal dojezdového času.  

V neposlední řadě je třeba zmínit, že existuje i tzv. čtvrtý stupeň požárního poplachu, ale u něj 

se již žádné předurčené jednotky neuvádí. 

     Celkem předurčenost JPO k jednotlivým obcím ve všech třech stupních požárního 

poplachu tvoří patnáct jednotek PO. V příloze jsem uvedl výňatek z předurčenosti JPO v JmK 

(Příloha 1), kde je na první pohled patrné, že páteř celého požárně poplachového plánu tvoří 

JSDH obcí. A právě proto je důležité brát zřetel na JSDH obcí, aby dodržovaly určitá kritéria, 

čímž by byla zajištěna nejoptimálnější požární ochrana ve všech částech Jihomoravského 

kraje. Tato kritéria jsou uvedena v § 70 odst. 6 písm. b) zákona, jsou to tzv. podmínky 

akceschopnosti jednotek požární ochrany, které jsou hlouběji rozebrány v Hlava IV Podmínky 

akceschopnosti jednotek vyhlášky o organizaci JPO, zejména pak § 18 nám říká:  
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Akceschopnost jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil              

a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s ustanovením § 4      

a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v časovém limitu podle § 11 odst. 2, 

b) hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti dle § 35 odst. 5 pro výkon funkce, kterou 

v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle       

§ 36 až 39, 

c) má za účelem provedení zásahu připravenou požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany a jsou splněny podmínky pro použití požární techniky a věcných 

prostředků požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5 [1]. 

 

5.1. Početní stavy hasičů 

 

     Základním podkladem je již zmíněná příloha z vyhlášky o organizaci JPO, kde je přesně 

stanoveno, jaký je minimální početní stav dané JPO kategorie II, III a V. Pro potřeby této 

práce a všechny mnou připravené výstupy je v celku zbytečné dělení JPO, které zajišťují 

výjezd jednoho požárního družstva o zmenšeném početním stavu nebo výjezd dvou požárních 

družstev o zmenšeném početním stavu. Důvodem je, že v celém Jihomoravském kraji působí 

z celkového počtu 177 JPO kategorií II a III jen 7 jednotek, které zabezpečují zmíněný výjezd 

dvou požárních družstev o zmenšeném početním stavu. 

     Každý nově příchozí člen k JSDH obce musí s obcí uzavřít dohodu o členství v jednotce, 

čímž se zavazuje k určitým povinnostem vůči obci. Jednou z podmínek je podrobit                

se pravidelné zdravotní prohlídce dle Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní 

způsobilosti zaměstnanců jednotek sboru dobrovolných hasičů podniku a členů jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obcí nebo podniků [3].  

 

5.1.1. Zdravotní způsobilost členů JSDH obcí 

 

     Podle § 65 odst. 4 zákona o PO mohou být do jednotek PO přijímány jen osoby zdravotně 

způsobilé. Členové jsou dále podle § 69b zákona o PO povinni se podrobovat stanoveným 

preventivním zdravotním prohlídkám a právě zmíněné Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., 

stanoví, jak se má zdravotní způsobilost posuzovat. Do doby nabytí platnosti této vyhlášky 
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nebyl žádný předpis, který by určoval konkrétní požadavky na zdravotní stav členů JSDH, což 

mohlo mít za následek to, že vlivem špatného zdravotního stavu mohlo docházet k ohrožení 

zdraví a životů jak samotných členů zasahujících JSDH obcí, tak také zdraví a životů 

ostatních osob při zásahu.  

První zdravotní prohlídky pro členy JSDH obcí jsou tzv. vstupní a následně se členové 

podrobují periodickým preventivním prohlídkám. 

     Vstupní prohlídka by se měla provádět u každého člena před zahájením výkonu služby 

v jednotce. Pro posouzení zdravotní způsobilosti se využívají výsledky preventivní prohlídky 

podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, na kterou má každý občan v dospělém věku 

nárok a je tudíž hrazena zdravotní pojišťovnou. U člena, který je nositelem dýchací techniky 

je prováděno spirometrické a elektrokardiografické vyšetření. V případě nutnosti jsou 

prováděna rozšířená zdravotní vyšetření, nutná k posouzení zdravotního stavu člena. 

     Preventivní zdravotní prohlídka členů JSDH obcí se provádí jednou za dva roky a je 

totožná se vstupní prohlídkou. Tyto prohlídky by neměly mít zásadní dopad na finanční 

prostředky obcí, jelikož náklady na zdravotní prohlídky mohou být hrazeny úplně nebo 

částečně ze zdravotního pojištění jednotlivých členů. Náklad vzniká pouze u nositelů dýchací 

techniky, kteří mají rozšířenou zdravotní prohlídku a pak finanční obnos pro lékaře                

za vyplnění potřebné dokumentace.  

 

5.2. Odborná příprava velitelů, strojníků a členů JSDH obce 

 

     Důležitou další podmínkou ve smyslu akceschopnosti jednotky je povinnost mít 

dostatečný počet velitelů a strojníků s platným osvědčením o odborné způsobilosti. Také musí 

být prováděna pravidelná odborná příprava všech členů v JSDH obcí. 

      Platností vyhlášky o organizaci JPO došlo k určitým změnám v provádění odborné 

přípravy jak členů jednotky, tak i v získávání osvědčeních o odborných znalostech velitelů      

a strojníků. Odbornou přípravu lze tedy rozdělit na základní (první odborná příprava)              

a cyklickou (opakovaná odborná příprava). Další dělení je podle funkce v jednotce což se týká 

odborné přípravy členů, strojníků a velitelů. 

     Cílem základní odborné přípravy členů je získání základních vědomostí nutných              

pro zásahovou činnost v jednotce PO. Tuto přípravu absolvují noví členové před zařazením 

do jednotky PO. 
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     Velitelé a strojníci v rámci základní odborné přípravy získají odbornou způsobilost          

pro výkon funkce v jednotce PO. Tato příprava je určena pro velitele a strojníky před 

zařazením do funkce. Do základní odborné přípravy jsou zařazování také ti velitelé a strojníci, 

kterým osvědčení o odborné způsobilosti pozbylo platnosti. Na závěr odborné přípravy         

se velitelé      a strojníci podrobují ověření znalostí o odborné způsobilosti.  

     Dále je možno organizovat i speciální odbornou přípravu, která zahrnuje kurzy podle 

předpokládaného využití jednotky k provádění záchranných prací. Tato odborná příprava však 

nemá přímou souvislost s akceschopností jednotky, proto se na další druhy odborné přípravy 

budu zaměřovat v kapitole 7, kde budu řešit možnosti vyžití JSDH obcí u konkrétních druhů 

mimořádných událostí.  

 

5.2.1. Odborná příprava členů JSDH obcí 

 

     Jak již bylo uvedeno, všichni členové JSDH obcí musí absolvovat základní odbornou 

přípravu. Její rozsah je stanoven shodně pro všechny členy JSDH bez rozdílu kategorie 

jednotky na minimální počet čtyřiceti hodin. Členy JPO připravuje velitel jednotky a odborná 

příprava by měla být zakončena přezkoušením z odborných znalostí a vyhotovením protokolu 

o přezkoušení. Obdobně probíhá cyklická příprava, kde je dán stejný rozsah na kalendářní rok 

a opět by měl být každý kalendářní rok zakončen přezkoušením z odborných znalostí. 

     Bohužel jak ukázaly kontroly obecních úřadů v roce 2005, jejichž součástí byla i kontrola 

jednotek SDH obcí, odborná příprava členů se v řadě JSDH neprovádí. Setkal jsem se s tím, 

že velitelé jednotek nebyli schopni doložit zápis o průběhu či prezenční listiny a to v celých 

54 % u JPO kategorie II a III v celém Jihomoravském kraji z celkového počtu 177mi jednotek 

(Obrázek 1) a 92 % JPO kategorie V na územním odboru Blansko z celkového počtu 125ti 

jednotek (Obrázek 2). Tato čísla jsou dosti vysoká, nicméně si musíme uvědomit, že se jedná 

o papírovou formu doložení provádění odborné přípravy. Je to sice dvousečná zbraň, protože 

někde mohou odbornou přípravu členů JSDH obcí provádět pečlivě, nicméně chybí právě      

ta papírová část. Stejně tak ale někde mohou odbornou přípravu provádět právě jen na papíře! 

Další otázkou zůstává zpětná vazba členů versus školitelů (velitelů jednotky), jelikož 

protokoly o konání ověření odborných znalostí nebyly doloženy nikde. Jediné, co bylo 

doloženo je provádění prověřovacích cvičení, které je víceméně zaměřené převážně na vlastní 

akceschopnost jednotky, nikoliv na zjištění ať už teoretických či praktických dovedností 

jednotlivých členů. 
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Odborná p říprava členů JSDH obcí kat. II a III (177 jednotek)

54%

46%

neplní (96 JPO) plní (81 JPO)

 

Obrázek 1 Plnění odborné přípravy členů JSDH obcí kategorie II a III v Jihomoravském kraji 

podle výsledků kontrol obecních úřadů v roce 2005 

 

Odborná p říprava členů JSDH obcí kategorie V (125 jednotek)

92%

8%

neplní (115 JPO) plní (10 JPO)

 

Obrázek 2 Plnění odborné přípravy členů JSDH obcí kategorie V na územním odboru 

Blansko podle kontrol obecních úřadů v roce 2005 

 

5.2.2. Odborná způsobilost velitelů a strojníků 

 

     Na rozdíl od řadových členů JSDH musí jak velitelé tak strojníci absolvovat základní 

odbornou přípravu u HZS kraje nebo u specializačních zařízení ministerstva vnitra, která jsou 

k tomu určena.  

     U JPO kategorie II a III je rámec základní odborné přípravy čtyřicet hodin a to jak           

pro velitele jednotek, tak i velitele družstev a strojníky. Odborná příprava včetně ověření 

znalostí probíhá ve specializačních zařízeních ministerstva vnitra. Cyklickou odbornou 

přípravu vykonávají každý rok ve výši šestnácti hodin velitelé a v rozsahu osmi hodin 
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strojníci na příslušném územní odboru HZS JmK. Po uplynutí pěti let musí svou odbornost 

obhájit vykonáním zkoušky. 

     Velitelé JPO kategorie V provádí základní odbornou přípravu na ÚO HZS JmK v délce 

dvaceti čtyř hodin. Strojníci vykonají odbornou přípravu v délce šestnácti hodin (v případě,    

že disponují mobilní požární technikou) a nebo osmi hodin (pokud nedisponují mobilní 

požární technikou).  

Velitelé i strojníci obdrží po úspěšném přezkoušení odborných znalostí osvědčení s platností 

na pět let. Aby bylo osvědčení prodlouženo je nutno absolvovat stejný kurz jako při prvním 

získání tohoto osvědčení. Pro zajímavost a přehlednost jsem vypracoval tabulku současného 

hodinového fondu zaměřenou na konkrétní odbornou způsobilost (Tabulka 1).  

 

Tabulka 1 Hodinový fond roční odborné přípravy podle kategorie a funkce v JSDH obce 

Velitel JSDH Velitel družstva Strojník JSDH Člen JSDH 

Základní 

odborná 

příprava 

Cyklická 

odborná 

příprava 

Základní 

odborná 

příprava 

Cyklická 

odborná 

příprava 

Základní 

odborná 

příprava 

Cyklická 

odborná 

příprava 

Základní 

odborná 

příprava 

Cyklická 

odborná 

příprava 

JSDH 

obce 

hodin Hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin 

JPO II 40 16 40 16 40 8 40 40 

JPO III 40 16 40 16 40 8 40 40 

JPO V 24 24 24 24 16 16 40 40 

 

     Jak jsem již výše avizoval, jedním z mých úkolů bylo i posouzení stavu velitelů a strojníků 

podle vyhlášky o organizaci JPO. Co se týká JPO kategorie II a III, bylo dosaženo velmi 

uspokojivých výsledků (Obrázek 3) Zajímavé je, že všechny územní odbory kromě             

ÚO Znojmo se drží nad 80 % hranicí získaných osvědčení o odborné způsobilosti, kdežto 

právě zmiňované ÚO Znojmo se ani v jednom případě nedostalo přes hranici 50 %. Dále jsem 

uvedl jednotlivé výsledky v každém z územních odborů Jihomoravského kraje (Obrázek 4).  
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Obrázek 3 Přehled o odborné způsobilosti velitelů a strojníků JPO kategorie II a III 

v Jihomoravském kraji 
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Obrázek 4 Přehled velitelů a strojníků JPO II a III s platným osvědčením o odborné 

způsobilosti podle jednotlivých územních odborů JmK 

 

U JPO kategorie V již tak vysoký výsledek nebyl. Nicméně vezmeme-li v potaz skutečnost, 

že mnoho těchto jednotek existuje vyloženě pouze na papíře u HZS JmK, kde jsou tyto 
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jednotky vedeny pod jednotlivými evidenčními čísly, je výsledek nad 50 % uspokojivý.        

Na územním odboru Blansko je evidováno 125 jednotek PO kategorie V, přičemž přibližně 

15% jednotek  je jak jsem uvedl výše pouze „papírových“. V současné době jsou tyto obce 

oslovovány ze strany HZS JmK s upozorněním na znění zákona o PO a jejich povinnosti 

zajištění požární ochrany v obci, popřípadě jsou jim nabízeny návrhy na řešení vzniklé 

situace.  

     Pro potřeby mé diplomové práce jsem do statistik zahrnul i tyto jednotky, a proto             

se mohou výsledná čísla zdát nízká. Z celkového počtu 125 jednotek je velitelů s odbornou 

způsobilostí na tuto funkci 56 % a strojníků dokonce 64 %! (Obrázek 5) 
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Obrázek 5 Přehled o odborné způsobilosti velitelů a strojníků JPO kategorie V na územním 

odboru Blansko 

 

5.3. Požární technika a věcné prostředky požární ochrany 

 

     Základní podmínky akceschopnosti vychází opět z přílohy č. 4 k vyhlášce o organizaci 

JPO, kde je uvedeno mimo jiné minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany. Podrobnějším vybavením se budu zabývat v dalších kapitolách. Zde bych 

chtěl zmínit, že technika musí být provozuschopná a připravena kdykoliv k použití. Pokud 

někde není k dispozici vytápěná garáž a na zimu vypouští z cisterny vodu, je vozidlo 

neprovozuschopné a musí se na KOPIS nahlásit jako technika, která je mimo provoz. Stejně 

tak, pokud vznikne na vozidle závada.  
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     Další důležitou podmínkou provozuschopnosti je platné osvědčení o technické způsobilosti 

vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno výstražným světelným zařízením modré barvy, popřípadě 

doplněno i o zvukové výstražné zařízení, vydává se osvědčení o technické způsobilosti 

vozidla na délku jednoho roku. V neposlední řadě musí mít každé motorové vozidlo sjednané 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích [4].  

     Pokud motorové vozidlo plní podmínky dle Vyhlášky č. 35/2007 Sb., technických 

podmínkách požární techniky [5] (barevné označení, výstražné světelné a zvukové 

zařízení,…) může obec zažádat u HZS kraje o zařazení vozidla do systému IZS. V případě 

kladné vyřízení této žádosti obdrží obecní úřad tzv. zelenou kartu a nemusí zmíněné pojistné 

platit ze svého rozpočtu. Pojistné za obec uhradí ministerstvo vnitra. 

 

     K věcným prostředkům uvedeným v příloze lze dodat, že co se týká dýchacích přístrojů,   

je nutná revize tlakových lahví, která se provádí jedenkrát za pět roků a dále také revize 

plicních automatik a redukčních ventilů dle stanovení výrobce. 

     Používání radiostanic je vázáno Zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích. Používané radiostanice musí splňovat technické podmínky podle Vyhlášky     

č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany                    

a v neposlední řadě musí dodržovat řád analogové radiové sítě. 

 

5.4. Statistické sledování výjezdů JSDH obcí v Jihomoravském kraji 

 

     Jak již bylo výše uvedeno, na JSDH obcí je kladeno mnoho požadavků a povinností.    

Proto se nabízí otázka, zda to vše má své opodstatnění a zde se nejedná jen o pouhé 

„papírování“, které zbytečně zabírá čas a otravuje mnohdy život starostům obcí, velitelům 

jednotek a samotným členům JSDH. K opodstatnění požadované činnosti, která vychází        

ze zákona o PO a vyhlášky o organizaci JPO, po JSDH obcí, zejména nároků na požadované 

odborné znalosti a technickou vybavenost, jsem připravil statistické sledování výjezdů JSDH 

obcí v Jihomoravském kraji ve sledovaném období od roku 2001 až do roku 2008.  

     Každoročně GŘ HZS ČR vydává statistickou ročenku sledování událostí za určité období 

na území celé České Republiky, kde je možné seznámit se velkým množstvím zajímavých 

informací. Nicméně z mého hlediska v publikaci postrádám hlubší sledování výjezdů JSDH 

obcí. Proto jsem v uvedeném horizontu podrobil výjezdy JSDH obcí v Jihomoravském kraji 

většímu zájmu [6] a rozdělil jejich činnost na čtyři základní skupiny a to:  
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celkový počet událostí, 

požáry, 

dopravní nehody, 

ostatní události včetně planých poplachů. 

 

5.4.1. Celkový počet událostí 

 

     Z celkového počtu událostí je patrný stoupající trend většího množství výjezdů JSDH obcí, 

který se bude následně odrážet u všech jednotlivých sledovaných hlediscích.  

V roce 2001 bylo zaznamenáno celkem 560 událostí s účastí JSDH obcí, naproti tomu v roce 

2007 to bylo již 2023 a v roce 2008 dokonce 2526, což je nárůst o neuvěřitelných 451,1 %! 

Hlavním důvodem tohoto navýšení není rozhodně zvyšující se počet událostí (průměrný počet 

výjezdů ve sledovaném období činí 7869 a výchylky jsou zhruba 15 % na obě strany), ale je 

v častější využívání JSDH obcí u všech druhů událostí. Zatímco v letech 2001 a 2002 byl 

podíl v % z celkových událostí s účastí JSDH obcí zhruba 10 %, v letech 2006 a 2007 to bylo 

již přes 20 % a v roce 2008 to bylo necelých 32 %! 

Na Obrázcích  6 a 7 je znázorněn zmíněný nárůst. 
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Obrázek 6 Počet událostí v JmK a porovnání počtu událostí s přítomností JSDH obce 
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Podíl v % ze všech výjezd ů v JmK za daný rok s ú častí JSDH 
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Obrázek 7 Podíl v % všech výjezdů v JmK za daný rok s účastí JSDH obcí 

 

5.4.2. Požáry 

 

     Jak již bylo předesláno v kapitole 5.4.1, i zde dochází k nárůstu počtu událostí 

s přítomností JSDH obcí v obou sledovaných kategorií. Mohu konstatovat, že tento nárůst      

je markantní. V roce 2001 bylo zaznamenáno 328 událostí s přítomností JSDH obcí, kdežto 

v roce 2008 tento počet dosáhl 1021, což je nárůst o 311 % (Obrázek 8). Poprvé bylo 

překročeno číslo 1000 ve výjezdech k požárům, ale hlavně v podílu procent jsme se dostali 

dokonce hodně přes padesát na hodnotu 57,4 % (Obrázek 9). Tato čísla jednoznačně potvrzují 

počáteční smysl zřizování JSDH, protože nikde jinde nedosahují tak vysoký procentuální 

podíl z celkových zásahů jako právě u požárů. Tímto je potvrzena moje hypotéza, že JSDH 

obcí tvoří páteř PPP.  
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Obrázek 8 Počet požárů s účastí JPO v JmK za daný rok porovnaný s počtem požárů 

s přítomností JSDH obce 
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Obrázek 9 Podíl vyjádřený v procentech všech požárů na území v JmK za daný rok s účastí 

JSDH obcí 
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5.4.3. Dopravní nehody 

 

     Zásahy na dopravní nehody, vztažené na JSDH obcí, jsou zajímavé vzhledem 

k vyhodnocování dotazníků na vědomosti a také především na vybavenost technickými 

prostředky požární ochrany. V tomto případě není tak markantní nárůst co do počtu událostí 

(Obrázek 10), tak ani v procentuálním podílu (Obrázek 11). Výjimku tvoří rok 2008, který     

se jednoznačně vymyká rokům předešlým. Důvody tohoto navýšení vidím jednoznačně            

ve vydání sbírky interních aktů krajského ředitel [7]. Tato sbírka měla být určitým návodem 

pro operační důstojníky, kteří vysílají jednotky k určitým událostem. Jak je ve sbírce uvedeno, 

JPO kategorie II a III mohou být vyslány k dopravní nehodě současně s jednotkou HZS JmK. 

V minulosti byly jednotky mnohdy bezdůvodně k těmto událostem vyslány a díky tomu došlo 

právě k nárůstu výjezdů JSDH k dopravním nehodám. 
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Obrázek 10 Počet dopravních nehod v JmK s účastí JPO a porovnání s počtem událostí 

s přítomností JSDH obcí  
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Podíl v % s ú častí JSDH obcí na dopravních nehodách
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Obrázek 11 Podíl vyjádřený v procentech ze všech dopravních nehod s účastní JPO v JmK za 

daný rok s účastí JSDH obcí 

 

5.4.4. Ostatní události včetně planých poplachů 

 

     Pod názvem kapitoly se skrývá mnoho možných legend k různým událostem, mezi které 

patří živelné pohromy, úniky nebezpečných chemických látek, technické pomoci, ostatní 

mimořádné události a v neposlední řadě plané poplachy. V této části jsem se nezaměřoval    

na podrobný rozbor, protože by docházelo k částečnému zkreslení výsledků. Podobné typy 

událostí jsou rozděleny do více legend. Například čerpání vody může být zahrnuto buď       

pod technickými zásahy a nebo v případě že se jedná o čerpání většího rozsahu (záplavy, 

prudké přívalové deště), řadí se tyto události do živelních pohrom. Stejně tak se mohou 

naprosto identické zásahy třídit do více podtříd (např. úklid spadeného stromu z komunikace 

může být řazen do odstraňování překážek nebo odstraňování nebezpečných stavů).             

Toto řazení posuzuje operační důstojník a danou situaci vyhodnotí, poté následně zatřídí. 

Z výše uvedených důvodů jsem již hlouběji nezacházel, i když se jedná o podstatnou část 

výjezdů JSDH obcí. 
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     Na posledním obrázku, který se týká statistického sledování výjezdů JSDH obcí (Obrázek 

12) je uveden poměr výjezdů právě u sledovaných kategorií. Porovnáním jsem zjistil,           

že zatímco v letech 2001 až 2004 byly dominantní požáry, tak od roku 2005 to jsou již ostatní 

události. Důvody této změny se hledají těžko. Může se jednat o častější přírodní katastrofy 

(povodně, vichřice). Myslím, že určitý vliv může mít i přechod operačních středisek 

z územních odborů pod jediné krajské operační středisko od 1. 1. 2007 a v neposlední řadě      

i větší vybavenost jednotek.  
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Obrázek 12 Přehled rozložení výjezdů u vybraných typů událostí u JSDH obcí v JmK 

 

5.5. Finanční podpora pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 

 

     Pořizování nové techniky, údržba stávající techniky, pořízení věcných prostředků, 

osobních ochranných prostředků a také odborné kurzy pro velitele a strojníky, všechny 

uvedené věci představují finanční zátěž obecních rozpočtů. Jelikož se mnohdy jedná a vysoké 

finanční zatížení obecní pokladny, uvedu v této části své diplomové práce možné finanční 

dotace z rozpočtů státních subjektů. 

     Výše nákladů na uvedené činnosti je různá. Jedny z rozhodujících aspektů jsou kategorie 

jednotky, množství techniky a její stáří, počet členů v zásahové jednotce a požadavky           

na odbornosti členů. Velký vliv na výši finančních nákladů má počet výjezdů a stav požární 
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stanice (náklady na vytápění, na elektrickou energii apod.). Součet všech nákladů se může 

pohybovat do deseti tisíc korun za rok, ale také se mnohdy jedná o statisícové sumy! A pokud 

je nutná jednorázová investice (koupě nového vozu, výstavba nebo rekonstrukce požární 

zbrojnice) jdou pak tyto částky do milionů korun. 

     Jelikož jsou JSDH obcí základní složkou Integrovaného záchranného systému, je nutná 

finanční spolupráce státu, který přispívá převážně formou dotací z fondů Krajského úřadu.  

     Přidělované peníze můžeme rozdělit do dvou hlavních kategorií a to jsou finanční 

prostředky za uskutečněný zásah společně s dotacemi na odbornou přípravu. Tyto finanční 

prostředky přerozděluje HZS JmK. Další kategorií jsou dotace přímo od Krajského úřadu      

na výstroj, výzbroj, dovybavení požárního vozidla, opravu požární techniky, koupi nové 

požární techniky apod. 

 

5.5.1. Finanční prostředky za uskutečněný zásah a dotace na odbornou přípravu 

 

     Finanční prostředky za uskutečněný zásah a dotace na odbornou přípravu přerozděluje      

je HZS kraje a vyplácí je Krajský úřad, který také ve svém Nařízení č. 171/2008 vydává klíč 

k úhradě nákladů s příspěvku na výdaje jednotek SDH obcí [8]. Hlavní účel této dotace         

je částečné kompenzování nutných výdajů obcím. Tyto finanční prostředky slouží k udržování 

akceschopné jednotky a plné náhradě výdajů, které jim vzniknou při zásahu mimo jejich 

katastrální území, kam jsou dle PPP vyslány KOPIS. 

     Částečné kompenzování nákladů vzniklých při odborné přípravě velitelů, strojníků a další 

náležitosti k proplácení těchto nákladů vydává Ministerstvo vnitra, kde je mimo jiné uveden 

maximální příspěvek k dané hodinové dotaci kurzu (Tabulka 2) [9]. Podstatná část však 

směřuje na účty obecních úřadů za uskutečněný zásah. Zde si mohou obce vyúčtovat náklady 

na spotřebované pohonné hmoty, náklady na refundaci mezd členů a také náklady na použitá 

hasiva, zničené věcné prostředky apod. Dále jsou z této částky hrazeny mzdové prostředky    

na JPO kategorie II a III, které vykonávají službu v JSDH jako svoje zaměstnání. Tyto 

prostředky jsou hrazeny jen do předem stanovené výše. Pro orientaci jsem uvedl přehled        

za poslední dva roky, kde jsem uvedl výši finančních prostředků, které byly v Jihomoravském 

kraji přerozděleny právě v souvislosti s výše uvedeným (Obrázek 13).  
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Tabulka 2 Přehled udělovaných dotací za odbornou přípravu (podle hodinového fondu) 

Kurz (počet hodin) Účelová neinvestiční dotace obci na člena v kurzu v Kč 

40 1 710 

24 1 025 

16 685 

8 340 
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Obrázek 13 Přehled přidělovaných dotací na JSDH obcí za uskutečněný zásah 

 

5.5.2. Finanční prostředky na výstroj, výzbroj a požární techniku 

 

     Krajský úřad má povinnost podle § 27 odst. 1 písm. d) zákona o PO podílet se jak            

na financování akceschopnosti JSDH obcí, tak na pořizování a obnově požární techniky. Dále 

také obcím přispívá na financování potřeb jejich JSDH a zabezpečuje plošné pokrytí území 

kraje JPO. Za tímto účelem mohou obce předkládat požadavky na finanční dotaci přímo 

Krajskému úřadu v průběhu roku (nejpozději do konce měsíce září).  
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     Ve sledovaném období tato dotace funguje až od roku 2003, protože roky 2001 a 2002 

byly startovací pro Krajský úřad a v té době nebyly ještě žádné finanční prostředky pro obce 

na JSDH uvolněny. Na Obrázku 14 je uvedena výše dotací v jednotlivých letech. Tyto dotace 

se následně dělí na běžné a kapitálové výdaje. 

     Běžné výdaje jsou výdaje neinvestiční, tj. provozní náklady (např. výstroj a výzbroj, 

opravy techniky,...). Jednotlivé pořízení nesmí být vyšší než čtyřicet tisíc Kč za kus,             

ale oprava techniky může přesáhnout několikanásobně danou hodnotu.  

     Kapitálové  výdaje jsou investičními výdaji, které přesahují pořizovací částku čtyřicet tisíc 

Kč. Jsou vyhrazeny na např. pořízení nových věcných prostředků PO (jednotlivé částky jsou 

vyšší než zmiňovaná) nebo jde o technické zhodnocení nad tuto výši (rekonstrukce požární 

zbrojnice nebo její výstavba, rekonstrukce požárního vozidla apod.).  

Dělení nákladů na běžné nebo kapitálové výdaje řeší vyhláška MF ze dne 2. 7. 2002              

č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě [10].  

 

Vývoj dotace pro JSDH obcí z fond ů Krajského ú řadu v 
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Obrázek 14 Vývoj dotace z fondů Krajského úřadu pro JSDH obcí v jednotlivých letech  
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6. Sledování změn u JSDH 

 

     Jeden z cílů své práce jsem si určil průběžné sledování změn u JPO obcí. Zaměřil jsem se      

na vybavení požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany a osobními ochrannými 

prostředky. Také jsem hodnotil úroveň odborných znalostí všech členů JSDH obcí a porovnal 

odbornosti velitelů a strojníků podle vyhlášky o organizaci JPO. Odbornost velitelů                

a strojníků, jsem již rozebral v kapitole 5.2.2. Pro potřeby sledování změn u JSDH jsem 

vytvořil dotazník na vybavenost JSDH obcí (Příloha 2) a test na zjištění znalostí členů JPO 

obcí (Příloha 3). Dále jsem využil dotazník HZS JmK, který je určen k získání základních 

informací   o jednotlivých JSDH obcí v Jihomoravském kraji (Příloha 4). 

     Krajský a mnou vypracovaný dotazník jsou ve své podstatě soubory tabulek, do nichž      

se doplňují fakta o stávajícím stavu vybavenosti, popřípadě změny v daném časovém období. 

Ve svém dotazníku jsem se zaměřil na fakta o pořizování nové požární techniky, rušení 

zastaralé a dovybavování JSDH ochrannými osobními prostředky. 

      Test na zjištění znalostí již rozhodně tak jednoznačný není. Ve své podstatě ani testem 

není, protože jsem nevyužil obligátních tří odpovědí na danou otázku, kdy se správná 

odpověď jen zakroužkuje. Vyhodnocení tohoto typu testu by bylo jednoduché a vcelku           

i přesné, ale přesto jsem zvolil jinou metodu. Úkolem respondentů bylo na danou otázku      

dle svého uvážení stručně písemně odpovědět. Hlavním záměrem bylo zjistit podle reakcí        

na dané otázky co by kladly respondenti za prioritu v konkrétních případech. Následné reakce 

jsem bodoval. 

     Samotná písemná práce byla rozdělena na tři okruhy, přičemž každý obsahoval devět 

otázek. První okruh byl všeobecný - zde jsem volil otázky zaměřené na samotné zřizování 

JSDH, znalost základních právních předpisů a základní informace o vlastní jednotce. Druhý 

test byl zaměřený na provádění hasebního zásahu - zde byly otázky zaměřeny na základní 

znalost používání hasebních látek a prvotních úkonů při požáru. V neposlední řadě jsem také 

zjišťoval, zda členové JSDH vědí kde potřebné informace hledat. Třetí, poslední část byla 

zaměřena na problematiku dopravních nehod. Tuto část jsem volil záměrně, jelikož jak jsem 

již uvedl v kapitole 5.4.3 došlo k velkému nárůstu výjezdů JSDH k dopravním nehodám. 

Mým záměrem bylo poukázat na to, že byly na DN vysílány jednotky bez potřebného 

základního vybavení a bez znalostí týkajících se problematiky vyprošťování z havarovaných 

vozidel. Důraz byl kladen i na možnosti poskytování předlékařské první pomoci. Zejména 

v případech, kdy se na místo události dostavila JSDH obce dříve než jednotka HZS JmK, kdy 
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by mohlo docházet k určitým pochybnostem v taktice postupu zásahu při konkrétní události. 

Hlavní směr otázek byl proto veden na vlastní vyprošťování zraněných osob                            

a na předlékařskou první pomoc. 

     Při rozesílání dotazníku jsem využil elektronické pošty a oslovil přímo JSDH obcí nebo 

jsem formuláře zaslal na zřizovatele jednotky a požádal o předání veliteli JSDH obce. 

Původní záměr byl provést průzkum u všech kategorií JSDH obcí, tedy JPO II, III a V.          

Po zvážení jsem ale původní záměr zredukoval a oslovil většinu JPO II a III v Jihomoravském 

kraji a průzkum u JPO V provedl jen na územním odboru Blansko.  

Dotazník byl rozeslán na 230 e-mailových adres a zpětně reagovalo přibližně 20% JSDH obcí 

I přesto však považuji tento průzkum za zdařilý, neboť vědomostní test vyplnilo                  

286 respondentů z celého Jihomoravského kraje! 

 

6.1. Jednotky požární ochrany kategorie II a III 

 

     Původně jsem chtěl hodnotit JPO kategorie II a III každou zvlášť, avšak při bližším 

průzkumu všech dostupných materiálů jsem se rozhodl je posuzovat společně. Důvodem byla 

skutečnost, že jsem nenašel mnoho rozdílů, kterými by se nějak zásadně tyto jednotky lišily.  

 

     V celém Jihomoravském kraji bylo k 31. 12. 2008 devět jednotek PO kategorie II, které 

jsou zřízené v následujících územních odborech a mají tyto zřizovatele: 

 

územní odbor Blansko – Velké Opatovice, 

územní odbor Brno – Zastávka,  

územní odbor Břeclav – Drnholec, Lednice a Velké Pavlovice, 

územní odbor Hodonín – Kyjov, Strážnice, Velká nad Veličkou a Ždánice. 

 

Územní odbory Vyškov a Znojmo nemají ve své působnosti žádnou JPO kategorie II. 
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Jednotek PO kategorie III je celkem v Jihomoravském kraji 168 a jejich dislokace v územních 

odborech je následující: 

 

územní odbor Blansko – 20 JPO III, 

územní odbor Brno – 59 JPO III,  

územní odbor Břeclav – 22 JPO III, 

územní odbor Hodonín – 26 JPO III, 

územní odbor Vyškov – 18 JPO III, 

územní odbor Znojmo – 23 JPO III. 

 

Územní odbor Brno se na první pohled vymyká oproti ostatním, ale je to z důvodu sloučení 

dvou okresů Brno a Brno-venkov v jeden územní odbor.  

 

6.1.1. Stávající stav vybavenosti  

 

     Pokud nahlédneme do přílohy č. 4 vyhlášky o organizaci JPO, dozvíme se ž by měly tyto 

jednotky disponovat jednou cisternovou stříkačkou v základním provedení a jedním 

dopravním automobilem, popřípadě automobilovým žebříkem nebo plošinou, pokud je           

to odůvodnitelné. V celém Jihomoravském kraji jsou jen tři jednotky (JPO III), které podle 

přílohy č. 4 nemají odpovídající vybavení požární technikou (nemají žádnou CAS), nicméně 

v globále je to v procentuálním vyjádření pouhých 1,8 % z celkového počtu 177 jednotek. 

Všechny ostatní jednotky jsou ve smyslu vyhlášky o organizaci JPO vybaveny dostatečně, 

v mnoha případech je požární techniky i více než je uvedeno v příloze vyhlášky. Negativem je 

však skutečnost, že tato technika je na současné poměry poněkud zastaralá. Průměrné stáří 

CAS je dvacet jedna roků a je nutné dodat, že tenhle průměr dosti snižuje nové pořízené CAS 

ve sledovaném období. Celkem bylo v JmK ve sledovaném období dvacet devět nových CAS 

a v dalších čtyřiceti dvou případech došlo k zakoupení starší CAS či převodu.    

     U věcných prostředků požární ochrany je situace dle mého názoru uspokojivá. Z 92 % jsou 

jednotky PO dostatečně vybavena dýchací technikou, která v tomto směru tvoří základ            

a jediné, kde jsou částečné rezervy je vybavenost radiostanicemi, ať už vozidlovými nebo 

kapesními. Bohužel co se týká spojení není jen problém v základní výbavě, nýbrž                    

i v převodnících z analogů na digitální vysílání.  
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Jednotky HZS JmK včetně KOPIS využívají k přenosu informací digitální vysílání radiostanic 

MATRA, kdežto JSDH bez výjimky používají výhradně analogové spojení. K jejich 

vzájemné komunikaci jsou ve vozidlech HZS nainstalovány i radiostanice MOTOROLA které 

jsou analogové. Tyto složí jako převodníky mezi analogovými a digitálními radiostanicemi    

a „umožňují“ vzájemnou komunikaci mezi jednotkami HZS a JSDH. Slovo „umožňují“ jsem 

záměrně uvedl v uvozovkách, protože jak různé druhy cvičení, tak i ostré zásahy mnohdy 

ukázaly na problematiku vzájemné komunikace mezi HZS JmK a JSDH obcí. Vzhledem 

k tomu, že toto téma není hlavní náplní mé práce, nebudu se zaobírat otázkou, zda je chyba 

v lidském faktoru anebo na straně techniky. 

     Neodmyslitelnou součástí každé jednotky je také výbava všech jejích členů osobními 

ochrannými prostředky. Zde vidím jeden z největších pokroků které se ve sledovaném období 

u JPO projevily. Zásahové přilby, kabáty, kalhoty a boty byly nejčastěji nakupovaným 

materiálem jak u JPO kategorie II tak i kategorie III. Mohu konstatovat, že před rokem 2001 

zasahovaly zasahující JSDH obcí jen v pracovní stejnokroje PS II, přilbu PZ 3 nebo 11 

(v současné době již neplní technické podmínky pro používání u zásahu) a obuv byla 

používána obyčejná pracovní. Pokud byla nějaká JSDH vybavena kvalitnějšími ochrannými 

prostředky, bylo to jen zcela výjimečné a týkalo se to vždy jen pár členů.  

Ve sledovaném horizontu osmi roků došlo k velkému pokroku v této oblasti. Jak vyplynulo 

z návratek, je zjevná snaha vybavit všechny členy základními ochrannými prostředky. 

     Pro demonstraci jsem si vybral JSDH Velké Opatovice, kde je na Obrázku 15 znázorněno, 

jak se jednotka postupně dovybavila osobními ochrannými prostředky. Současný počet členů 

výjezdové jednotky je devatenáct a stávající stav OOPP je také 19 kompletů!. 
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Obrázek 15 Postupné dovybavování JSDH Velké Opatovice OOPP v uvedeném horizontu 

 

6.1.2. Zhodnocení úrovně znalostí 

 

     Celkem u JPO kategorie II a III test vyplnilo 264 respondentů, z nichž bylo 56 velitelů,      

52 strojníků a 156 hasičů. Na obrázku 16 je znázorněno procentuální úspěšnost v jednotlivých 

testech u jednotlivých funkcí členů v JSDH obcí. 

     Z obrázku plyne, že největší úspěšnosti dosahovali velitelé, obzvláště u testu zaměřeném 

na všeobecné znalosti a hasební zásah. U testu zaměřeného na dopravní nehody již takový 

rozdíl není.  

Dle mého názoru vzniká tento vědomostní rozdíl vlivem cyklické odborné přípravy. Jak již 

bylo uvedeno v kapitole 5.2.2 velitelé absolvují cyklickou odbornou přípravu každoročně 

v rozsahu 16 hodin. Náplň odborné přípravy je zaměřena na znalosti zákona o PO, hasební 

látky a prostředky a apod. Strojníci, ač také absolvují každý rok cyklickou odbornou přípravu, 

mají v náplni kurzu odborné věci týkající se strojní služby. Pro hasiče se odborné kurzy 

nepořádají. Zde vidím hlavní důvod rozdílů mezi jednotlivými zastávanými funkcemi 

v JSDH. 
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Vyhodnocení test ů podle funkce v JPO (kategorie II a III)
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Obrázek 16 Úspěšnost správných odpovědí ve vědomostním testu podle funkce v zásahové 

jednotce PO kategorie II a III 

 

     V následující části shrnu a zhodnotím odpovědi respondentů kteří se účastnili mnou 

připraveného průzkumu. V grafické podobě jsou výsledky v Příloze 5. 

 

Test zaměřený na všeobecný přehled 

 

První tři otázky „Kdo je zřizovatelem Vaši jednotky PO?“, „Co musí mít každý člen uzavřené 

před vstupem k JPO obce?“ a  „V kolik letech je nejnižší hranice vstupu před k JPO obce?“, 

byly zodpovězeny téměř bez chybně.  

Čtvrtá otázka zněla „Napiš hlavní zákon a vyhlášku, podle které se činnost JPO řídí?“              

a mnohým dotazovaným činila značné potíže. Pouze 24 % respondentů uvedlo správně zákon 

o PO a 14 % respondentů uvedlo i vyhlášku o organizaci PO. Při čtvrté otázce jsem byl velice 

benevolentní a za správnou odpověď jsem uznával i jen částečné uvedení čísla zákona            

či vyhlášky, stejně tak i neúplné názvy. 

Pátá otázka „Jaké jsou minimální početní stavy Vaší JPO dle vyhlášky?“ byla zodpovězena 

správně většinou velitelů, ale ostatní dotazovaní spíše jen typovali. 
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Otázka šestá a osmá „Do kolika minut musíš vyjet z místa dislokace?“, „ Kdo je tvůj přímý 

nadřízený u zásahu?“ měly velmi vysoký procentuální úspěch. Většina členů zná časový limit 

na výjezd, stejně tak svého nadřízeného u zásahu. 

 V osmé otázce „Jak často musí člen JSDH absolvovat pravidelné lékařské prohlídky?“ také 

nebylo mnoho chybných odpovědí. Členové vědí o své povinnosti jedenkrát za dva roky 

absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku. 

Otázka devátá „Jak velký rozsah odborné přípravy musí každý člen JSDH absolvovat 

v kalendářním roce?“ byla pět většinou velitelů zodpovězena správně. U ostatních členů 

nebyla odpověď buď vůbec nebo ve většině případů špatně. 

 

     V celkovém souhrnu dopadl test velice dobře, členové znají základní všeobecné věci, které 

se týkají samotné jejich činnosti v JSDH obce. 

 

Test zaměřený na hasební zásah 

 

První otázka „Jaké je základní dělení hořlavých látek (uvedeno na práškových hasících 

přístrojích)?“ byla i s nápovědou z 50 % zodpovězena špatně. Mezi nejčastěji uvedenými 

chybnými odpověďmi bylo – hořlavé a nehořlavé. 

Při druhé otázce „Na které typy látek je vhodné použít vodu jako hasivo?“ reagovala většina 

dotazovaných správně neboť byla zaměřena na běžnou hasební látku – vodu. 

Na třetí otázku „Na co je nevhodné použít prášek jako hasivo?“ byly reakce také pozitivní       

a odpovědi správné. Zde jsem byl překvapen, protože jsem nečekal tak vysokou procentuální 

úspěšnost, která byla 80 %. 

Čtvrtá otázka „Je oxid uhelnatý vůči vzduchu těžší nebo lehčí, je jedovatý?“ dopadla v téhle 

části testu nejhůře. Že je oxid jedovatý věděli všichni respondenti. Avšak celých 58 % jej 

považuje za těžší než vzduch.  

Pátá otázka „Jaký je minimální počet průzkumné skupiny?“ měla opět vysoký počet 

správných odpovědí. Pozitivní ale je, že všechny špatné odpovědi byly nakloněny k větší 

bezpečnosti. Účastníci místo dvou členů uváděli tři členy. Nikdo ale neuvedl pouze jednoho 

člena průzkumné skupiny, což je velice dobře. Všichni si uvědomují nebezpečí, které nám při 

průzkumu hrozí. 

V šesté otázce „Kdy se provádí průzkum?“ mohla odpověď znít velice jednoduše – neustále 

při zásahu. Bohužel jsem se setkal i s odpověďmi – Je-li to třeba, či Pokud to vyžaduje 
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situace. Tyto odpovědi jsou špatné. Někteří zúčastnění odpověděli - Na začátku zásahu. To je 

sice pravda, ale jen částečná. Za tuto odpověď jsem jim uděloval polovinu možných bodů. 

Poslední tři otázky „Co je hlavním úkolem průzkumu?“, „Vyjmenuj alespoň pět nebezpečí, 

které nám hrozí při zásahu.“ a „Kde najdeš (v jaké literatuře) popsané jednotlivé druhy požárů 

(charakteristika, úkoly jednotek,..) byly zodpovězeny správně většinou velitelů. Strojníci         

a hasiči měli určité problémy s úkolem průzkumu a s odbornou literaturou PO. V celkovém 

souhrnu ale výsledek byl velice slušný. 

 

     I test zaměřený na hasební zásah je v celkovém shrnutí mnou hodnocen velice pozitivně. 

Vědomosti odpovídají řešené problematice.  

 

Test zaměřený na dopravní nehody 

 

Hned první otázka „Co je prvotním úkolem při příjezdu k DN?“ dopadla velice negativně.    

Ve většině případů se objevovaly odpovědi typu – záchrana osob, poskytnutí první pomoci 

zraněným apod. Pouhých 24%  respondentů uvedlo jako prvotní úkol zajištění vlastní 

bezpečnosti, popřípadě zajištění místa nehody. Dle mého názoru je to hrubá chyba, jelikož 

bezpečnost vlastní i ostatních zúčastněných osob musíme být vždy na prvním místě! 

Druhá otázka „Jakým způsobem si zajišťujeme vlastní bezpečnost?“ dopadla v porovnání       

s první o něco lépe, i tak 47 % není nikterak vysoké číslo. Častá odpověď byla používání 

OOPP. Jenže používání OOPP považuji za standardní ochranu. Kladné body jsem přiděloval 

za reakce typu – Označení místa DN (trojúhelníky, výstražná světla,..), vhodné ustavení 

požární techniky apod. 

Třetí otázka „Jaká protipožární opatření se při DN tvoří?“ již byla na dobré úrovni                

ve správných odpovědí. I tak 40 % respondentů vůbec neuvedlo přípravu hasivu pro případ 

vzniku požáru. 

Při čtvrté otázce „Co nejdříve provedete před započetím vyprošťování zraněného?“ opět bylo 

mnoho jen částečných správných odpovědí. Téměř většina respondentů uvedla stabilizaci 

vozidla proti pohybu. Pouhých 15 %  ale také uvedlo zajištění zraněného ve vozidle (zajištění 

životních funkcí, použití krčních límců a pod.). Stabilizaci zraněného bych já osobně řadil na 

první místa a v žádném případě by ji neměli opomíjet. 

Při odpovědi na pátou otázku „Můžeme s autem hýbat, pokud je v něm zraněný?“ si  mnoho 

účastníků průzkumu odporovala s odpovědí na předešlou otázku. Byl jsem až udiven, kolik 

respondentů napsalo – ano – aniž by svoji odpověď objasnili. S havarovaným automobilem 
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pokud je v něm zraněný hýbat nesmíme. Existují výjimky, kdy toto pravidlo můžeme porušit, 

ale pokud odpověď měla být stručná, měla znít – ne. Správně odpovědělo 42 % respondentů. 

Šestá otázka zaměřená na manipulaci s vozidlem „Můžeme odstranit auto, které vlivem DN 

tvoří překážku na komunikaci před zaměřením místa nehody dopravní policií?“ měla vysokou 

úspěšnost. Mohu říci, že většina respondentů uvedla – ano s doplněním zaznamenání místa     

a pozice havarovaného vozidla. 

Sedmá až devátá otázka byly zaměřeny na poskytování předlékařské pomoci. „Které ošetření 

s dále uvedených provedeš na prvním místě – znehybnění páteře, zastavení tepenného 

krvácení, resuscitace.“ 65 % respondentů by správně nejdříve zastavilo tepenné krvácení. 

Zbylých 35 % by volilo resuscitaci či znehybnění páteře. „Kdy můžeme resuscitaci ukončit?“ 

Naprostá většina odpovědí zněla při předání zraněného do péče lékařům, ale již jen  polovina 

respondentů uvedla další možnost a to při obnovených životních funkcí. Z těchto důvodů je 

výsledek správných odpovědí 53 %. Poslední otázka zněla „Kdy se resuscitace neprovádí?“    

a zde již bylo 79 % odpovědí správných a zněly – na první pohled neslučitelné zranění          

se životem.  

 

     V souhrnu dopadl test na DN nejhůře ze všech tří testů. Problematika dopravních nehod je 

vcelku nová, tudíž členové JSDH nemají zdaleka takové zkušenosti a odbornosti jako             

u předešlých testů. Proto je nutné se důkladně zaměřit v odborné přípravě právě na řešení 

těchto událostí a také je nutné více se zaměřit na zdravotní přípravu. 

 

6.2. Jednotky požární ochrany kategorie V 

 

     Jak jsem již uvedl výše, průzkum u JPO V jsem provedl jen na územním odboru Blansko, 

kde je těchto jednotek v současnosti evidováno 125. Průzkum na vybavení byl proveden         

u 83 jednotek.  

 

6.2.1. Stávající stav vybavenosti 

 

     Jednotky kategorie V nemají tak přísná kritéria týkající se základní výbavy v porovnání 

JPO II či III. Hlavním rozdílem je, že nemusí disponovat CAS a plně postačující je stříkačka  

o určitém výkonu. Celkem u sledovaných 83 jednotek je 72 motorových stříkaček,                
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12 plovoucích čerpadel a v osmnácti případech disponují kalovými čerpadly. Právě plovoucí   

a kalová čerpadla byla nakupována ve sledovaném období, kdežto motorové stříkačky jsou   

ve výbavách jednotek již mnoho let. 

     Co se týká požární techniky, celkem 16 jednotek má ve výbavě CAS. Jedná se většinou     

o typ RTHP-Š (13 kusů). Celých 10 jednotek si CAS pořídilo po roce 2001, nicméně se jedná 

o starou techniku, které by spíše slušel přívlastek „muzejní“. Průměrný rok výroby těchto 

CAS je rok 1976 (nejstarší 1966!) a průměrné stáří tudíž činí 33 roků. Ve výbavách těchto 

jednotek jsou dopravní automobily. Z 36 kusů DA je 22 na podvozku Avie, s průměrným 

stářím 27 roků, 7 DA je typu T-805 s průměrným stářím 53 let! Ve výbavě se objevilo             

i vozidlo DA Robur LO 3OOO. Kromě těchto uvedených docházelo k obměně DA a v šesti 

případech si pořídili modernější typ DA a to osobní dodávkové vozy. Ke zmiňovaným 

„muzejním kouskům“ je nutno přidat i zbývající tři CAS a to IFA 16 (1966), PRAGA RN 

(1954) a ZILL 131 (1974). 

     Dále z průzkumu vyplynulo, že 6 jednotek je vybaveno dýchací technikou, 13 jednotek 

disponuje radiostanicí a v 10 případech se ve výbavě nachází MŘP.  

     Mnohem horší situace je ve výbavě OOPP. Ve sledovaném období docházelo jen zřídka 

k investicím tohoto typu a proto i samotný výsledek není nikterak oslňující. U sledovaných   

83 jednotek má pouze 9 z nich výbavu OOPP alespoň pro družstvo o zmenšeném stavu. 

Výsledek v průměru zaměřeného na vybavenost OOPP byl velmi znepokojující neboť          

na v průměru na každou z těchto jednotek připadá: 

 

- 2,7 zásahových bot, 

- 2,6 zásahových přileb, 

- 1,0 zásahových kabátů, 

- 0,9 zásahových kalhot. 

 

Dle mého názoru je skutečně nutné zaměřit se na nákup OOPP a tím přispět k větší 

bezpečnosti členů jednotky. 
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6.2.2. Zhodnocení úrovně znalostí všech členů  

 

     Stejně tak jako u JPO II a III jsem provedl vyhodnocení vědomostních testů podle funkce 

v jednotce. Celkem testy vyplnilo 64 respondentů, z nichž bylo 23 velitelů, 12 strojníků a     

29 hasičů.  Výsledek je zaznamenán v Obrázku 17.  
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Obrázek 17 Úspěšnost správných odpovědí ve vědomostním testu podle funkce v zásahové 

jednotce PO kategorie V 

 

     V celkovém hodnocení výsledků vědomostních testů podle funkce v JSDH byl u všech 

třech sledovaných kategorií vždy velice podobný výsledek. V prvním testu dosáhly největšího 

procentuálního úspěchu strojníci, ve zbylých dvou velitelé. Rozdíly ale byly malé. U JPO 

V se cyklická odborná příprava velitelů ani strojníků radikálně neprojevila.  

     Jednotlivé otázky podrobně procházet nebudu, jelikož jsou výsledky velice podobné jako  

u kategorie II a III. Některé otázky měli členové JPO V lépe v průměru zodpovězeny          

než členové JPO II a III, jiné zase hůře. V celkových výsledcích byli členové JPO 

V hodnoceni o něco hůře. Pokud bychom se podívali na jejich cyklickou přípravu a porovnali 

ji s přípravou JPO II a III, je jejich celkový výsledek dobrý. Určité rezervy bych samozřejmě 
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našel, ať už se jedná o znalost legislativy, minimálních stavů, hasiv či poskytování první 

pomoci. 

 

6.3. Shrnutí kapitoly  

 

     Při získávání informací do této kapitoly jsem využíval převážně uvedených dotazníků.     

Je to ovšem velice obsáhlé téma a nemohl jsem rozhodně zpracovat všechny informace, které 

jsem měl k dispozici. JSDH obcí prochází neustále určitým vývojem a v uvedeném horizontu 

byly tyto změny ještě více podpořeny právě platností nové vyhlášky o organizaci JPO. Ve své 

podstatě každý z odstavců, které budu nyní dále uvádět, by se dal rozvést do mnohem větších 

podrobností. Můj cíl diplomové práce byl vytvořit všeobecný přehled o vývoji JSDH. Z toho 

důvodu jsem se vždy zaměřil jen na hlavní a důležité věci dané problematiky.  

     Jednotky v určité míře disponují dostatkem požární techniky, ale její průměrné stáří          

je alarmující. U JPO II a III sice dochází k pozvolné obměně techniky, ale při celkovém počtu 

techniky u JSDH v Jihomoravském kraji je tato obměna nedostačující a bude třeba vynaložit 

hodně finančních prostředků a úsilí, aby se tento nepříliš lichotivý stav podařilo změnit. 

     Vybavení věcnými prostředky požární ochrany je na dobré úrovni. V této oblasti bych se 

zaměřil na lepší komunikaci radiostanicemi mezi JSDH obcí a jednotkami HZS JmK. Více se 

zaměřit na vybavení jednotek radiostanicemi, alespoň JPO II a III, jak vozidlovými tak 

kapesními a zejména zabezpečit plně funkční síť pro přenos dat a odstranit nedostatky, které 

v současné době zapříčiňují nekomunikativnost mezi JSDH a jednotkami HZS. Tento 

problém ale musí spíše řešit HZS JmK než obce. 

     Pořizování OOPP je sice úkolem složitým, ale myslím, že JPO II a III jsou na dobré cestě 

k plné vybavenosti OOPP pro všechny členy zásahové jednotky. JPO V díky jednorázovému 

příspěvku od ministerstva vnitra v podobě pěti zásahových kompletů by se také mohly odrazit 

ode dna a je již jen na zřizovatelých těchto jednotek, zda budou v této činnosti pokračovat      

a OOPP pro své členy dokupovat a nebo se spokojí s tím co obdrželi. 

     Poslední sledovanou oblastí byla úroveň odborných znalostí členů. Zde jsou rezervy 

především v samotném přístupu jak velitelů jednotek, tak i samotných členů. Pokud 

s jednotkou nebudou velitelé pracovat, odborné znalosti nebudou mít stoupající tendenci. 

Stejně tak pokud se členové nebudou účastnit konaných odborných školení, je snaha velitele   

o jejich přípravu zbytečná. Ale abych nebyl jen kritický, v globále první dva testy dopadly 

dobře a myslím, že většina těch, co test vyplňovala, se svého úkolu zhostila dobře. Ve třetím 
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testu určité rezervy jsou, zde nedostatky vidím zejména na straně krátkodobého zaobírání     

se danou problematikou. Věřím, že postupem času i zde budou výsledky na lepší úrovni.  

 

7. Možné využití JSDH obcí u jednotlivých druhů událostí 

 

     Prostudováním zákona o PO zjistíme, že jednotky PO se zřizují za účelem likvidace požárů 

a jiný mimořádných událostí.  

I první požární sbory byly zakládány v 18. a na počátku 19. století převážně z důvodu boje 

proti požáru. Podle statistik je známo, že požáry tvoří přibližně třetinu ze všech výjezdů 

jednotek PO. Vlivem civilizačního pokroku a rozvoje docházelo za poslední léta k velkému 

nárůstu dopravních prostředků, přibývalo stále silnějších a rychlejších automobilů, 

komunikace byly přetěžovány a tím se zvýšil počet dopravních nehod. Nesmíme opomenout 

na technické zásahy, které tvoří jeden z největších podílů výjezdnosti jednotek a v neposlední 

řadě to jsou technologické zásahy či jiné mimořádné události.  

Všechny tyto aspekty přispěly k nutnosti dovybavení jednotek dalšími věcnými prostředky 

požární ochrany, rozšíření odborných znalostí příslušníků hasičských záchranných sborů        

a členů JSDH obcí. Dále také jsou důvodem větší vytíženosti JSDH obcí, které již zdaleka 

nejsou jen využívány k likvidaci požárů! Obzvláště při vzniku přírodních katastrof, jako byly 

rozsáhlé povodně v roce 1997, které zasáhly téměř celou Moravu, nebo v roce 2002, kdy 

jejich rozsah byl celorepublikový, nebo při vzniku větrných smrští jako byl v roce 2007 orkán 

Kyrill, či v roce 2008 orkán Emma, byly JSDH obcí nasazovány na likvidaci vzniklých 

mimořádných událostí. V neposlední řadě nelze opomenout také dopravní nehody, ke kterým 

jsou JSDH také vysílány. 

     Otázkou však zůstává, zda jsou JSDH obcí dostatečně připraveny a vybaveny na tyto 

mimořádné události. A zda jejich kvalifikace je dostatečná k těmto řešením. Úkoly, které plní 

JSDH obce v inkriminovaném místě za hasičský záchranný sbor jsou na takové výši, že je 

nutné zamyslet se nad tím zda nemůže dojít k jiným škodám na zdraví či majetku použitím 

nevhodné techniky a taktiky zásahu nebo vlastní neznalosti členů JSDH obcí. Proto je nutné 

rozčlenit jednotlivé typy zásahů a předurčit danou jednotku SDH na provedení zásahu. 
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7.1. Požáry a hasební práce 

 

     Požáry a hasební práce jsou základní činností všech JSDH obcí pro kterou jsou zřizovány, 

a proto je naprosto zbytečné jakkoliv dělit JPO do kategorií. Jak JPO kategorie II, III tak         

i V musí být schopny provedení prvotního hasebního zásahu.  

Příloha č. 4 vyhlášky o organizaci JPO jasně určuje výbavu jakou musí každá JSDH obce 

disponovat. Dotazníky prokázaly, že ve vybavenosti požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany problém není. Jednotky PO kategorie II a III jsou vybaveny cisternovými 

automobilovými stříkačky, JPO kategorie V mají také ve svých výbavách minimálně 

motorové stříkačky včetně potřebného vybavení (hadice, proudnice,…).  

     Nedostatky shledávám spíše ve vybavenosti jednotek OOPP. JPO kategorie II a III jsou 

v tomhle směru již na dobré úrovni a disponují relativně dostatečným množstvím OOPP, 

nicméně u JPO V je stav velice „žalostný“! Celých 90 % nemá výbavu OOPP ani pro prvotní 

zásah zmenšeného družstva. Přestože mají tyto jednotky pouze místní působnost a nejsou tak 

vytížené jako jednotky s územní působností, je nutné dbát na bezpečnost práce při zásahu.          

     Po odborné stránce je situace vcelku uspokojivá. JPO kategorie II, III a V znají 

problematiku požárního zásahu i přestože některé otázky v testu zaměřeném na požární zásah 

nebyly zodpovězeny správně, myslím, že v reálu by neměly rozhodný vliv na provedení 

kvalitního zásahu! Nicméně je nutné stále se zaměřovat na zdokonalování vědomostí a při 

roční odborné přípravě věnovat dostatek času a prostoru právě problematice zdolávání požárů, 

protože toto by měla být dominantní zásahová činnost JSDH obcí. 

 

     Závěrem mohu konstatovat, že všechny JSDH obcí které splní základní podmínky 

akceschopnosti, mohou být využívány na požární zásahy bez rozdílu kategorie jednotky.      

Jak již vyplynulo z kapitoly 5, tvoří právě tyto jednotky páteř požárně poplachového plánu      

a  bez jejich přítomnosti by byl boj s požárem mnohdy jen pro hasičský záchranný sbor velmi 

komplikovaný. Teoreticky bychom mohli hasební zásah rozdělit na určité podkategorie (lesní 

požáry, bytové požáry, požáry dopravních prostředků, požáry odpadů atd.) a zkoumat zde by 

bylo vhodné využívat např. JSDH kategorie V na bytové požáry. Ve skutečnosti tomu však 

tak není, tato činnost je úkolem KOPIS, která vysílají jednotky k událostem. Operační 

důstojník musí vyhodnotit danou situaci a správným rozhodnutím vyslat potřebné síly            

a prostředky ke zdolání konkrétního požáru. 
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7.2. Dopravní nehody 

 

     Dopravní nehody patří v současnosti k nejdiskutovanějšímu tématu mezi všemi JPO 

v celém Jihomoravském kraji. Rozhodující vliv na této skutečnosti má fakt, že JSDH obcí, 

zejména kategorie II a III začaly být mnohem častěji povolávány k dopravním nehodám. 

Operační důstojníci KOPIS JmK na základě pokynu č. 23 krajského ředitele [7] vysílali JSDH 

obcí k dopravním nehodám, aniž by si ověřili, zda jsou na řešení tohoto typu události 

vybaveny. Do dnešního dne nemá žádná JSDH obce v Jihomoravském kraji předurčenost      

na zásah na dopravních nehodách a tak se nebojím říct, že mnohdy mohlo docházet k hazardu 

s lidskými životy!  

     V žádném případě bych nechtěl jakýmkoli způsobem obviňovat JSDH obcí, protože to 

není jejich vina, neboť byly postaveny takzvaně před „hotovou věc“. JSDH však neměly čas   

a prostor na dovybavení, přípravu a odborné proškolení k dané problematice. Tyto jednotky 

byly zřízeny k řešení převážně jiných typů událostí a dle mého názoru jsou právě dopravní 

nehody zásahem natolik specifickým, že by jim nemělo být bezdůvodně nařizováno se těchto 

akcí účastnit.  

 

     K mému velkému zklamání jsem z vyplněných dotazníků zjistil, že pouze pět jednotek 

SDH obcí v celém JmK je disponuje hydraulickým vyprošťovacím zařízením, bez kterého dle 

mého názoru nelze kvalitně poskytnout záchranu a vyproštění osob z havarovaného 

automobilu. Za posledních dvacet let došlo k velkému pokroku v oblasti bezpečnosti posádky. 

Bohužel právě větší bezpečnost posádky jde částečně na vrub vyprošťování osob 

z havarovaného vozidla, ať už se jedná o  konstrukci vozidel, která je mnohem pevnější anebo 

využívání mnohem více pasivních prvků bezpečnosti posádky. Myslím si, že právě z těchto 

důvodů je ruční vyprošťovací zařízení nedostatečné, proto je nezbytné mít ve výbavě 

hydraulické vyprošťovací zařízení. To ale v žádném případě není jediný nedostatek u JSDH 

obcí, který se týká výbavy technických prostředků. Je nutno se také dovybavit krčními límci 

pro fixaci krční páteře, dlahami, reflexními vestami pro samotné zasahující hasiče, popřípadě 

dalšími technickými prostředky (resuscitační prostředky, nosítka, apod.). 

     Dle mého názoru je v současné době nepřípustné povolávat tzv. v prvním sledu JSDH obcí 

k dopravním nehodám. Jejich jediné stávající využití u DN vidím pouze ojediněle jako 

dokončující likvidační práce (úklid místa nehody, odstranění vraků z vozovky apod.) a to 

pouze na vyžádání velitele zásahu přímo z místa události.  
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     Vzniklou situaci lze řešit, avšak to vyžaduje cílenou a dlouhodobou přípravu zaměřenou   

na co možná nejideálnější řešení problematiky dopravních nehod.. Je nutno stanovit 

podmínky, po jejichž splnění by daná JSDH obce byla předurčena k výjezdu na dopravní 

nehody. V těchto podmínkách musí být stanoveno jejich minimální technické vybavení, 

rozsah odborné přípravy všech členů jednotky zaměřený výhradně na dopravní nehody           

a v neposlední řadě i prověřování jak teoretických znalostí, tak i praktických a dobu 

cyklického prověřování těchto jednotek.  

     Hlavním smyslem udělování této předurčenosti je zkrácení dojezdových časů jednotek 

k dopravním nehodám. Jedná se převážně o jednotky kategorie II, které musí zajistit výjezd 

jednotky do pěti minut. Jednotky kategorie III, které mají výjezd do deseti minut, bych          

do programu přípravy na dopravní nehody navrhl jen zcela zřídka a to v případech, kdy jsou 

dojezdové časy pro jednotky HZS kraje nad 15 minut. 

    Jednotky kategorie V bych v žádném případě nevyužíval u DN. Avšak pokud by některá 

jednotka byla na tak vysoké úrovni (technické i vědomostní) a bylo by vhodné ji využívat       

u DN (např. právě z důvodu dlouhých dojezdových časů jiných JPO), musela by nejdříve 

požádat o přeřazení kategorie a to z V na III. Poté by musela následovat jejich příprava. 

     V PPP by předurčené jednotky musely být označeny odlišně od ostatních (jiný barevný 

podklad), aby operační důstojník KOPIS při vysílání jednotek k DN zvážil situaci a dle jeho 

uvážení tuto jednotku vyslal na místo určení současně s jednotkou HZS JmK.  

     V neposlední řadě je ale také nutné určit přibližné působení této předurčené jednotky          

a nezaměřovat se pouze na maximální časový dojezd k nehodě. Bylo by to naprosto k ničemu, 

jelikož musíme vzít vpotaz, že JSDH obce a jednotka HZS mohou jet proti sobě ale také může 

nastat případ, kdy jednotka HZS kraje musí projet přes místo dislokace JSDH obce a pak jsou 

časové rozdíly mezi jejich dostavením k místu události. Dalším kritériem pro stanovení 

působnosti JSDH u DN jsou klimatické a terénní podmínky, které by mohly mít vliv              

na dojezdy jednotek.  

     Sestavovatelé PPP musí velice citlivě posoudit každou obec v jejich území zvlášť a pokud 

by bylo vhodné jednotku s předurčeností na DN k tomuto účelu využít, musí ji v PPP předem 

domluveným způsobem označit.  

     Pokud by se vše výše uvedené podařilo převést do reálu, věřím, že by došlo k velkému 

pokroku při řešení dopravních nehod. Zejména by byl zkvalitněný a urychlený prvotní zásah   

a to zejména tam, kde jsou delší dojezdové časy jednotek HZS JmK.  
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7.3. Technická pomoc 

 

     Do kategorie technických pomocí spadá mnoho podkategorií, které mají naprosto 

specifickou vlastní činnost. Vezmeme-li v potaz, že když jsme provedli v uvedeném horizontu 

rozložení výjezdů JSDH obcí do tří skupin, tak skupina ostatní,do které spadají i technické 

pomoci, tvoří za poslední čtyři roky největší část výjezdů. Jedná se zejména o čerpání vody, 

odstraňování překážek a nebezpečných stavů, likvidace obtížného hmyzu, vnikání                

do uzavřených prostor apod. Některé z uvedených podkategorií si dále přiblížíme.  

 

7.3.1. Čerpání vody 

 

     Čerpání vody patří společně s požáry k dominantním činnostem JSDH obcí. Většina JSDH 

obcí jsou vybaveny čerpadly, ať už kalovými, plovoucími nebo klasickými motorovými 

stříkačkami. Při stále častěji se opakujících záplavách, ať většího rozsahu nebo lokální, jsou 

tyto jednotky nejčastěji nasazovány na čerpání vody a na odstraňování jejich následků. 

     V letech 1997 a 2002 kdy naše území zasáhly povodně velkého rozsahu se stala činnost 

JSDH obcí naprosto nenahraditelnou! Zasahující JSDH obcí odvedly obrovský kus práce 

nejen při samotném čerpání vody, kdy povodňová vlna začala ustupovat, ale i při následných 

likvidačních pracích.  

     Dle mého názoru je velmi vhodné JSDH obcí bez rozdílu kategorie využívat na typ 

technického zásahu – čerpání vody a to nejen při povodních, ale i při běžných problémech, 

jako může být prasklé vodovodní potrubí či jiná technická závada, při které bude třeba čerpat 

vodu.  

 

7.3.2. Odstraňování překážek 

 

     Kategorii odstraňování překážek bychom mohli rozdělit na dvě části a to překážky 

všeobecné a spadlé stromy.  

     Mezi všeobecné překážky můžeme řadit např. naplavené bláto na silnici, vysypaný náklad 

z automobilu apod. Dle mého názoru je vhodné k těmto událostem povolávat JSDH, neboť 

jsou zcela kompetentní vzniklé problémy řešit.  
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     V případě odstranění překážek typu vyvrácené či spadlé stromy bych se přikláněl aby OD 

zhodnotil situaci JSDH, zda je vhodné ji k případu povolávat. V posledních letech dochází 

sice k určitému dovybavování JSDH obcí právě motorovými řetězovými pilami (u JPO II a III 

disponuje MŘP 47 % jednotek v celém JmK a JPO V 12 % na ÚO Blansko) a proto jsou tyto 

jednotky mnohem častěji vysílány na jejich odstranění. Dle mého názoru však pouze 

vybavenost techniku nestačí k tomu, aby byl zásah provedený bezpečně a úspěšně. 

      Práce s MŘP je specifickou činností, na kterou existují právní a legislativní normy, které 

jasně definují kdo a kdy je oprávněn používat MŘP u všech JPO. Na ÚO Blansko je dvacet 

šest JSDH obce vybaveno MŘP. Z nich jen sedm splňuje i podmínky na jejich používání. 

Z praxe mám zkušenosti, že v případě vzniku souběžně více událostí typu odstranění spadlých 

stromů vysílá OD JPO II a III k jejich likvidaci. Stává se, že si neověří, zda disponují ve své 

výbavě MŘP. Zatím nevím o žádném případu, kdy by při této činnosti došlo k úrazu, ale i tak 

je nutné tento problém řešit a neotáčet se k němu zády.  

     Dle mého názoru je možné najít vhodné řešení, aby se předešlo možným komplikacím.    

Při zadávání pomocné techniky do programů, které následně může využívat OD, bych MŘP 

zavedl pouze v případě, kdy by bylo předloženo, že v jednotce je dostatečné množství členů 

s odbornou způsobilostí k používání MŘP. Následně by OD před vysláním jakékoliv JSDH 

v programu zkontroloval, zda je ve výbavě jednotky MŘP a pokud ano, může tuto jednotku 

vyslat k dané události s vědomím, že je jednotka i odborně na řešení zásahu připravena. 

      

 

7.3.3. Otvírání bytů 

 

     Otvírání bytů a vnikání do uzavřených prostor je další ze specifických druhů zásahů. Počet 

událostí se odvíjí od velikosti města. Čím větší město, tím častější výjezdy jsou tohoto druhu. 

Průvanem zavřené dveře v panelovém bytě a jídlo na zapnutém sporáku, paní delší dobu 

nebyla vidět a na zvonění nereaguje, z bytu teče voda a nikdo neotvírá, apod. Toto jsou běžná 

volání na tísňovou linku. Tento druh zásahu má svá určitá pravidla a jedno z nejdůležitějších 

je, že pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, jednotka z pravidla musí vyčkat příjezdu policie 

k ověření totožnosti osoby požadující vstup, popřípadě po otevření k zajištění vlastního bytu. 

Toto je jeden z nejdůležitějších úkonů, které jednotka musí učinit. Další věc je, že pokud 

nebude hrozit nebezpečí z prodlení, snažíme se byt otevřít aniž by jsme způsobili nějaké 
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škody, popřípadě jejich výši eliminovali. Velice často se k tomuto účelu využívá lezecké 

techniky, zejména pokud jsou otevřené balkónové dveře, popřípadě výškové techniky. 

     Podle mého názoru je naprosto nevhodné k těmto druhům událostí povolávat JSDH. 

Hlavním důvodem je skutečnost, že jednotky nedisponují výškovou technikou a nejsou 

v tomto směru na tento druh zásahů vyškoleni. Mohlo by se stát, že z dobrého by vzešla 

žaloba za poškození cizí věci, či za neoprávněný vstup. Proto rozhodně nejsem zastáncem 

toho, aby jakákoliv JSDH obce byly povolávány na technický zásah – otevření uzavřených 

prostor bez rozdílu kategorie.  

7.3.4. Likvidace obtížného hmyzu 

 

     Likvidaci obtížného hmyzu lze považovat za novodobý fenomén posledních cca deseti 

roků. Problém s likvidací obtížného hmyzu dokonce dospěl takových rozměrů, že bylo v JmK 

přistoupeno k takovým opatřením, aby se nárůst výjezdů eliminoval.  

     Zde bych postupoval podobně jako v případě vysílání JSDH obcí k odstraňováním 

překážek. Jednotky, které by chtěly tuto činnost v praxi aplikovat musí být speciálně vybaveni 

(včelařská kukla, postřik, vysavač,…). V programu pro OD by muselo být uvedeno, které 

jednotky jsou schopny danou situaci řešit na základě převážně materiální vybavenosti.         

Na základě toho by se OD mohl lépe a rychleji rozhodnout při řešení dané situace.  

     Výběr jednotek bych pro tuto specifickou činnost zredukoval pouze na JPO II a III. 

Zřizovatelé JPO V jsou ve většině případů menší obce, kde všeobecně platí, že zde si 

obyvatelé dokáží sami poradit s likvidací obtížného hmyzu. Podle statistik je přibližně          

85 % těchto zásahů prováděno ve městech či městysech. 

 

      Závěrem bych předeslal, že existuje mnoho dalších kategorií a podkategorií událostí, které 

jsem zde nezmínil. Důvodem je, že se jedná o specifické činnosti, kde nelze jednoznačně říct, 

zda na jejich likvidaci povolávat JSDH obcí či nikoliv. V takových situacích by měl mít 

rozhodující slovo velitel zásahu, který si může z místa události přes KOPIS vyžádat povolání 

dalších jednotek. Na jeho uvážení záleží, jestli povolat jednotky HZS nebo budou-li na místě 

události dostačující JSDH. Je nutné přihlédnout k místním podmínkám, druhu specifického 

nebezpečí a pokud to okolnosti budou vyžadovat, dostatečně připravit jednotky na konkrétní 

druh zásahu a podpořit jejich vybavení. 
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8. Závěr 

 

     Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí jsou neodmyslitelnou součástí požárně 

poplachových plánů všech krajů České republiky. Rozhodl jsem se tyto jednotky podrobit 

určitému průzkumu. Abych zjistil jejich stávající stav a také jejich postupný vývoj od roku 

2001, kdy nabyla platnosti vyhláška o organizaci JPO. 

     Z uvedené analýzy je naprosto patrný nárůst výjezdů JSDH obcí, kdy v roce 2008 téměř 

třetina všech výjezdů JPO v JmK byla s účastí JSDH obcí. Stoupající charakter měly křivky 

ve všech sledovaných částech, ať už to byl požár, dopravní nehoda, či ostatní zásahy JSDH 

obcí. 

  

     Následně jsem se ve své práci zabýval otázkou materiální vybavenosti JSDH obcí.          

Na základě mnou provedeného průzkumu jsem zjistil, že sice u JPO II a III dochází 

k pozvolné obměně požární techniky, ale tato obměna je závislá na finančních možnostech 

zřizovatele. U JPO V došlo také k částečné obměně požární techniky, leč mnohdy bylo 

zakoupeno vozidlo jehož stáří překračuje dvacet pět roků. 

     U věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků je 

situace částečně lepší. JPO kategorie II a III dosáhly zejména v oblasti OOPP velkého 

pokroku a jejich stávající vybavení je na velice slušné úrovni včetně věcných prostředků.       

U JPO kategorie V se opět více projevily malé finanční možnosti, ale také určitý nezájem 

zřizovatele pořizovat OOPP. Proto se dá říci, že ač v uvedeném horizontu docházelo 

k postupnému dovybavování OOPP, je stávající situace dosti negativní a OOPP ve výbavách 

JPO V značně chybí. 

     Jelikož jsem často zmiňoval finanční možnosti zřizovatele, uvedl jsem ve své práci             

i postavení Krajského úřadu, zejména jeho finanční příspěvky na zmíněnou požární ochranu 

v obcích. Zde je nutné dle mého názoru co možná nejpečlivěji zvážit přidělování dotací           

a provádět následnou kontrolu, zda byly použity skutečně na to na co byly určeny. 

Neodmyslitelná je podpora státu. Převážně se to týká obměny zastaralé požární techniky a to 

finančním příspěvkem na pořízení nové a nebo bezplatně převádět starší techniku od HZS 

kraje na zřizovatele. 

  

     Odborné znalosti členů JSDH obcí byly zkoumány dotazníkovou metodou. Výsledky 

naznačily, že mají členové určité rezervy a poukázaly, kterým oblastem požární ochrany        
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je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Test na všeobecný přehled měl nejvyšší úspěšnost. 

Základní své vlastní povinnosti členové JSDH znají. Určité rezervy se projevily na znalosti 

právních předpisů a jejich obsahu. S výsledkem testu na hasební zásah jsem byl také 

spokojený. Zejména otázky zaměřené na hasiva a samotné provedení hasebního zásahu měly 

velký procentuální úspěch. Větší pozornost bych v této oblasti zaměřil na základní znalosti 

teorie požární ochrany. Dělení hořlavých látek, kouř a jeho složky, či základní podmínky     

pro samotný vznik a rozvoj požáru. Třetí test na dopravní nehody dopadl nejhůře. 

Z provedeného průzkumu jednoznačně vyplynulo, že právě tato problematika si vyžaduje 

největší pozornosti společně se zdravotní přípravou.  

     Na základě mnou připravených testů a jejich výsledků by se mohl připravovat roční plán 

odborné přípravy pro JSDH obcí. Obdobně při cyklické odborné přípravě velitelů a strojníků 

by se mohlo vycházet z těchto výsledků. 

 

     V závěru diplomové práce jsem po vyhodnocení všech provedených analýz vytvořil rozbor 

možného nasazování JSDH obcí u různých událostí.  

     Výběr typů událostí jsem volil převážně na ty událostí, kde jsou JSDH obcí nejčastěji 

povolávány a také na jejich další možné využití. Ve svém rozboru jsem klad důraz převážně 

na materiální vybavení JSDH obcí a dále jsem se zaměřil na odborné znalosti členů JSDH 

nutných k provedení konkrétních činností. Tento rozbor by mohl sloužit zejména při vytváření 

požárně poplachových plánů na každém územním odboru, nicméně k jeho realizaci je nutná 

spolupráce s KOPIS JmK. Nezbytnou se jeví vzájemná domluva na celkovém vzhledu 

vytvořeného PPP (např. barevné rozlišení předurčených jednotek k určitým událostem) 

s jejich autory a uživateli. Pokud tato vzájemná komunikace nebude realizována, může nadále 

docházet k nevhodnému vysílání JSDH obcí k událostem, na které nebudou buď materiálně 

vybaveni nebo jejich odborné znalosti nebudou k provedení zásahu dostatečné. 
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Předurčenost JPO k jednotlivým obcím  se stupni požárního poplachu 

 

 

                    Předurčenost JPO k jednotlivým obcím  se stupni požárního poplachu 

Obec 1.stupe ň kat.  2.stupe ň kat.  3.stupe ň kat.  

Adamov  SDH Adamov III/1 SDH Jedovnice III/1 SDH Husovice BO III/1 

  PS Blansko I SDH Bílovicen BO III/1 SDH Soběšice BO III/1 

  SDH Babice BO III/1 SDH Řícmanice BO III/1 SDH Útěchov BO V 

  SDH Vranov BO III/1 SDH Kanice BO III/1 SDH Olomučany V 

      SDH Březina BO III/1 SDH Křtiny V 

      SDH Obřany BO III/1     

Babolky SDH Letovice  III/1 SDH Boskovice I III/1 SDH Lysice III/1 

  PS Boskovice I PS Kunštát I SDH Černá Hora III/1 

  SDH Velké Opatovice II/1 SDH Kunštát III/1 SDH Bořitov III/1 

  SDH Svitávka III/1 SDH Jevíčko SY II/1  SDH Křetín V 

      SDH Březová n Svit.  II/1  SDH Novičí  V 

      SDH Šebetov III/1     

Bedřichov SDH Bedřichov V PS Boskovice I SDH Černovice V 

  PS Kunštát I SDH Brumov BO III/1 SDH Hodonín V 

  SDH Lysice III/1 SDH Lomnice u Tiš.  III/1 SDH Brťov V 

  SDH Čená Hora III/1 SDH Kunštát III/1 SDH Dlouhá Lhota V 

      SDH Bořitov III/1 SDH Sychotín V 

      SDH Olešnice III/1     

Benešov SDH Benešov III/1 SDH Boskovice I III/1 SDH Suchý V 

  PS Boskovice I SDH Petrovice III/1 SDH Němčice V 

  SDH Okrouhlá  III/1 SDH Sloup III/1 SDH Ludíkov V 

  SDH Žďárná III/1 SDH Svitávka III/1 SDH Boskovice II V 

      SDH Šebetov III/1 SDH Brodek u Konice   III/1 

      SDH Protivanov   II/1      

Bezděčí SDH Bezděčí V SDH Jevíčko  SY II/1  SDH Lysice III/1 

  PS Boskovice I PS Kunštát I SDH Černá Hora III/1 

  SDH Velké Opatovice II/1 SDH Svitávka III/1 SDH Bořitov III/1 

  SDH Letovice III/1 SDH Boskovice I III/1 SDH Křetín V 

      SDH Benešov III/1 SDH Novičí  V 

      SDH Kunštát III/1     

Blansko PS Blansko I SDH Jedovnice III/1 SDH Sloup III/1 

  PS Blansko I PS Boskovice I SDH Lipůvka III/1 

  SDH Rájec III/1 SDH Bořitov III/1 SDH Vranov BO III/1 

  SDH Černá Hora III/1 SDH Lysice III/1 SDH Těchov V 

      SDH Doubravice III/1 SDH Olomučany V 

      SDH Petrovice III/1     
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Dotazník na vybavenost JSDH obcí 

 

 

Dotazník na vybavenost JSDH obcí – výhradně pro účely diplomové práce – Richtr, Blansko! 

 

Tento dotazník je zaměřen na postupné dovybavování jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí osobními ochrannými prostředky, zásahovou a pomocnou požární technikou a to 

od roku 2001 do roku 2008. 

 

ÚO (okres)……………………………………….. 

Kategorie JPO (II, III, V)………………………… 

 

1) Byla Vaše JSDH v uvedeném horizontu dovybavena požární technikou? (CAS, DA, 
hydraulické vyprošťovací zařízení, motorová pila,…) 

 

Druh požární techniky (CAS, DA, plovoucí čerpadlo,…) Rok výroby Rok pořízení 

   

   

   

 

2) Byla nějaká technika (2001 – 2008) zrušena? (odprodání, zrušení, ukradení) 
 

Druh požární techniky (CAS, DA, plovoucí čerpadlo,…) Rok výroby Rok zrušení 

   

   

   

 

3) Došlo vletech 2001 – 2008 k vybavení osobními věcnými prostředky (OOP)? (přilba, 
kabát, kalhoty, zásahové boty,…) 

 

Druh OOP (výrobce) Rok pořízení Kusů 
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4) Stávající stav vybavení OOP k 2008 
 

 Typ/výrobce Počet 

Zásahová přilba   

Zásahový kabát   

Zásahové kalhoty   

Zásahové rukavice   

Zásahová kukla   

Opasek   

PS II   

 

5) Prostor pro vlastní informace (možnost jakéhokoliv sdělení) 
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Vědomostní dotazník 

 

 

 

Test výhradně pro potřeby diplomové práce – Richtr, Blansko! 

 

ÚO (okres)……………………….. Kategorie JPO (II,III,V)…………   Věk:……………. 

Funkce (V, VD, S, H)…………….     Kolik roků jsi členem JPO……………………. 

 

 

a) Test všeobecný: (odpovídej stručně!) 
 

 

1) Kdo je zřizovatelem Vaši jednotky PO? 
 
2) Co musí mít každý člen uzavřené před vstupem k JPO obce? 

 
3) V kolika letech je nejnižší hranice vstupu k JPO obce? 
 
4) Napiš hlavní zákon a vyhlášku, podle které se činnost JPO řídí. 

 
5) Jaké jsou minimální početní stavy Vaší JPO dle vyhlášky? 

 
6) Do kolika minut musíš vyjet z místa dislokace? 

 
7) Kdo je tvůj přímý nadřízený u zásahu? 

 
8) Jak často musí člen JSDH (krom NDT) absolvovat pravidelné lékařské prohlídky? 

 
9) Jak velký rozsah odborné přípravy musí každý člen JPO absolvovat v kalendářním 

roce? 
 

 

b) Test zaměřený na hasební zásah: (odpovídej stručně!) 
 

 

1) Jaké je základní dělení (typy) hořlavých látek (často označeno na práškových hasících 
přístrojích)? 

 
2) Na které typy látek je vhodné použít vodu jako hasivo? 

  
3) Na co je nevhodné použít prášek jako hasivo? 
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4) Je oxid uhelnatý vůči vzduchu těžší nebo lehčí, je jedovatý? 

 
5) Jaký je minimální počet průzkumné skupiny? 

 
6) Kdy se provádí průzkum? 

 
7) Co je hlavním úkolem průzkumu? 

 
8) Vyjmenuj alespoň pět nebezpečí, které nám hrozí při hasebním zásahu:  

 
 
9) Kde najdeš (v které literatuře) popsané jednotlivé druhy požárů (charakteristika, úkoly 

a postup činnosti, očekávané zvláštnosti)? 
 

 

c) Test zaměřený na dopravní nehody: (odpovídej stručně!) 
 

 

1) Co je prvotním úkolem při příjezdu k DN?  
 
 

2) Jakým způsobem si zajišťujeme vlastní bezpečnost?  
 
 

3) Jaká protipožární opatření se při DN tvoří?  
 
 

4) Co nejdříve provedete před započetím vyprošťování zraněného z havarovaného auta?  
 
 

5) Můžeme s autem hýbat, pokud je vněm zraněný? 
 
6) Můžeme odstranit auto, které vlivem DN tvoří překážku na komunikaci před zaměřením místa 

nehody dopravní policií ČR? 
 

7) Který úkon z dále uvedených provedeš na prvním místě – znehybnění páteře, zastavení 
tepenného krvácení, resuscitaci 

 
8) Kdy můžeme resuscitaci ukončit?  

 
 
9) Kdy se resuscitace neprovádí?  
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Krajský dotazník zaměřený na informace o JSDH obcí 
 

Návratka - informace o jednotce SDH obce k 31. 12. 20 _ _ 
            
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
      

Územní odbor:   
Obec / m ěstys / m ěsto:   

Zřizovatel JPO:   
Eviden ční číslo JPO:   

Kategorie JPO:   
      

I. Starosta, místostarosta obce / m ěstyse / m ěsta 
Příjmení, jméno, titul  Mobilní tel. / tel. do zam ěstnání E-mail 

starosta:   

    
  

místostarosta:   

    
  

velitel jednotky SDHO:   

    
  

adresa ú řadu obce / 
městyse / m ěsta:   

adresa požární 
zbrojnice:   

      
II. Členové jednotky SDH obce ve smluvním vztahu s ú řadem obce / m ěstyse / m ěsta 

Příjmení, jméno, titul  Funkce*  
Datum 

narození 
dd.mm.rrrr 

Mobilní tel. 
Datum získání / prodloužení 

odborné zp ůsobilosti 
dd.mm.rrrr/dd.mm.rrrr 

Nositel 
DT 

ano/ne 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Počet členů jednotky 
SDH obce celkem 
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III. Vybavení požární technikou ur čenou k výjezdu 

Typ/voda/p ěnidlo** VIN kod (výrobní 
číslo) RZ / výrobce Rok  

výroby  
Volací 
značka Poznámka 

            

            

            

      
IV. Vybavení v ěcnými a technickými prost ředky PO 

Druh prost ředku Druh, typ / 
výrobce 

Počet 
(Ks, 

sada) 
Poznámka 

Dýchací p řístroje vzduchové       

Dýchací p řístroje kyslíkové       

Reflexní od ěvy pro speciální hašení ohn ě       

Křísící p řístroje       

Hydraulický agregát motorový        

Hydraulické čerpadlo ru ční       

Hydraulický  rozpínák     sada řetězů ANO / NE 

Hydraulické n ůžky       

Hydraulický st řihač       

Hydraulický rozp ěrný válec       

Hydraulický kombinovaný nástroj (pohon)   
  

motorový / ru ční / 
akumulátorový 

Pneumatické vyproš ťovací za řízení (vaky)       

Pneumatické ucpávky       

Protichemické ochranné obleky       

Ponorná, elektrická čerpadla       

Motorové řetězové pily       

Motorové rozbrušovací pily       

Odsava če kou ře       

Přetlakové ventilátory       

Přenosné motorové st říkačky       

Plouvoucí motorové st říkačky       

Norné st ěny       

Kalová čerpadla spalovací motor       

Kalová čerpadla elektrický motor       

Elektrocentrály - 230V / 50 Hz       

Elektrocentrály - 400V / 50 Hz       

Detektory na nebezpe čnou látku       

Sorbenty sypké       

Sorbenty tkaniny       

Radiostanice vozidlové       

Radiostanice kapesní       

Radiostanice základnová       

Vysava č na bodavý hmyz       

Osvětlovací za řízení       
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V. Zdroje požární vody 

Typ / druh*** Adresa Kapacita / vydatnost 

Celoro ční 
dostupnost 

pro CAS 
ano/ne 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      
VI. Počet členů jednotky SDH obce (plán/skute čnost)* 

Počet členů JSDHO: / Hasiči:  / 

Velitelé jednotky:  / Nositelé DT:  / 

Velitelé družstev:  / Technici:  / 

Strojníci:  / Obsluha JMP:  / 
      
VII. Požadavky obce na proškolení NOVÝCH funkcí členů jednotky SDH obce 

Příjmení, jméno, titul Funkce* Datum narození Mob. tel. Rozsah* Poznámka 
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 
 
Vlastní p řipomínky a poznámky: 
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Vysv ětlivky:      
*  

VJ Velitel jednotky  
VD Velitel družstva  
S Strojník  
H Hasič  

 Plán Počet členů JSDHO - 
vyplní velitel PS  

 Rozsah Počet hodin kurzu - vyplní 
velitel PS  

    
    

**  

Volací znak = volací zna čka 
(dle SIAŘ GŘ č. 42/2004 Řád 
analogové rádiové sít ě 
Hasičského záchranného 
sboru ČR a sou činnosti v 
integrovaném záchranném 
systému) 

CAS 32 T815/8200/800     
CAS 25 L101/3500/400  
CAS 32 T148/6000/600  
CAS 25 Š706 
RTHP/3500/200  
CAS 16 Š706 RTH/3500/200  

Reflexní od ěvy pro speciální 
hašení ohn ě = oděvy proti 
sálavému teplu, nap ř. OL2, 
SPO2D, … 

CAS 16 P V3S/3500/200     
CAS 16 ZIL131/2400/150     
CAS 24 L18.29/2500/400     
CAS 8 A31/1950/20     
CAS 20 MAN/3000/300     
DA 16 IVECO     

např. 

DA 12 A31     
       
***     
Uvádět hlavní odb ěrná místa      

    
    
    
    
    
    

Vytipovat nap ř. v obci 3 garantované 
podzemní/nadzemní hydranty a uvést 
číslo popisné nemovitosti (resp. 
orienta ční bod), p řed kterým se 
hydrant nachází  

    
nadzemní hydrant     
podzemní hydrant     
plnící místo     
vodní tok     
přirozená nádrž     

např.  

umělá nádrž     
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Výsledky vědomostního průzkumu po jednotlivých otázkách 
 
 
 

1) Vyhodnocení testů podle jednotlivých odpovědí u JPO kategorie II a III. 
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Obrázek 18 Vyhodnocení testu na všeobecný přehled z odpovědí členů JPO II a III 
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Obrázek 19 Vyhodnocení testu na požární zásah z odpovědí členů JPO II a III 
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Obrázek 20 Vyhodnocení testu na dopravní nehody z odpovědí členů JPO II a III 
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2) Vyhodnocení testů podle jednotlivých odpovědí u JPO kategorie V. 
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Obrázek 21 Vyhodnocení testu na všeobecný přehled z odpovědí členů JPO V 
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Obrázek 22 Vyhodnocení testu na hasební zásah z odpovědí členů JPO V 
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 Obrázek 23 Vyhodnocení testu na dopravní nehody z odpovědí členů JPO 


