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ANOTACE 

KISS, Jiří. Vybavování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí věcnými prostředky a 

technikou: Diplomová práce, Ostrava: VŠB TU, 2009. 48 str. 

Diplomová práce se zabývá problematikou vybavování jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí v České republice (dále jen „jednotky obce“) věcnými prostředky a technikou. 

Úvodem je popsána historie, organizace jednotek poţární ochrany v ČR a současný stav ve 

vybavenosti jednotek obcí. V další části je zhodnocen proces pořizování věcných prostředků a 

mobilní poţární techniky v současnosti. Dále se analyzují potřeby a kritéria vztahující se 

k jejich akceschopnosti z hlediska technické připravenosti sil a prostředků k provedení účin-

ného zásahu. Je předloţena a navrţena metodika pořizování mobilní poţární techniky pro 

jednotky obcí dle platné legislativy. Jsou vyhodnoceny návrhy na zefektivnění fungování jed-

notky obce při zajišťování akceschopnosti po technické stránce. Diplomová práce byla dopl-

něna technickými informacemi o jednotkách obcí ve vybraných zemích Evropské unie. 

Klíčová slova: jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, akceschopnost, mobilní po-

ţární technika, technické prostředky 

ANNOTATION 

KISS, Jiri. Technical and movable assets equipment of the municipal volunteer fire 

company.Diploma work, Ostrava:VŠB TU, 2009. 47 str. 

Diploma work deals with problems and questions of assets equipment of the municipal 

volunteer fire  company in the Czech Republic (thereinafter "municipal fire company"). At he 

beginning is described the history, organization and the contemporary state of facilities of the 

fire companies in the Czech Republic. In the next part is reviewed the procure process of  

technical and movable equipment presently. Further are analysed needs and criteria which are 

relative to their fighting power from  aspects of technical power readiness and resources to 

fulfilment of effective intervention. Here is presented and proposed procure  methodology of 

mobile fire techniques for municipaly fire company according to valid legislation. There are 

interpretationed proposals for function streamline of municipal fire company by ensurance of 

technicality fighting power. Diploma work was completed by technical information about the 

municipal fire companies in the choosed countries of European Union. 

Keywords: the  municipal volunteer fire company, figthing power, mobile fire technology, 

facilities
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1. ÚVOD 

Jednotky poţární ochrany sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky obcí“) jsou 

velmi důleţitou a nedílnou součástí stávajícího systému poţární ochrany v České republice (dále 

jen „ČR“). Úvodem je třeba vyjasnit zásadní rozdíl mezi jednotkou obce a občanským sdruţením 

sboru dobrovolných hasičů v obci. Hlavní rozdíl spočívá v povaze zřízení a odlišné právní sub-

jektivity. Jednotku obce zřizuje obec na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona [1] 

v samostatné působnosti. Jde o organizační sloţku obce, která provádí hašení poţárů a záchranné 

práce při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Sbor dobrovolných hasičů 

obce je zřízen na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů ve znění pozdějších před-

pisů. Toto sdruţení působí na úseku poţární ochrany ve smyslu zákona [1] a jedná se o právnic-

kou osobu. Zpravidla společné mají osoby - členy, kteří jsou zaregistrováni v obou popisovaných 

subjektech, a existuje mezi nimi velmi úzká vazba.   

Vzhledem ke zkušenostem, které jsem v průběhu svého působení v oblasti poţární ochrany 

obce získal, povaţoval jsem za nutné zmapovat stávající stav ve vybavenosti jednotek obcí 

a popsat vztahy, které by mohly napomoci zřizovatelům jednotek obcí ve vybavování technic-

kými prostředky a mobilní poţární technikou. Hlavním cílem diplomové práce je optimalizovat 

postup při vybavování jednotek obcí věcnými prostředky a technikou podle jejich skutečných 

potřeb. Nyní je v platnosti a účinnosti poměrně rozsáhlá legislativa, která byla novelizována. 

Věřím, ţe se jedná o potřebné téma, jehoţ závěry by mohli vyuţít vedoucí představitelé obcí ČR 

a představitelé Hasičského záchranného sboru ČR. 

Dobrovolné hasičské spolky v ČR mají jiţ více neţ 140letou tradici. Mnoho historických 

snímků určuje, ţe v ČR byly početné organizace, které vykonávaly svědomitě všechny potřebné 

zásahy (nedílnou součástí spolků se stávaly hasební jednotky), které se zúčastňovaly ţupních sra-

zů, cvičení a soutěţí. Cvičilo se převáţně se ţebříky, sekerami a drobným nářadím. Hasičstvo se 

věnovalo také vzdělávání a zdokonalování svých odborných znalostí. Byly organizovány pravidel-

né hasičské školy, zakládány knihovny s odbornou hasičskou literaturou i beletrií. Všestrannost 

hasičského výcviku, zejména samaritní sluţby, umoţnila pomáhat v průběhu l. světové války pře-

pravovat raněné vojáky a poskytovat zdravotní ošetření. Ve 30. letech proniká do vybavení hasič-

ských sborů dokonalejší technika. Ruční hasičské stříkačky jsou postupně zdokonalovány 

a nahrazovány motorovými. V době Protektorátu Čechy a Morava se stal nejvyšším orgánem 

Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě se sídlem v Praze (dále jen „ČSPO“). Podle 

vládního nařízení č. 30, o věcech poţární ochrany, se měly o zřízení, udrţování nářadí a výstroje 

poţárního sboru starat obce. Hasičstvo bylo rozděleno do čtyř kategorií - z povolání, dobrovolné, 
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povinné a závodní. Náklady na zřízení a udrţování poţární ochrany továren nesli jejich majitelé. 

Většina muţů byla povolána na frontu, poţární ochraně však byla věnována pozornost stále. 

Těsně po osvobození (dne 11. 5. 1945) potvrdila Česká národní rada nové předsednictvo ČSPO. 

Součástí sboru dobrovolných hasičů v obcích jsou nyní i členové, kteří jsou zpravidla i členy 

jednotky obce. Tato osobní úzká provázanost je velmi důleţitá ve vztahu k dalším činnostem, 

které jednotka obce a sbor dobrovolných hasičů obce vykonávají. Nedílnou součástí funkčního 

systému dobrovolných hasičských sborů patří beze sporu jejich technické vybavení a mobilní 

poţární technika. Jejich stáří a poplatnost v současné době neodpovídá současným poţadavkům 

při řešení mimořádných událostí.  

2. REŠERŠE 

Hlavním cílem diplomové práce je optimalizovat postup ve vybavování jednotek obcí věc-

nými prostředky a technikou. Na základě tohoto cíle uvádím podstatné informace pro orientaci  

v řešené problematice. Dále uvádím základní právní úpravu, literaturu, sběr dat Generálního ře-

ditelství hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS ČR“) a osobní zkušenosti při vyba-

vování jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Chodově (dále jen SDH Chodov). Diplomová 

práce navazuje na Bakalářskou práci, Postavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich 

zřizování. 

KISS, JIŘÍ. Postavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich zřizování. Bakalář-

ská práce. Ostrava: VŠB TU, 2006. 58 str. 

Bakalářská práce zhodnocuje stav jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v České repub-

lice (dále jen „jednotky obce“). Byla krátce uvedena jejich historie a popsána organizace jedno-

tek poţární ochrany v ČR. Byl zhodnocen proces zřizování jednotek obcí v současnosti. Byl ana-

lyzován jejich vývoj a popsány negativní i pozitivní jevy vztahující se k jejich akceschopnosti. 

Byla předloţena metodika zřizování jednotky obce a navrţena vzorová dokumentace jednotky 

obce dle platné legislativy. Byly vyhodnoceny návrhy na zefektivnění fungování jednotky obce 

při zajišťování akceschopnosti.  

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách poţární techniky, v platném znění. 

Vyhláška stanoví technické podmínky pro zásahové všechny typy a druhy poţárních auto-

mobilů. Vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem  

a předpisů a pravidel pro sluţby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES. Původní 

vyhláška č.49/2003, o technických podmínkách poţární techniky, se novou právní úpravou zru-

šuje. 
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Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, v platném zně-

ní. 

Vyhláška mimo jiné stanoví podmínky akceschopnosti jednotek poţární ochrany z hlediska 

technické připravenosti sil a prostředků k provedení účinného zásahu. Vyhláška byla novelizo-

vána dne 15. 6. 2005 pod č. 226/2005 Sb., kde se mění celkem 44 novelizačních bodů a důleţité 

přílohy č. 1 aţ č. 5. V příloze č. 4 se určuje základní početní stav členů jednotek obcí a jejich 

minimální vybavení poţární technikou a věcnými prostředky.  

HANUŠKA, ZDENĚK. Organizace jednotek poţární ochrany I., 1. vydání Ostrava: Sdruţe-

ní poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 1998. 98 s. ISBN: 80-86111-26-1 

Kniha se zabývá popisem systému jednotek poţární ochrany, který se v ČR začal budovat 

od roku 1994 pod názvem plošné rozmístění sil a prostředků. Jsou zde popsány teoretické zákla-

dy tohoto systému a důvody jeho vzniku. Z hlediska systémové analýzy je věnována pozornost 

definici dvou podsystémů uvedeného plošného rozmístění a jsou zde podrobně rozpracovány 

charakteristiky vnitřní organizace základních druhů jednotek poţární ochrany v návaznosti na 

systém plošného pokrytí.  

Sběr dat Ministerstva vnitra Hasičského záchranného sboru ČR, Generální ředitelství ze dne 

11. 3. 2009 (dále jen „sběr dat“) 

Poskytnutá data byla koncipována v rozsahu celé ČR pouze pro jednotky obcí v kategorii 

JPO II, JPO III a V. Obsahem sběru dat jsou seznamy základní mobilní poţární techniky včetně 

pomocné, které pouţívají jednotky obcí ke dni 11. 3. 2009. Sběr dat byl dodán z online softwaru 

ISV Administrátor pouţívaného u HZS ČR. Další poskytnutá data se vztahují k zásahové činnos-

ti uvedených kategorií jednotek obcí od roku 1992 aţ do roku 2007. Zajímavé výstupy jsou 

zejména při průměrných výpočtech v závislosti na skutečném počtu jednotek obcí při zajištění 

jejich akceschopnosti. 

Osobní zkušenost při pořizování mobilní poţární techniky a jejich vybavování v jednotce 

SDH Chodov. 

Město Chodov jako zřizovatel jednotky SDH Chodov je od roku 1996 v reţimu pohotovostí 

a dosaţitelnosti členů při zajištění akceschopnosti v kategorii JPO II/1. Od roku 2001 probíhá 

zásadní restrukturalizace ve vybavení této jednotky. Nejdůleţitější osobní zkušenost spočívá 

v pořizování a vybavování dvou nových cisternových automobilových stříkaček (dále jen 

„CAS“) v roce 2003 a 2008 za finanční podpory státu, kraje a města.  
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3. SOUČASNÝ STAV TECHNICKÉHO VYBAVENÍ JSDH OBCÍ  

V současné době je proces vybavování jednotek obcí, v podmínkách ČR, velmi obtíţný. 

Vybavenost jednotek obcí je v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie (dále jen „EU“) na 

velmi nízké technické úrovni. Tento stav se v posledních čtyřech letech začíná řešit i na úrovni 

ministerstev a správních úřadů. Pro úplnost informací je třeba nastínit systém poţární ochrany  

v ČR a kategorie jednotek obcí ochrany včetně základních dat o počtu jednotek obcí a jejich ak-

tuální vývoj. 

3.1. SYSTÉM PO A KATEGORIE JSDH OBCÍ 

Plošné pokrytí jednotkami PO vychází z výpočtu stupně nebezpečí katastrálního území obce 

na základě kritérií uvedených v příloze č. 4 vyhlášky [2]. Následně dle přílohy č. 1 zákona [1] je 

určena doba dojezdu jednotky a jejich počet v prvním stupni poţárního poplachu. Stanovení 

podmínek při zabezpečení plošného pokrytí jednotkami PO je připravováno hasičským záchran-

ným sborem příslušného kraje. Dokument je následně schvalován krajskými zastupitelstvy  

v nařízení kraje v souladu s ustanoveními § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona o krajích [3] 

a k provedení ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 1. zákona o poţární ochraně [1]. V závislosti 

na předurčenosti jednotek PO k záchranným a likvidačním pracím se zpracovává obdobným 

způsobem taktéţ poţární poplachový plán příslušného kraje prostřednictvím nařízení kraje 

v souladu s ustanoveními § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona o krajích [3] a k provedení § 27 odst. 

2 písm. a) zákona [1], a ve smyslu § 4 nařízení vlády [5] a § 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o ně-

kterých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí zřizují obce. Povinnost zřídit jednotku obce a zá-

roveň další povinnosti jsou dány ustanovením § 29 zákona [1]. Některé velké obce mají více 

těchto jednotek. Z hlediska potřeb zřizovatele má jednotka obce většinou místní význam. Obce 

jsou povinny si také poskytovat pomoc. Pomoc ovšem není chápana jako systém, nýbrţ se jedná 

o řešení nouzové situace. Obec má právo poţadovat úhradu některých nákladů za poskytnutí své 

jednotky obce po krajském úřadu. Jednotku obce můţe povolat mimo svůj katastr operační stře-

disko HZS kraje (dále jen „KOPIS“). Jednotky obcí jsou vybavovány základní poţární techni-

kou. Mezi jednotkami obcí jsou značné rozdíly ve velikosti, vybavení i akceschopnosti. Výkon 

sluţby v jednotce obce vykonávají ve smyslu zákona [1] jejich členové. Pro přehled je v tabulce 

1 počty jednotek obcí ČR – skutečné 2003 - 2008, zmapován přehled skutečného stavu jednotek 

obcí na území ČR v období let 2003 – 2008. Zdrojem informací je Generální ředitelství (dále jen 

„GŘ“) HZS ČR.  
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Tabulka 1 Počty jednotek obcí ČR – skutečné 2003 - 2008 

Počty jednotek PO - skutečné  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

JPO II 132 145 153 162 184 202 

JPO III 1375 1369 1328 1311 1358 1339 

JPO V 5145 4993 4715 4484 5806 5802 

Celkem 6652 6507 6196 5957 7348 7343 

 

Pro představu aktuálního vývoje uvádím v tabulce 2 plánované počty jednotek obcí v ČR - 

plošné pokrytí 2008, plánovaný stav jednotek obcí dle kategorií a krajů. V grafu č. 1 skutečný / 

plánovaný stav jednotek obcí v letech 2003 - 2008, je porovnán skutečný stav počtu jednotek 

obcí a plánovaného počtu jednotek obcí dle plošného pokrytí v letech 2003 - 2008. Z porovnání 

vyplývá skutečnost, ţe skutečné počty jednotek přesahují plánované. 

Tabulka 2 Plánované počty jednotek obcí v ČR - plošné pokrytí 2008 

Plánované počty jednotek PO - plošné pokrytí 2008 

JPO II/1, JPO II/2, JPO III/1, JPO III/2 a JPO V - jednotky obcí zahrnuté v poplachovém plánu 

KRAJ II/1 II/2 
Celkem II/1 a 

II/2 
III/1 III/2 

Celkem III/1 a 

III/2 
V 

Celkem II, III a 

V 

Celkem  280 36 316 1 204 49 1 253 4 534 6103 
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Graf 1 Skutečný / plánovaný stav jednotek obcí v letech 2003 - 2008 

Jednotky obcí jsou zařazovány na základě jejich operační hodnoty dle [6] do kategorií dle 

přílohy zákona [1]: 
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JPO II je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají sluţbu jako 

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

dislokace.  Pokud jednotka obce zabezpečuje výjezd jednoho druţstva o zmenšeném početním 

stavu dle přílohy č. 4 vyhlášky [2], jednotka obce se zařazuje do kategorie JPO II/1. Pokud jed-

notka obce zabezpečuje výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu, je moţné zařazení 

do kategorie JPO II/2. Obě tyto kategorie se zpravidla zřizují ve vybrané obci s počtem obyvatel 

nad 1000. V grafu č.2 skutečný vývoj jednotek obcí kategorie JPO II v letech 2003 - 2008, je 

uveden skutečný vývoj počtu jednotek obcí kategorie JPO II v letech 2003 - 2008. Z grafu je 

patrný nárůst počtu jednotek v této kategorii jednotek. 

SKUTEČNÝ VÝVOJ KATEGORIÍ JPO II V LETECH 2003-2008
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Graf 2 Skutečný vývoj jednotek obcí kategorie JPO II v letech 2003 - 2008 

JPO III je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají sluţbu v jed-

notce poţární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dis-

lokace, s místní působností zasahující na území svého zřizovatele. Pokud jednotka obce zabez-

pečuje výjezd jednoho druţstva o zmenšeném početním stavu dle přílohy č. 4 vyhlášky [2], jed-

notka obce se zařazuje do kategorie JPO III/1. Pokud jednotka obce zabezpečuje výjezd dvou 

druţstev o zmenšeném početním stavu, je moţné zařazení do kategorie JPO III/2. Obě tyto kate-

gorie se zpravidla zřizují ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. V grafu č.3 skutečný vý-

voj jednotek obcí kategorie JPO III v letech 2003 - 2008, je uveden skutečný vývoj počtu jedno-

tek obcí kategorie JPO III v letech 2003 - 2008.  Z grafického znázornění vyplývá nerovnoměrný 

počet jednotek a jeho periodicita. 
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SKUTEČNÝ VÝVOJ KATEGORIÍ JPO III  V LETECH 2003-2008
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Graf 3 Skutečný vývoj jednotek obcí kategorie JPO III v letech 2003-2008 

JPO V je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají sluţbu v jed-

notce poţární ochrany dobrovolně. Jedná se o jednotku obce s místní působností, která zabezpe-

čuje výjezd druţstva o zmenšeném početním stavu. Jednotka obce, která není zařazena do ploš-

ného pokrytí, má základní početní stav členů stejný s touto kategorií. V grafu č.4 skutečný vývoj 

jednotek obcí kategorie JPO V v letech 2003 - 2008, je uveden skutečný vývoj počtu jednotek 

obcí kategorie  JPO V v letech 2003 - 2008. Výstupem této grafické analýzy je celkem setrvalý 

stav počtu jednotek obcí v této nejrozšířenější kategorii.  
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Graf 4 Skutečný vývoj jednotek obcí kategorie JPO V v letech 2003-2008 

3.2. ROZBOR SBĚRU DAT JEDNOTEK SDH OBCÍ ČR 

Na základě osobní návštěvy a získání sběru dat z GŘ HZS ČR ze dne 11. 3. 2009 je nyní 

rozpracován stávající stav základní mobilní poţární techniky se zaměřením na cisternové auto-

mobilové stříkačky (dále jen „CAS“), pomocnou techniku a speciální technické prostředky. Jsou 

také rozpracována data týkající se zásahové činnosti jednotek obcí (dále jen „zásahovost“) 
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v závislosti na jejich výbavu. Pro posouzení sběru dat byla zvolena metoda automatického filtru 

dat a selekce výběru s obsahovým typem. V příloze [T 1] tabulkový přehled o základní mobilní 

poţární technice a přenosných motorových stříkaček v jednotkách obcí ČR, je uveden přehled  

o počtech základní mobilní poţární techniky a přenosných motorových stříkaček v jednotkách 

obcí v ČR.  

3.2.1. Cisternové automobilové stříkačky  

Základní přehled o počtu cisternových automobilových stříkaček dle jednotlivých kategorií 

jednotek obcí uvádím v tabulce 3 CAS jednotek obcí dle kategorií. Jedná se o výstup, který je 

poznamenán určitou chybou např. převod, zápůjčky od HZS ČR nebo prodej. Následující údaje 

vyplývají z vnitřních materiálů získaných pouze pro účely pouţití v diplomové práci na GŘ HZS 

ČR.  

Tabulka 3 CAS jednotek obcí dle kategorií v ČR 

SDH obcí 
Počet 
CAS 

JPO II 359 

JPO III 1639 

JPO V 845 

celkem 2843 

Nicméně dalším šetřením sběru dat bylo zjištěno, ţe jednotky obcí kategorie JPO II mají na-

víc 208 ks  CAS a kategorie JPO III 329 ks CAS. V letošním roce bude zahájeno 70 převodů 

z HZS krajů na jednotky obcí. Průměrné stáří CAS je 23,9 let (JPO II = 21,1 a JPO III = 26,6). 

Nejniţší průměrné stáří CAS je v Praze = 15,3 roku a nejvyšší stáří je v Liberci = 26,8 roku. 

Podrobnosti jsou uvedeny níţe v tabulce 4 bilance CAS jednotek obcí JPO II a III ČR a grafu  

č. 5 forma pořízení CAS pro JSDH obcí, kde jsou znázorněna data o formách pořízení CAS pro 

JSDH obcí. 

Tabulka 4 Bilance CAS jednotek obcí JPO II a III v ČR 

 Pha Stč Pl KV Ul Li HK Jč Vy Jm Pa Ol Zl Ms  

bilance JPO II 0 11 19 11 13 11 19 27 7 4 12 15 33 26 208 

bilance JPO III 14 85 26 12 30 30 9 21 7 21 5 1 50 18 329 

celková bilance 14 96 45 23 43 41 28 48 14 25 17 16 83 44 537 

obce bez CAS 0 0 1 1 4 1 11 0 12 10 10 4 3 1 58 

stáří JPO II 15,3 25,4 18 21,5 25 26 24,5 25,1 17 18,8 18 22,5 19 20 21,2 

stáří JPO III 15,3 28,3 25 26,1 28 27,5 28 28,3 26 24,3 29 29,5 26 31 26,6 

průměrné stáří 15,3 26,9 21,5 23,8 26,5 26,8 26,3 26,7 21,5 21,6 23,5 26 22,5 25,5 23,9 

převody 09 2 8 7 6 5 4 4 0 7 9 5 7 3 3 70 
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 Neméně důleţitý výstup z šetření CAS je, ţe jednotky obcí dle tabulky 4 jsou v 58 přípa-

dech úplně bez CAS. Této části by mělo dle mého názoru vedení HZS ČR věnovat větší pozor-

nost. Důvody, proč obce nedosahují na prostředky potřebné k získání mobilní poţární techniky  

a jejich mechanizmů, budou uvedeny v dalších kapitolách. 

 

Formy pořízení CAS pro j. SDH o.
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Graf 5 Forma pořízení CAS pro JSDH obcí 

U jednotek obcí je evidováno celkem 44 druhů CAS podle velikosti nádrţe (nejmenší je 

1700 litrů a největší je 11000 litrů). V grafu č. 6 kapacity vodních nádrţí (v litrech) CAS JSDH 

obcí, je znázorněn rozbor kapacit vodních nádrţí (v litrech) CAS jednotek obcí. Dle výsledků je 

průměrná kapacita vodní nádrţe v jednotkách obcí mezi 2700 aţ 3500 litrů vody ve 42 %. Tyto 

závěry je vhodné dále vyuţít při vyhodnocení forem pořízení a potřebnosti CAS vzhledem 

k charakteru zásahovému obvodu jednotek obcí. 

Kapacity vodních nádrží (v litrech) CAS j. SDH o.
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Graf 6 Kapacity vodních nádrţí (v litrech) CAS JSDH obcí 
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Velmi zajímavé je šetření přehledu podvozků pouţívaných v jednotkách obcí. Jednoznačně 

dominují podvozky TATRA a ŠKODA 706. V grafu č. 7 přehled podvozků JSDH obcí kategorie 

JPO II a JPO III, je znázorněn přehled podvozků jednotek obcí v kategoriích JPO II a JPO III. 

V kapitole 6.1.1., ve které je řešeno pořizování CAS, se problematice výběru vhodného podvoz-

ku ještě vrátím. 
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Graf 7 Přehled podvozků JSDH obcí kategorie JPO II a JPO III 

3.2.2. Pomocná technika dle kategorií 

Dle analýzy sběru dat uvádím v příloze [T 2] základní údaje o podílu vybrané pomocné 

techniky v závislosti na celkovém skutečném počtu jednotek obcí dle kategorií. Není zde řešena 

dýchací technika z důvodu nedodání dostupných dat. Ve sběru dat byly obsaţeny informace  

o dýchací technice pouze od HZS Karlovarského kraje. Dle mého názoru by měla být 100% po-

kryta minimálně v kategoriích JPO II a III v počtu 4 ks pro jedno poţární druţstvo zmenšeného 

početního stavu členů jednotky (1+3). Jedním z důvodů je jejich územní působnost a předurče-

nost k likvidaci poţáru v rámci poplachového plánu příslušného kraje. Minimální výbava izolač-

ními dýchacími přístroji je řešena v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky [2]. Nicméně musí být zdů-

vodněna podmínka poţadavků plošného pokrytí, dokumentací zdolávání poţáru a dalších pod-

mínek dle zmíněného předpisu. Analýza se také nevztahuje na vybavení spojovými prostředky, 

jaké jsou radiostanice ruční, vozidlové či základnové. V příloze [S 1] vzor směrnice radioprovo-

zu, je uveden návrh směrnice na provozování radiového provozu v podmínkách jednotky obce. 

Poţadavek vyhlášky [2] na minimální výbavu v jednotce obce mobilním telefonem je v dnešní 

době bez větších problémů. V následujícím rozpracování sběru dat se zaměřím na nejpouţívaněj-
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ší pomocné technické prostředky vyuţívané při zásahové činnosti. Nejčastější zásahová činnost 

bude řešena v kapitole 3.2.4.  

V grafu č. 8 rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 1/2, se 

zabývám výsledkem rozboru sběru dat vybrané pomocné techniky v závislosti na skutečném 

počtu jednotek dle jednotlivých kategorií.  

Hodnocení kategorie JPO II  

Jednotky obcí v této kategorii vykazují dle grafu č. 8 rozbor pomocné techniky v závislosti 

na skutečném počtu JSDH obcí 1/2, velmi slušný podíl motorových řetězových pil a plovoucích 

čerpadel, která přesahuje hranici vyšší neţ sto procent z celkového počtu 202 jednotek. Elektro-

centrálami jsou jednotky obcí v této kategorii také na velmi dobré úrovni dosahující téměř ideál-

ních sto procent. Kalovými čerpadly je vybaveno 66 % zmiňovaných jednotek obcí v kategorii 

JPO II. Dle grafu č. 10 rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 2/2, 

Necelých 13 % výbavy tvoří také vysavače obtíţného hmyzu a navijáky. Niţší počet vykazuje 

statistika osvětlovacích stanic a vyprošťovací techniky. Vzhledem k vytíţenosti a územní působ-

nosti jednotek obcí je velmi nedostatečné vybavení základní měřící a detekční techniky.  

Hodnocení kategorie JPO III 

Téměř polovina jednotek obcí v kategorii JPO III je dle grafu č. 8 rozbor pomocné techniky 

v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 1/2, vybavena motorovými řetězovými pilami a plo-

voucími čerpadly. Naopak nejmenší podíl dle grafu č. 10 rozbor pomocné techniky v závislosti 

na skutečném počtu JSDH obcí 2/2, vzhledem k předurčenosti tvoří vyprošťovací technika. Ne-

celých 30 % jednotek obcí je dle grafu č. 8 rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném 

počtu JSDH obcí 1/2, vybaveno kalovými čerpadly a elektrocentrálami. Ostatní řešená pomocná 

technika dle grafu č. 10 rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 

1/2, v celkovém počtu 1339 jednotek obcí v této kategorii nedosahuje ani 5 % podílu. 
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Analýza pomocné techniky v závislosti na skutečném na počtu JSDH obcí 1/2
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Graf 8 Rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 1/2 

Hodnocení Kategorie JPO V 

Největší počet jednotek obcí v 5802 případech dle tabulky 1 počty jednotek obcí ČR – sku-

tečné 2003 – 2008, tvoří kategorie JPO V. Čtyřprocentní hranici přesahuje dle grafu č. 8 vybave-

nost těchto jednotek motorovými řetězovými pilami, plovoucími a kalovými čerpadly. Pouze 

necelá tři procenta jsou jednotky obcí v této kategorii dle grafu 8 vybaveny elektrocentrálou. 

Podíl ostatní pomocné techniky dle grafu č. 10 je velmi nízký vzhledem k počtu těchto jednotek 

obcí. Po rozboru činností by bylo vhodné tyto jednotky vzhledem k místní působnosti směrovat 

nejen k předurčenosti hašení poţárů, ale je vhodné tyto kategorie směrovat k vyuţití starostovi 

obce na zajištění úkolů civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. Například zajistit tyto jednotky 

obcí výbavou k zabezpečení úkolů ve vztahu k nouzovému a civilnímu plánování. Výbavu řešit 

ve spolupráci s místně příslušným HZS kraje například jako pro zařízení civilní ochrany v soula-

du se zvláštními právními přepisy [6] a [7].      

3.2.3. Speciální technické prostředky 

V této části se zabývám vyprošťovací technikou, která je zejména vyuţívaná při dopravních 

nehodách. Vzhledem k objemu sběru dat a jejich nevhodné struktury zejména při pojmenování  

a přesného určení typu byla analýza dodaných dat provedena metodou výběru v automatickém 

filtru pomocí podmíněných klíčových slov. Pro vypovídající strukturu uvádím v tabulce 5 podíl 

vybraných vyprošťovacích nástrojů v závislosti na počtu jednotek obcí dle jednotlivých katego-
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rií. Výsledkem je průměrný 15 % podíl vybrané vyprošťovací techniky v jednotkách obcí kate-

gorie JPO II vzhledem k předurčenosti těchto jednotek k řešení dopravních nehod. Velmi nízký 

podíl vybrané vyprošťovací techniky ve 2 % vykazují jednotky obcí v kategorii JPO III a ani 

necelé procento podílu u jednotek obcí v kategorii JPO V.  

Tabulka 5 Podíl vyprošťovací techniky jednotek obcí dle kategorií 

vyprošťování JPO II % JPO III % JPO V % 

hydraulické nůţky 18,81 2,17 0,12 

hydraulický rozpínák 15,84 2,17 0,09 

hydraulický rozpěrný válec 15,84 1,19 0,07 

ruční vyprošťovací nástroj 16,34 2,17 0,09 

hydraulický komb. nástroj 7,92 1,34 0,09 

 

Pro porovnání uvádím v grafu č. 9 podíl skutečného počtu vybrané vyprošťovací techniky  

v jednotkách obcí JPO II, situaci v počtech vyprošťovací techniky v nejvybavenější kategorii 

JPO II. 

Podíl vyprošťování kategorie JPO II
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Graf 9 Podíl počtu vyprošťovací techniky v jednotkách obcí kategorie JPO II 

Další řešenou oblastí je vybavenost detekcí i měření teplot zejména kategorií JPO II a JPO 

III. V grafu č. 10 rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 2/2, uvá-

dím základní přehled o další pouţívané technice v jednotkách obcí. Ve sběru dat existují chybné 

údaje o této velmi důleţité výbavě. Je otázkou, jak vysoce relevantní data sběru dat byly hodno-

ceny. Během šetření sběru dat opět stejnou metodou výběru v automatickém filtru pomocí pod-

míněných klíčových slov jsem zjistil, ţe vybavení základní detekcí objemového mnoţství kyslí-

ku a výbušné koncentrace jsou vybaveny pouze dvě jednotky v kategorii JPO II a JPO III. Měře-

ní teploty u jednotek obcí ve všech kategoriích doporučuji. Jedním z důvodů je, ţe v mnoha pří-
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padech jsou jednotky obcí po odjezdu profesionálních jednotek PO ponechány na místě poţáru  

k dohlídání a případně k dohašování skrytých ohnisek poţáru. Vybavenost bezdotykovými tep-

loměry je dle výsledku šetření téměř nulová. Odborný dohled, nad jiţ dohašeným poţářištěm, 

můţe být proto negativně ovlivněn.  

Analýza pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 2/2
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Graf 10 Rozbor pomocné techniky v závislosti na skutečném počtu JSDH obcí 2/2 

3.2.4. Činnost JSDH obcí 2003-2008 

Jednotky obcí mají v zásahové činnosti nezastupitelný podíl. Dle analýzy sběru dat jsou dále 

rozpracovány souhrnné informace o činnosti jednotek obcí. V grafu č. 11 průměrný podíl zása-

hovosti jednotek obcí na celkové zásahovosti 2003 - 2008, je uveden průměrný podíl zásahovosti 

jednotek obcí na celkové zásahovosti od roku 2003 do roku 2008.  Výsledkem je 20% podíl této 

činnosti o proti ostatním jednotkám PO.  
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Graf 11 Průměrný podíl zásahovosti jednotek obcí na celkové zásahovosti 2003-2008 

V příloze [T 3] průměrná zásahovost jednotek obcí ve sledovaném období od roku 1993 do 

roku 2007, je uvedena v základní tabulce průměrná zásahová činnost jednotek obcí ve sledova-

ném období od roku 1993 do roku 2007, tedy v patnáctileté období. Věřím, ţe data mají vzhle-

dem k rozsáhlosti významnou vypovídající schopnost. Z důvodu ještě neuzavřených statistik 

neobsahuje informace za rok 2008. Základní přehled je zpracován dle kategorií jednotek JPO II, 

JPO III a JPO V. Do roku 1992 nebyly jednotky obcí kategorizovány. V grafu č. 12 bilance prů-

měrného počtu zásahů za rok jednotek obcí 1993 - 2007, je uvedena bilance průměrných počtu 

výjezdů jednotek obcí za sledované období 1993 - 2007. V kategorii JPO II je průměrný počet 

zásahů ve sledovaném období 22 x ročně. Jednotky obcí v kategorii JPO III vykazují dle výsled-

ku průměrný výjezd 7 x ročně. Nejniţší podíl průměrné zásahovosti vykazují jednotky obcí 

v kategorii JPO V, a to 2 x ročně.  
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Bilance Ø počtu zásahů za rok JSDHO za léta 1993 - 2007

JPO II; 22

JPO III; 7

JPO V; 2

 

Graf 12 Bilance průměrného počtu zásahů za rok jednotek obcí 1993 - 2007 

V příloze [T 4] základní tabulka s nejčastější průměrnou činností jednotek obcí dle jejich po-

řadí za léta 2003 - 2008, je uveden přehled nejčastějších činností jednotek obcí dle jejich pořadí 

za léta 2003 - 2008, která vyplývá ze statistických ročenek HZS ČR. Velmi důleţitý podíl jedno-

tek obcí při nejčastěji vykonávaných činnostech při zásahu je uveden v grafu č. 13 nejčastější 

průměrná činnost jednotek obcí za léta 2003 - 2008, pět nejčastějších průměrných činností jedno-

tek obcí za období mezi léty 2003 - 2008. Vybavenost jednotek obcí má být zohledněna v závis-

losti na jejich nejčastěji prováděnou činnost. Nicméně ve skutečnosti tomu tak není. Taktéţ nelze 

závěry výzkumu pouze paušalizovat. Z výsledku a grafického znázornění vyplývá kromě prů-

zkumu, ţe nejčastější činností jednotek obcí se jeví pouţití vody dodávané proudem C, odstraňo-

vání překáţek z komunikací, jiné činnosti jako např. fotodokumentace a video dokumentace, 

usměrňování provozu apod. Další hlavní činnost spočívá v dodávce a doplňování vody. Napří-

klad pouţití proudu vody dodávané proudem B je aţ na 27. místě v průměrné činnosti za sledo-

vané období. V dalším grafu č. 14 další nejčastější průměrná činnost jednotek obcí za léta 2003 - 

2008, je uvedeno dalších dvanáct nejčastějších průměrných činností dle údajů statistických roče-

nek HZS ČR. Například činnosti týkající se záchrany osob, evakuace objektové a plošné, jsou 

výsledky průměrné činnosti poměrně zavádějící.  
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Nejčastější průměrná činnost jednotek obcí za léta 2003-2008 

5607

4264

2855

2340

15069

Průzkum
Použití vody dodávané proudem C 
Jiné
Odstraňování překážek z komunikací aj. 
Doplňování vody

 

Graf 13 Nejčastější průměrná činnost jednotek obcí za léta 2003 - 2008 

Další nejčastější průměrná činnost jednotkek obcí 2003-2008
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Graf 14 Další nejčastější průměrná činnost jednotek obcí za léta 2003-2008 

Závěrem části rozboru sběru dat o mobilní poţární technice, ostatních technických prostřed-

cích uvádím poměrně zajímavé porovnání. Dle informací uvedených v části 4 Informace o JSDH 

obcí ve vybraných státech EU, oproti systému mobilní poţární techniky v ČR jsou v obou vy-

braných zemích sjednocené podvozkové řady a druhy mobilní poţární techniky včetně unifiko-

vaného uloţení základní výbavy. 
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4. INFORMACE O JSDH OBCÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH EU 

Úvodem této části poukazuji na skutečnost o některých informacích týkající se mobilní po-

ţární techniky a technického vybavení jednotek vybraných státech EU. Zdrojem informací v této 

části byly osobní setkání a rozhovory se zástupci zahraničních kolegů. Informace o jednotkách 

obcí v Spolkové Republice Německa mi byly předány při osobním setkání a rozhovoru se zá-

stupcem profesionálních hasičů spolkové země Bavorska Ing. Siegfriedem Simonem dne 12. 1. 

2009 v Chodově. O rakouském hasičském záchranném systému proběhl osobní rozhovor 

s jednatelem Sboru dobrovolných hasičů Reinprechtspölla panem Josefem Pfallerem ze dne 7. 2. 

2009.  

4.1. SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO   

Typy hasičských sborů 

 Místní veřejné hasičské sbory („obecní“).  

 Sbory dobrovolných hasičů („SDH“).  

 Sbory dobrovolných hasičů s několika profesionálními hasiči. 

 Profesionální hasičské sbory zahrnující SDH. 

 Soukromé hasičské sbory s profesionálními či poloprofesionálními hasiči v závodech 

nebo jiných objektech se zvláštním rizikem atd., nařízené nebo povolené státem. 

Organizace hasičské a záchranné sluţby: Všechny obce/města provozují veřejnou hasič-

skou a záchrannou sluţbu (dobrovolnou nebo profesionální). Velikost hasičské sluţby závisí na 

počtu obyvatel v obci/městě a na kategoriích rizika, která existují v dané oblasti. 

Obecní/městské hasičské sbory se dělí na:  

 Sbory dobrovolných hasičů.  

 Sbory dobrovolných hasičů s několika profesionálními hasiči.  

 Profesionální hasičské sbory. 

Všechny obce mají dobrovolné hasičské sbory. Města s počtem obyvatel od 80.000 do 

120.000 mají profesionální hasičské sbory (kromě sborů dobrovolných hasičů). Ve Spolkové 

republice Německo („SRN“) je zhruba 28.500 sborů dobrovolných hasičů (celkem mají cca 1,1 

mil. aktivních členů včetně asi 5.500 profesionálních hasičů) a 98 profesionálních hasičských 

sborů majících asi 27.000 aktivních členů.  

Soukromé hasičské sbory jsou nařízené nebo povolené státem např. ve velkých závodech 

s vysokým rizikem poţáru. Takovýchto sborů je v SRN asi 1.000 a celkem mají 35.000 aktivních 

členů včetně 6.000 profesionálních hasičů. 
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Sbory dobrovolných hasičů  

Stanice sborů dobrovolných hasičů ve městech s více neţ 40.000 obyvatel mohou být trvale 

obsazeny profesionálními hasiči. 

Profesionální hasičské sbory 

Profesionální hasičské sbory mají nepřetrţitou sluţbu. 

Hasičské stanice mají následující kategorie vozidel:  

 velitelská vozidla,  

 cisternové automobilní stříkačky,  

 otočné automobilní ţebříky, 

 záchranná vozidla,  

 hadicové vozy, 

 vozidla záchranné sluţby (sanitní),  

 pěnová vozidla, prášková vozidla, 

 ostatní vozidla. 

V kaţdé kategorii je několik unifikovaných základních typů vozidel: sluţební vozidla, pou-

ţívaná německou hasičskou, sluţbou vyhovují německým a evropským normám, především EN 

1846-1:1998. Na obrázku č. 1 standardní mobilní poţární technika německých hasičů je znázor-

něna základní standardní mobilní poţární technika německých hasičů. Technické vybavení vozi-

del je unifikováno a kaţdé vozidlo má stejnou základní strukturu výbavy. Liší se pouze v detai-

lech. 
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TSF TSF-W StLF 10/6  

LF 10/6 Straße 

  
LF 10/6 Allrad  (H)LF 20/16  

TLF 20/40  TLF 20/40 SL  RW 

Obrázek 1 Standardní mobilní poţární technika německých hasičů 

Úkoly hasičské a záchranné sluţby 

Úkoly veřejné hasičské a záchranné sluţby (sborů dobrovolných hasičů a profesionálních 

hasičských sborů) zahrnují:  

 zdolávání poţárů,  

 technickou záchranu a pomoc,  

 ochranu radioaktivních a nebezpečných materiálů a ochranu ţivotního prostředí,  

 řízení záchranných prací při katastrofách,  

 záchranu osob,  

 záchranu zvířat,  

 vodní záchranu.  

      V některých spolkových zemích také:  

Lékařskou záchrannou a ambulantní sluţbu  

Poţární prevenci  
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Standard plošného pokrytí jednotek PO 

Organizace veřejných hasičských a záchranných sluţeb (sborů dobrovolných hasičů a profe-

sionálních hasičských sborů) se řídí legislativou státní hasičské a záchranné sluţby a příslušnými 

prováděcí pokyny.  Stanice jsou organizovány podle vyhlášek veřejné hasičské sluţby. Kombi-

nace vozidel prvního zásahu závisí na úkolu, typu budov v oblasti a na velikosti obce/města.  

Typická kombinace je:  

1 velitelské vozidlo + 2 cisternové automobilní stříkačky + otočný automobilní ţebřík. 

V závislosti na povaze operace a kapacitě hasičské stanice mohou být tato vozidla doplněna nebo 

nahrazena hadicovým vozem, záchranným vozidlem nebo vozidlem lékařské záchranné sluţby. 

Personální obsazení prvního zásahu je dáno kombinací a počtem vozidel. Mělo by mít nejméně 

10 muţů. První zásah vede velící důstojník, kterému pomáhá adekvátní počet velících hasičů 

(poddůstojníků).  

Průměrné dojezdové časy:  

venkovské oblasti: přibliţně 8 minut  

městské oblasti: přibliţně 5 minut 

4.2. RAKOUSKO 

Rozdělení hasičského záchranného systému v Rakousku  

Hasičský záchranný systém v Rakousku zahrnuje tři základní typy hasičských sborů: profe-

sionální, dobrovolné, podnikové. 

a) Profesionálních hasičských sborů je v Rakousku 6, kaţdé větší město má svůj sbor – Ví-

deň, Graz, Klagenfurt, Insbruck, Salzburg, Linz. Celkem je v nich zaměstnáno 2400 hasičů, jen 

samotné město Vídeň jich má 1700. Profesionální sloţky jsou velice dobře vybaveny a mají svou 

dlouholetou tradici.  

b) Dobrovolných hasičských sborů je celkem 4562. V těchto jednotkách je aktivních 

293 096 hasičů, mladých dobrovolných hasičů je 16 108. Provoz sborů je financován obcemi. 

c) Podnikových hasičských sborů je 323. Zřizují si je sami závody, továrny, podniky.   

d) Poţární stanice, hasičská vozidla, zařízení, vybavení 

Zřizující obec (popřípadě podnik) musí pro svůj hasičský sbor zajistit ubytování (nocleh). 

Dále pak pořídí hasičská vozidla, zařízení, vybavení a oblečení členů hasičského sboru. O chod 

hasičského sboru se starají sami členové. Od obce dostávají finanční podporu. 

Struktura mobilní poţární techniky má ucelenou koncepci. Na obrázku 2 standardní mobilní 

poţární technika rakouských hasičů, jsou znázorněny standardní druhy mobilní poţární techniky 

u dobrovolných hasičů v Rakousku. V podmínkách dobrovolných hasičů v menších obcích figu-
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ruje nejčastěji typ dopravního automobilu LF (Dobrovolní hasiči Reinprechtspölla). Podvozek je 

jednotně určen a je jím v různých konfiguracích Mercedes. 

KDOF / MTF KRF BLF / KLF  

LF  LFB TLF 500 / KLF-W 

     

TLF 1000 / 1200 / 1600 TLF 2000 / 3000 / 4000 RLF 

   

TLF TRUPP SLF SRF 

Obrázek 2 Standardní mobilní poţární technika rakouských hasičů 

  Uspořádaní hasičského záchranného systému v Rakousku (dále jen „HZS“) 

Rakousko: 

Spolkový ředitel HZS 

Zástupce spolkového ředitel 

Spolkové hasičské jednotky (6 územních velitelů HZS) 

Dolní Rakousko: 

Územní velitel 

Zástupce územního velitele 

Územní velitelství hasičského sboru  

Území jednotky hasičského sboru 
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Okresní velitelství 

Velitelství jednotlivých čtvrtí 

Velitelství samostatných jednotek  

Zajímavosti: 

Jednotka profesionálních hasičů musí zareagovat na zavolání k poţáru do méně neţ jedné 

minuty, jednotka dobrovolných hasičů do 2 - 5 minut. K zásahu musí dojít v obydlené zóně do 8 

minut, v neobydlené do 10 minut. 

5. OPERAČNÍ HODNOTA JSDH OBCE A AKCESHOPNOST 

Na základě informací v publikaci [8] kaţdý druh jednotky jako prvek systému jednotek PO 

má svou operační hodnotu. Tato hodnota vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět 

činnost při zdolávání poţárů a záchranných prací při ţivelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech. Operační hodnota určuje postavení jednotky PO v systému. Operační hodnota jedno-

ty PO tvoří: 

 doba výjezdu, 

 doba dojezdu, 

 územní a místní působnost, 

 dislokace a velikost, 

 technické vybavení. 

Výsledky výzkumu a individuelního posouzení této hodnoty hrají velmi důleţitou roli při 

zařazování jednotky obce do příslušné kategorie. Další významný podíl vyvolává diskuzi o po-

třebném vybavení vzhledem ke skutečným potřebám jednotky obce. 

5.1. KRITÉRIA K ZAJIŠTĚNÍ AKCESCHOPNOSTI 

Akceschopností jednotky se mimo jiné rozumí i technická připravenost, která je dána vyba-

vením jednotky obce technikou a věcnými prostředky, které odpovídají dané kategorii. Minimál-

ní vybavení poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany je uvedeno v příloze č.4 

vyhlášky [2] viz.obrázek č.3 výňatek přílohy č.4 vyhlášky [2]. 
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Obrázek 3 Výňatek přílohy č. 4 vyhlášky [2] 

Vybavení technikou a věcnými prostředky odpovídá dané kategorii jednotky a jsou prová-

děny pravidelné kontroly technického stavu poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany. Jsou vedeny patřičné záznamy dle ustanovení § 8 odst. 4 vyhlášky [2], u věcných pro-

středků jsou prováděny pravidelné kontroly a vedena předepsaná dokumentace. Technické pro-

středky a poţární technika jednotky obce jsou v souladu s vyhláškami [10] a [11].  Lze vyhlásit 

poplach jednotce obce, ověřit funkce ohlašovny poţáru, případně místa pro ohlášení poţáru. 

Funkce ohlašovny poţáru je plněna 24 hodin způsobem ustanoveným řádem ohlašovny poţáru. 

Jednotka obce splňuje limit výjezdu pro danou kategorii jednotky, a to do 5 min. JPO II/1 a JPO 

II/2, do 10 min. JPO III/1 , JPO III/2 a   JPO V. Vybavení členů jednotky ochrannými prostředky 

splňuje platné právní předpisy. 

Jednotka obce je vybavena spojovými prostředky a radiostanicemi, jejichţ provoz je veden 

ve staničním protokolu radiových sluţeb. Členové jednotky obce musí být náleţitě poučeni  

o pouţívání radiokomunikačních prvků a jsou seznámeni s pokynem [13], dále jen „ARS“. Udě-

lení dokladu (podle ARS) opravňuje jednotku obce vyuţívat při spojení radiokomunikační prv-

ky. Pouţívané kmitočty jsou přiděleny prostřednictvím územně příslušného HZS kraje. Pokud je 

jednotka obce vybavena radiostanicemi technicky způsobilými k pouţívání kódů typických čin-

ností a selektivních voleb, musí je prioritně při spojení s KOPIS vyuţívat. 
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5.1.1. Základní kritéria vybavování JSDH obcí 

Kritéria mající vliv na technickou vybavenost kaţdé jednotky obce jsou velmi rozsáhlá  

a v následujícím textu ji dále popíši. Některá obdobná kritéria jsou zohledněna v příloze č. 1 vy-

hlášky [6] při výpočtu stupně nebezpečí území obce. Existuje přímá vazba na plošné pokrytí jed-

notkami PO a jejich předurčenost k záchranným a likvidačním pracím a následně na poţární po-

plachový plán kraje. Nicméně při vybavování jednotek PO obcí se zřizovatelé musí řídit tabul-

kou minimálního vybavení poţární technikou a věcnými prostředky v příloze č. 4 vyhlášky [6] 

(viz. obrázek č. 1). V jedné rovině je ekonomická náročnost při zřizování a chodu jednotky obce 

při pořizování a uţívání poţární techniky i věcných prostředků, kdy v mnoha případech je výba-

va jednotek obcí nedostatečná a není v souladu touto vyhláškou. V druhé rovině je, dle mého 

názoru, nejednoznačné určení hlavní a pomocné techniky zejména pro jednotky obcí 

v kategoriích JPO II, III. Například v oblasti speciální mobilní poţární techniky. V oblasti po-

mocné techniky je to např. motorová pila, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, vyprošťovací 

technika, minimální nejzákladnější detekční technika pro dosaţení evropského standardu bez-

pečnosti zasahujících atd.. Pokud jednotka obce plní úkoly ochrany obyvatelstva a je předurčena 

k plnění těchto úkolů (ve většině případů jsou to všechny jednotky obcí, které má k dispozici 

obec při řešení např. ţivelních pohrom), je vhodné tuto jednotku adekvátně vybavit a řešit její 

technické vybavení včetně odborné přípravy separátně (například v HZS Olomouckého kraje). 

Legislativa by měla taktéţ řešit otázku ekonomického zajištění těchto poţadavků. V další části 

práce bude navrţen optimální postup při vybavování jednotek obcí technikou a věcnými pro-

středky. 

Základními kritérii pro vybavování jednotek obcí s ohledem na jejich potřebu a vyuţití jsou:    

a) Kritérium charakteru území v hasebním obvodu jednotky obce 

Přírodní prostředí - zohlednit vliv převaţující přírodních podmínek  

Např. geografická poloha území - horské oblasti (terénní technika), níţiny jejich kombinace 

v hasebním obvodu (technika s kombinovanými vlastnostmi), venkovské prostředí (objemnější 

cisternové automobilové stříkačky - delší dojezdové časy), povodňová pásma, území s velkým 

počtem vodních ploch a vodních děl včetně vodních toků (např. výkonná čerpadla, čluny, vyba-

vení pro práci na vodě), zalesněné území, přírodní rezervace (speciální techniku pro hašení 

v nepřístupných terénech a lesních porostech), historicky sráţkově velmi vytíţené oblasti ve spo-

lupráci s hydrometeorologickými středisky (soustředění sil a prostředků na zajištění nejvíce rizi-

kového území), atd..  

Zástavba - nutnost zohlednění úrovně požární bezpečnost staveb 
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Např. historická jádra, nemocnice, ústavy sociální péče, ubytovny, penziony, ústavy, vězni-

ce, speciální zástavby, nákupní centra, sídlištní zástavba, rodinná zástavba, výškové obytné bu-

dovy, zoologické zahrady, parky, tunely, mosty, vězeňská zařízení, restaurace, podzemní stavby, 

zemědělské stavby, dlouhodobě rozestavěné stavby, zařízení a objekty armády a bezpečnostních 

sborů, inţenýrské sítě a stanovení rizik i jejich ochrana. 

Dopravní obslužnost - nutnost zohlednění nehodovosti a havárií  

Např. dopravní síť a významné komunikace mezinárodních I. tříd, ţelezniční doprava, letec-

ká doprava, lodní doprava, přeprava nebezpečných látek (dle mezinárodních dohod ADR, RID, 

IATA apod.).  

Průmysl - zaměstnanost a rizika působení případných průmyslových havárií a nehod 

Např. průmyslové zóny, jaderné a specializované pracoviště, chemické a petrochemické zá-

vody, textilní výroba, území v zónách havarijního plánování. 

b) Kritérium počtu obyvatel v hasebním obvodu jednotky obce 

Pro účely stanovení stupně nebezpečí území obce se rozumí katastrální území v obci na zá-

kladě vyhlášky č. 463/2002, Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými 

průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Pro sta-

novení základního vybavení jednotek obcí se postupuje obdobně dle tabulky č. 4 vyhlášky [2]. 

Například není zohledněno demografické hledisko. Demografie
1
 je vědní obor, který zkoumá 

reprodukci lidských populací. Tím se liší od řady jiných oborů, které také mají za objekt svého 

zájmu lidské populace. Předmětem jejího studia je demografická reprodukce = obnova lidských 

populací rozením a vymíráním. Změny počtu obyvatel a populační přírůstek jsou tedy základní-

mi tématy demografie. Početní stav obyvatelstva přímo ovlivňují: proces porodnosti (narození), 

úmrtnost (úmrtí) a prostorová mobilita (stěhování). Demografie hledá na jedné straně obecné 

pravidelnosti a zákonitosti reprodukce lidských populací a na druhé straně jejich specifické pro-

jevy u konkrétních populací. Sociální struktura území – etnické menšiny. Tento zvláštní vliv má 

i na členství v jednotkách obcí obdobně jako zaměstnanost v regionu a nepřímou vazbu i na vý-

bavu např. záchranných technických prostředků a velikosti jednotky obce. 

5.1.2. Ekonomické podmínky JSDH obce 

Ačkoliv ekonomická stránka hraje velmi významnou roli ve vybavování jednotek obcí, za-

bývám se touto problematikou pouze okrajově. Výstup dat dle průměrné zásahovosti vypovídá  

o velmi nízké či ţádné finanční návratnosti investic. Jednotky obcí by se daly přirovnat k pojiš-

ťovacím společnostem. Uţivatel sluţby jako investor (daňový poplatník potaţmo zřizovatel jed-

                                                 
1
INFORMAČNÍ PORTÁL, ISSN 1801-2914, cit. 2009-01-30. dostupný z WWW: http://www.demografie.info/ 



27 

 

notky) platí v době, kdy se „nic“ neděje a tíţí jej tato „nenávratná“ ekonomická závislost. Avšak 

na druhé straně v případě nutnosti provedení kvalitního zásahu jednotkou obce, při kterém jsou 

uchráněny několikanásobné hodnoty včetně zachráněných lidských ţivotů, jej ekonomická ná-

ročnost netíţí. Naopak investor je spokojen a investice byla správně vynaloţena v porovnání 

nákladů a ušetřených hodnot. Velmi vysoká je prvotní investice do vybavení jednotky obce na-

příklad při zřízení jednotky. Jedno z řešení se nabízí pomocí smluvních vztahů mezi obcemi při 

zajištění akceschopnosti, sdruţování jejich prostředků a zřizování společných jednotek v rámci 

svazku obcí. Tento proces se dá řešit i na základě vzájemného smluvního vztahu mezi obcemi při 

zajišťování poţární ochrany v obci.  

Financování jednotek obcí: 

Finanční zajištění jednotek obcí je opět samostatná kapitola, kterou se v této diplomové prá-

ci vzhledem k rozsahu budu zabývat pouze omezeně, ačkoliv přímo ovlivňuje oblast vybavování 

jednotek obcí technikou a věcnými prostředky.     

Příjmy jednotek obcí tvoří: 

 financování obcí, 

 dotace krajských úřadů (investiční a neinvestiční), 

 neinvestiční dotace v poţární ochraně ze státního rozpočtu,   

 investiční dotace v poţární ochraně ze státního rozpočtu, 

 investiční a neinvestiční dotace EU, 

 sponzorské dary právních subjektů, 

 financování obcí. 

Obec jako zřizovatel jednotky obce je povinna zabezpečovat materiální a finanční potřeby 

této jednotky. Obec na základě rozpočtových pravidel má schválený roční rozpočet pro kapitolu 

poţární ochrany. Rozpočet schvaluje orgán obce na základě zákona [4]. Ve většině případů se 

jedná o součást rozpočtu ve vnitřní správě obce označován číslicí 19. 

Základní doporučená poloţková skladba rozpočtu obce kapitoly Poţární ochrana: 

5011 – mzdy stálých zaměstnanců (pro JPO II)  

5019 – refundace mzdy  - zajištění odborné přípravy, zásahy v pracovní době 

5021 – dohody členů jednotky obce  

5031 – sociální pojištění  

5032 – zdravotní pojištění 

5038 – zákonné pojištění zaměstnanců 

5132 – ochranné pomůcky 
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5134 – prádlo, oděv, obuv 

5137 – drobný hmotný investiční majetek DHIM 

5139 – všeobecný materiál 

5151 – voda 

5152 – pára 

5154 – elektrická energie  

5156 – pohonné hmoty 

5167 – školení a vzdělávání 

5169 – sluţby 

5171 – oprava a údrţba strojů (techniky) 

5173 – cestovné 

investice dle potřeb 

Dotace a příspěvky krajských úřadů místní samosprávy 

Krajské úřady se v souladu s ustanovením § 27 odst. 1. písm. d) zákona [1] hradí, 

k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany, náklady jednotkám 

vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich územní obvod a podílejí se na financování jejich 

akceschopnosti, pořízení a obnově poţární techniky. Jednotka vybrané obce je jednotka obce 

kategorie JPO II nebo JPO III. Jedná se o investiční i neinvestiční příspěvky obcím. 

Neinvestiční dotace v PO ze státního rozpočtu      

Neinvestiční dotace v PO ze státního rozpočtu na výdaje jednotek obcí je zasílána cestou 

rozpočtů krajských úřadů. Ministerstvo vnitra předkládá Ministerstvu financí návrh na rozpis  

a výši dotace v PO ze státního rozpočtu na výdaje jednotek obcí pro krajský úřad. Tyto dotace 

jednotkám obcí jsou určeny na výdaje za uskutečněný zásah jednotky obce na výzvu územně 

příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo jejich územní obvod, výdaje 

na odbornou přípravu a u jednotek obcí JPO II nebo JPO III na výdaje na udrţení akceschopnosti 

(věcné vybavení, neinvestiční opravy poţární techniky a věcných prostředků PO a maximálně do 

výše 50 % mzdových výdajů a zákonného pojistného členům vykonávajících sluţbu v jednotce 

obce kategorie JPO II v pohotovosti v místě svého bydliště nebo vykonávajícím sluţbu 

v jednotce obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje hlavní zaměstnání). 

Investiční dotace v PO ze státního rozpočtu 

Obce s jednotkami JPO II a JPO III mohou cestou krajského úřadu poţádat Ministerstvo 

vnitra ČR o investiční dotace na mobilní poţární techniku. Investiční dotace zpravidla zahrnuje 

50 % ceny schváleného druhu mobilní poţární techniky. 
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Ostatní příjmy obcí, určené pro potřeby jednotky obce 

Jednotka obce můţe prostřednictvím sponzorských příspěvků, zejména od podnikatelské 

sféry, čerpat finanční prostředky, a to na základě smluv, které s dárci pro účely krytí potřeb jed-

notky obce můţe uzavřít obec. Další příjem je moţný ze strukturálních fondů Evropské unie (dle 

jen EU), např. dotační programy INTEREG, CÍL 3. Hlavní podmínkou čerpání těchto financí je 

prokázání příhraničního efektu při spolupráci se spřátelenou obcí se stejným záměrem a společ-

ným projektem na čerpání dotace ve státech EU. Dle dostupných informací tento fond vyuţila  

v pouze jednu obec v Karlovarském kraje a moţná i v celé ČR (Boţí Dar). Grantové zdroje kraj-

ského úřadu nebo neziskových organizací, nadací a fondů jsou další variantou získávání finanč-

ních prostředků pro jednotku obce. Například je moţné čerpání z dotačních titulů „Program ob-

novy venkova“. Tento program je zpravidla omezen základní podmínkou pro udělení dotace, a to 

maximálním počtem obyvatel v obci (např. v roce 2008 pro Karlovarský kraj je podmínka do 

5000 obyvatel v obci, do 3000 obyvatel v městské části obce). Společným jmenovatelem při zís-

kávání finančních prostředků je tok peněz probíhající prostřednictvím rozpočtu obcí a schvalo-

vacím procesem orgánů obcí.  Příjmem, který můţe jednotka obce disponovat, je příjem ze 

smluvních závazků při zajišťování poţární ochrany v jiné obci na základě ustanovení § 29 odst. 1 

písm. m) zákona [1] nebo u právnické a podnikající fyzické osoby, které vznikla povinnost zřídit 

jednotku PO. Opět se v tomto případě jedná o příjem obce, který je zpravidla vloţen do kapitoly 

poţární ochrana pro potřeby jednotky obce.  

5.1.3. Problémové jevy  

Vybavení jednotek obcí je dimenzováno především na hašení poţárů a řešení záchranných  

a likvidačních pracích při mimořádných událostech menšího rozsahu. Zákonem [1] je obcím 

v samostatné působnosti na úseku poţární ochrany mimo jiné stanoveno zajišťovat materiální  

a finanční potřeby jednotek obcí. To znamená nákup techniky a věcných prostředků. Pro většinu 

obcí je tento zákonný poţadavek velmi problémový. Například cenové relace běţných cisterno-

vých automobilových stříkaček (dále jen „CAS“) jsou v rozsahu 4, 5 aţ 7 mil. Kč. Od roku 1997 

Ministerstvo vnitra poskytuje obcím jako motivaci účelovou dotaci z programu „Reprodukce 

poţární techniky pro jednotky PO“ na nákup nových CAS. Účelová dotace můţe být poskytová-

na pouze pro jednotky poţární ochrany kategorie JPO II a JPO III, na typy techniky, které jsou 

HZS ČR vyhlášeny na příslušný rok. Dotace můţe činit nejvýše 50 % pořizovací ceny poţární 

techniky, maximálně však činili 2 - 2,5 mil. Kč, přičemţ dle schválené dokumentace programu je 

nutno povaţovat vlastní zdroje obce za minimální a výše státní dotace jako maximální. Moţnosti 

státní dotace jsou omezeny. V roce 2003 se jednalo o částku 10 mil. Kč, coţ znamenalo nákup 5 
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kusů CAS ročně. V roce 2006 se podařilo pomocí vnitřních finančních přesunů v rámci rozpočtu 

Ministerstva vnitra a Ministerstva financí jednorázové navýšení na 110 mil. Kč. To znamená 

pořízení celkem 55 kusů CAS v roce 2006. V roce 2008 bylo vynaloţeno na z rozpočtu Minister-

stva vnitra 200 mil Kč na nákup mobilní poţární techniky. Tento fakt významně pomohl pokrýt 

poţadavky z roku 2005, kdy poţádalo téměř asi 40 obcí z celé ČR o tuto dotaci na pořízení nové 

CAS. Nyní nastala situace, kdy bohuţel na dotaci vzhledem k finanční náročnosti investice obce 

jiţ nedosáhnou a je někdy problém dotaci přidělit. Z šetření sběru dat vyplývá velmi nízká účast 

na činnostech jednotek obcí kategorie JPO V. Při uvaţování o rozšíření podmínek pro účast 

v programu i pro jednotky obcí v této kategorii, je tato úvaha velmi nepravděpodobná. Důvodem 

je, ţe v rámci místní působnosti mohou tyto jednotky obcí finančně podporovat místní samo-

správy právě z pozice místního významu jednotek. Stát by měl podporovat jednotky s územní 

působností. Pro podmínky jednotek obcí kategorie JPO V na úrovni krajských samospráv je dle 

mého názoru nutné upravit i podmínky na jaké technické prostředky by měla tato obec příspěvek 

kraje poţadovat (hlavně ve vztahu k ochraně obyvatelstva).     

Ekonomická prosperita zřizovatele jednotky obce a velikost obce 

Při vybavování jednotek obcí hraje roli jedna z nejdůleţitějších podmínek, a to dluhová 

sluţba. Finanční hospodaření a zdravá ekonomická situace vyrovnaného rozpočtu obce má zá-

sadní vliv na rozhodovací proces orgánů obcí a jejich priority při schvalování finančních pro-

středků na pořízení nové poţární techniky z investičních i neinvestičních prostředků pro potřeby 

jednotky obce. Velikost obce je dána zejména rozlohou katastrálního území, počtem obyvatel  

a stupněm nebezpečí území obce dle přílohy č. 1 vyhlášky [2].  

Proces schvalování finančních prostředků v rámci orgánů místní samosprávy 

Orgány krajů a orgány obcí bohuţel rozhodují o procesu vybavování jednotek obcí včetně 

systému příspěvků, dotací a grantů. Bohuţel existuje vţdy politický vliv, který také výrazně 

ovlivňuje jejich rozhodovací proces. Politici v úrovni místních samospráv řeší často problémy 

vybavování jednotek pro jedno volební období a v některých obcí neexistuje vůbec politická vůle 

vybavovat jednotky obcí. Tento problémový jev se týká zejména zřizovatelů jednotek obcí  

v kategoriích JPO V. Jedná se o problémový jev, který je mnohdy nemoţné jakýmkoliv způso-

bem ovlivnit. 

Řešení problémů vybavování jednotek obcí:  

Jednou z běţných praxí, jak se částečně řeší velký nedostatek například mobilní poţární 

techniky a výbavy, je postupné převádění CAS ve stáří 10-16 let a stále ještě pouţitelných pro 

plnění stanovených úkolů od HZS krajů do jednotek obcí. Zejména jednotkám obcí v kategorii 

JPO III je niţší počet výjezdů neţ u jednotek HZS. Současný stav vybavenosti jednotek obcí je 
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jednoznačně morálně i fyzicky zastaralý. Důvodem je prošlá ţivotnost vozidel. Průměrné stáří 

zvláštních poţárních vozidel – CAS je téměř 23,9 let. U dopravních automobilů je průměrné stáří 

30 let. Ţivotnost CAS se při tom předpokládá na dobu 16 let bez rekonstrukce a 25 let 

s provedenou rekonstrukcí. Tuto ţivotnost u zvláštních poţárních vozidel je nutné povaţovat za 

maximální. Další zastaralost techniky pak značně ovlivňuje jejich spolehlivost a tím i akce-

schopnost jednotky obce. Výrazně ovlivní také ekonomické ukazatele výrazným zvýšením výda-

jů na provoz a opravy. Při tom mnohdy neexistuje moţnost nákupu originálních náhradních dílů.  

V roce 2007 vláda rozhodla o programu 40 nových maloobjemových cisternových automo-

bilových stříkaček hmotnostní třídy M pro profesionální jednotky, které po uplynutí doby 4-5 let 

budou předány jednotkám obcí. Nejsem si jist, zdali obce budou tyto předané vozy vyuţívat, 

zejména při uplynutí záruční doby výrobců podvozků a nástaveb. 

Na úrovni hospodaření obce je potřeba ze strany velitelů jednotek obcí připravit podrobný 

přehled a restrukturalizaci techniky pro skutečnou potřebu jednotky obce. Další informace  

o tomto návrhu budou uvedeny v kapitole 6.1.3. 

6. NÁVRHY NA OPTIMALIZACI VYBAVENÍ JSDH OBCÍ 

V této části diplomové práce shrnuji poznatky a výsledky prováděného šetření společně s 

osobními zkušenostmi v oblasti vybavování jednotky obce. 

6.1.  DOPORUČENÉ POSTUPY PŘI VYBAVOVÁNÍ JSDH OBCÍ 

V rámci návrhů všech optimálních způsobů vybavování jednotek obcí je třeba zdůraznit spo-

lupráci s územně příslušným HZS kraje. Důvodem je sjednocení druhů a typů techniky v rámci 

unifikace mobilní poţární techniky a věcných prostředků. 

6.1.1. Pořizování CAS JSDH obce 

Doporučený postup pro obce k pořízení CAS („Metodický postup CAS“) 

V následujícím textu se budu podrobněji zabývat postupem zajištění finančních prostředků  

z dotačního titulu Reprodukce poţární techniky jednotek poţární ochrany. Jedná se o prostředky 

kapitoly Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně-technické 

základny HZS ČR. V průběhu postupu se zabývám také formou zajištění finančních prostředků  

z příspěvku kraje. Postup je rozdělen do 4 jednotlivých částí, které na sebe navazují a jsou chro-

nologicky sestavené. 

1. přípravná část 

Zajistit návrh restrukturalizace výbavy jednotky obce a schválení celkové změny vybave-

nosti jednotky obce v zastupitelstvu, řešit návrh typu podvozku a poţadované hmotnostní třídy, 

druhu provozu, vybavenosti CAS z hlediska skutečné potřebnosti. Je třeba zhodnotit skutečný 
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stav vybavenosti jednotky obce i z hlediska budoucí technické výbavy pořizované CAS. Podrob-

nější informace jsou uvedeny v kap. 6.1.3.  

2. rozpočet obce, přípěvek kraje a dotace státu 

V této části navrhuji chronologický sled doporučeného postupu při zajištění finančních pro-

středků obce, kraje a státu při pořizování nové CAS.  

a) V dostatečném časovém předstihu zajistit v radě a zastupitelstvu obce schválení návrhu 

na pořízení CAS. Nezbytná je spolupráce a společné předjednání vedoucích představitelů obcí  

s představiteli územně příslušného HZS kraje. Je vhodné v usnesení orgánu obce uvést nutnost 

zařazení záměru pořízení CAS do rozpočtu obce na příslušný rok, kdy má být dotace čerpána. 

 [vzor C 1] usnesení orgánu obce 

 b) Po schválení záměru vypracovat ve spolupráci s HZS kraje ţádost o státní dotaci na 

CAS. V ţádosti je nutné velmi kvalitně zdůvodnit nezbytnost pořízení CAS včetně vyhodnocení 

efektivnosti realizace investiční akce. Dále vyplnit a spolu s ţádostí odeslat příslušné formuláře 

ISPROFIN, pouze listy S110, S120, S144, S160. Dále vyplnit specifikační list nestavební movité 

akce. Souběţně dodat s ţádostí výpis dluhové sluţby obce. Vše poslat cestou příslušného HZS 

kraje. Ministerstvo financí na základě obdrţených údajů od oslovených obcí posuzuje důvody 

zadluţenosti a při vyhodnocování hodnotí především opakované překročení míry zadluţenosti. 

Přitom zvaţuje všechny skutečnosti, které vedly k překročení dané hranice. Jsou brány do úvahy 

další hodnotící ukazatele, především celková zadluţenost obce nebo kraje, celková zadluţenost 

obce nebo kraje v přepočtu na 1 obyvatele, daňová výtěţnost vztaţená na 1 obyvatele obce nebo 

kraje, trend zadluţenosti v minulých letech, velikost obce nebo kraje, celková finanční situace 

obce nebo kraje.  

Důleţité je nevyplňovat do ţádosti o dotaci nadhodnocenou cenu CAS. Důvodem je ne-

známý a nejistý výsledek veřejné soutěţe. Pokud bude částka v ţádosti vyšší neţli skutečná 

dle kupní smlouvy, o tento rozdíl se krátí státní dotace. Neušetří obec ze svého rozpočtu, 

naopak musí dofinancovat zmíněný rozdíl. 

 [vzor C 2] ţádost o dotaci 

 [vzor C 3] formuláře ISPROFIN S110, S120, S144, S160 

 [vzor C 4] specifikační list nestavební movité akce 

 [vzor C 5] definice a výpočet ukazatele dluhové sluţby 

c) Na základě vyhodnocení ţádosti dojde ke schválení GŘ HZS ČR a obec obdrţí rozhodnu-

tí o zařazení návrhu do státního rozpočtu pro následující rok. Po tomto kole je jiţ moţné ţádat o 

příspěvek příslušného kraje, na základě pravidel schválených radou příslušného kraje. Ve většině 
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případů podporuje kraj pořizování nové techniky a přiznání státní dotace je základní podmínkou 

k udělení příspěvku kraje na pořízení CAS. Po přidělení finančních prostředků na pořízení CAS 

kraj uzavře s obcí příslušnou smlouvu. Po pořízení CAS je třeba dle nastavených pravidel rady 

kraje provést vyúčtování příspěvku kraje. Pokud jsou moţnosti, je vhodné hledat i jiné formy 

spolufinancování, například dotační politika a vyhlášené tituly EU, sponzorské dary, příspěvky, 

veřejné sbírky, nadace apod. 

 [vzor C 6] ţádost o příspěvek kraj 

 [vzor C 7] vyúčtování příspěvku kraje CAS 

d) Ve spolupráci s HZS kraje zpracovat technickou specifikaci, která musí být schválena GŘ 

HZS ČR. V případě sporů o technických podrobnostech a provedení CAS, která by byla mimo 

rámec vzorové technické specifikace, je nutné individuálně řešit s GŘ HZS ČR. Nicméně je nut-

né řešit technickou specifikaci v souladu s ustanovením vyhlášky [9]. Schválená technická speci-

fikace je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro veřejnou soutěţ. V rámci osobních zkuše-

ností mohu porovnat zajištění technické specifikace v roce 2003 a v roce 2008 při pořizování 

CAS JSDH Chodov. V roce 2003 nebyla technická specifikace nutná a obce si technické pod-

mínky pro výběr CAS a jejich výbavu vybíraly dle vlastního uváţení a místních podmínek.  

V roce 2008 uţ byla povinnost zpracování technické specifikace a poměrně často dochází k roz-

porům mezi názorem investorů (většinou samotní hasiči, velitelé jednotek obcí nebo vedoucí 

představitelé obcí) a představiteli GŘ HZS ČR. Závěrem této části po dořešení technických 

podrobností obec obdrţí registrační list akce. 

 [vzor C 8] technická specifikace CAS 

 [vzor C 9] registrační list akce 

e) Pokud je jiţ schválená technická specifikace, je vydaný registrační list akce a proběhla 

veřejná zakázka (viz. stať 3 veřejná zakázka), je nutné znovu poţádat o novou registraci akce  

v systému. Opět je třeba vyplnit formuláře ISPROFIN s aktuálními údaji, dle výsledku veřejné 

zakázky (dle návrhu kupní smlouvy) společně s novým specifikačním listem nestavební movité 

akce. Je nutné poslat průvodní dopis s ţádostí o udělení nové registrace. Zde se vytváří prostor 

např. pro změnu termínů, závazných ukazatelů apod. V příloze k ţádosti je nutné poslat v kopii 

zatím nepodepsaný návrh kupní smlouvy. 

 [vzor C 10] ţádost o novou registraci akce 

f)  Následně bude vydán prostřednictvím GŘ HZS ČR nový registrační list akce. 

g) Po zajištění nové registrace, technické specifikace a je jiţ vybrán vítěz veřejné zakázky  

a dodavatel CAS (viz. stať 3. veřejná zakázka), teprve nyní je moţné podepsat příslušnou kupní 
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smlouvu. Kupní smlouvu je moţné podepsat, jen pokud obec jiţ obdrţela novou platnou a aktu-

ální registraci. 

h) Po podpisu kupní smlouvy je třeba ţádat o vydání rozhodnutí a pokynu k nastavení limitu 

výdajů. K tomu je třeba opět přiloţit nové formuláře ISPROFIN, nový specifikační list nestaveb-

ní movité akce a kopii podepsané kupní smlouvy podepsané oběma smluvními partnery. V ţá-

dosti je potřeba zdůraznit změnu ukazatelů a v případě změny výše nákladů na investici (větši-

nou se zvyšují), poţádat o navýšení vlastních prostředků účastníka financování. 

 [vzor C 11] ţádost o vydání rozhodnutí 

i) Obec obdrţí Rozhodnutí a Pokyn k nastavení limitu výdajů a seznam bankovních institucí, 

odkud je moţné státní dotaci čerpat. 

 [vzor C 12] Rozhodnutí a pokyn k nastavení limitů 

j) Po zúčtování a dodávce CAS musí obec na závěr vypracovat ještě závěrečné vyhodnocení 

[vzor C 13] ţádost závěrečné vyhodnocení akce. Musí obsahovat tyto přílohy:  

 [vzor C 14] Formuláře ISPROFIN:  R05 199 – Zpráva o závěrečném vyhodnocení 

akce  

 [vzor C 15] Zpráva o plnění závazných ukazatelů – textová část 

Kopie předávacího protokolu 

Kopie dodacího listu od dodavatele 

Kopie faktury  

Kopie z výpisu účtu obce/města 

Výpisy z hlavní účetní knihy obce/města 

3. veřejná zakázka 

Pro výběr vhodného dodavatele a očekávaného výsledku dodávky po všech technických 

stránkách kvalitní CAS je potřeba věnovat pozornost zadávací dokumentaci [vzor C 16] zadávací 

dokumentace. V tomto vzoru není záměrně doplněna příloha 2 technická specifikace JSDH Cho-

dov. Nicméně pro pochopení vzor zcela postačuje. Je také třeba zváţit jakou variantou dle zá-

konných [11] podmínek veřejné soutěţe se obec bude zabývat. Pro zjednodušení situace v men-

ších obcích, kde běţně veřejné zakázky nebo veřejné soutěţe neřeší, doporučuji určitě zajištění 

této velmi legislativně sloţité činnosti odborníkům či specializovaným společnostem. Další 

moţností je absolvovat akreditovaný seminář s výkladem na téma veřejných zakázek z garanto-

vanou odborností.  
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Dle zákona [11] je moţné veřejnou zakázku dle předpokládané výše ceny CAS provést ně-

kolika druhy zadávacího řízení. Dle výše předpokládané ceny dodávky je moţné vyhlásit pro 

potřeby zajištění CAS 

 otevřené řízení 

 zjednodušené podlimitní řízení 

Výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení je moţné řešit dvěma způsoby na základě  

 ekonomické výhodnosti nabídky nebo 

 nejniţší nabídkové ceny 

Z vlastní zkušenosti doporučuji otevřené řízení v kombinaci s výběru nejvhodnější nabídky 

na základě ekonomické výhodnosti nabídky. Důvodů je hned několik. V otevřeném řízení je 

osloven neomezený počet uchazečů prostřednictvím systému elektronické centrální adresy, kte-

rou provozuje Česká pošta, s. p., Informační systém veřejných zakázek (dále jen „ISVZ“). Kro-

mě podmínek určených v zadávací dokumentaci je moţné některé podmínky specifikovat ve 

formulářích ISVZ. Výběr nejvhodnější nabídky metodou ekonomické výhodnosti umoţňuje roz-

šíření podmínek dle váţených kritérií výběru. O veřejné zakázce nebude rozhodovat pouze nej-

niţší nabídková cena. Například je moţné nabídkovou cenu váţit 30 % poměr výkonu motoru na 

tunu, váha 15%, atd. Aţ váţená kritéria dosáhnou hodnoty 100 %. 

4. výběr podvozku, hmotnostní třídy, nástavby a výbavy 

Podvozek: 

Z podvozků šetření CAS v kapitole 3.2.1. jsou nejuţívanějšími podvozky v provozu u jedno-

tek obcí typ TATRA a typ ŠKODA 706. Je třeba zváţit druh provozu a statistiky výjezdů. Jestli 

převaţuje v podmínkách obce provoz v terénu, je třeba uvaţovat o vhodném typu podvozku. Dle 

mého názoru a více neţ patnáctiletých zkušeností je pro potřeby jednotek obcí ideální jednotný 

kombinovaný druh podvozku. Pro velmi dobré uţitné vlastnosti, ze statistik vyplývající unifikace 

podvozku, unikátního systému odpruţení náprav, osobních velmi mnoho pozitivních (ekonomic-

kých) provozních zkušeností z provozování v jednotce SDH Chodov (2 x CAS na podvozku Tat-

ra 815 230R55/411), doporučuji pro potřebu jednotek obcí obecně podvozek TATRA. Další 

velmi pozitivní dosah pořizování těchto CAS je podpora trhu v ČR v době ne zrovna ideální 

ekonomické situace státu a všeobecné hospodářské krize. 
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Nástavba 

Velmi častá odborná debata při pořizování CAS je o materiálovém provedení nástavby. 

Moţné varianty v podmínkách ČR je 

 ocel s antikorozní povrchovou úpravou – svařovaná konstrukce 

 hliníkové slitiny a její lehčené profily – montované konstrukce 

 kompozit (plastizol) – speciální sloţení kompozitních plastových materiálů 

Vzhledem k ekonomickým podmínkám, materiálovým vlastnostem, konstrukčního systému 

doporučuji variantu ocelových nástaveb. Novou CAS obec v podmínkách ČR pořizuje průměrně 

jednou za 30 let. Hliníkové slitiny jsou dle materiálových vlastností velmi pevné, lehké relativně 

ekonomicky přístupnější. Avšak po delším provozování CAS s hliníkovou nástavbou a případné 

lehké kolize, dochází k velmi velkým škodám a náročným opravám na jiných částech nástavby. 

Ocelovou konstrukci nástavby s kvalitní antikorozní úpravou doporučuji i z osobních zkušeností. 

Po dopravní nehodě CAS s ocelovou nástavbou často dochází vzhledem k sekční konstrukci  

k poškození jen příslušné části. V případě nehody CAS s hliníkovou nástavbou z důvodu velmi 

vysoké pevnosti celého skeletu a konstrukčního řešení se stačí „jen opřít“ a dochází k deformaci 

na celé konstrukci nebo úplně jiné části nástavby. To můţe mít za následek navyšování ceny za 

opravy oproti stejnému rozsahu nástavby ocelové. Dalším důvodem je, ţe dodavatelé hlinkových 

slitin udávají na tento materiál maximálně desetiletou záruku. Výhodou hliníkových nástaveb je 

jednoznačně rychlejší a jednodušší montáţ (niţší odborné nároky na zaměstnance oproti zaměst-

nancům zabývající se svařovanou konstrukcí ocelových nástaveb), dále velmi vysoká pevnost  

a niţší hmotnost konstrukce. Pro výrobce je to jednoznačná výhoda při organizaci výroby a eko-

nomického zhodnocení výrobních nákladů s výslednou cenou a následného zisku z prodeje. Fi-

nančně nejnáročnější je kompozitní nástavba. Pro potřeby jednotek obcí i jednotek HZS při pou-

ţití na CAS je vzhledem ke svým vlastnostem nejideálnější. Avšak jednotky obcí na tyto druhy 

nástaveb nemají k dispozici potřebné finanční prostředky. 

Hmotnostní třída 

Hmotnostní třídu je třeba taktéţ řešit z pohledu taktického vyuţití jednotky obce a z pohledu 

její operační hodnoty. Pokud je jednotka vytěţována a prioritně vyuţívána dle statistik na dálko-

vou dopravu vody a zajištění její dodávky na poţářiště, určitě je třeba uvaţovat o vyšší hmot-

nostní třídě pro CAS s větším objemem vody. V kapitole 3.2.1. je provedena analýza objemu 

nádrţí CAS v jednotkách obcí. Nejčastější objem ve 42 % vykazují nádrţe mezi 2500 aţ 3200 

litrů vody. Pro běţnou potřebu jednotek obcí proto navrhuji základní hmotnostní třídu S pro jed-

notky SDH obcí. Avšak pořízení takovéto CAS však závisí také na ekonomické náročnosti, která 
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je pro mnoho obcí nepřijatelná. Proto při výběru vhodné hmotnostní třídy je potřeba velmi úzce 

spolupracovat se zřizovateli a jejich ekonomickými moţnosti.  

Výbava 

Rozsah vybavení s poţárním příslušenstvím CAS řeší vyhláška [10]. Pro podmínky dotace 

GŘ HZS ČR zvolilo CAS v provedení základní a speciální (redukované). Odlišné poţadavky na 

objem nádrţe, hmotnostní třídu je řešeno vţdy na úrovni HZS kraje a GŘ HZS individuálně  

s jednotlivými obcemi. Priority GŘ HZS byly podle ČSN EN 1028-1  pro CAS s jmenovitým 

výkonem 1500 l.min-1, objemem nádrţe do 2000 litrů vody, hmotnostní třídy M, silničním nebo 

kombinovaným provozem kategorie podvozku 1 nebo 2 a v provedení základním nebo speciál-

ním v redukované výbavě. Další návrhy na výbavu jednotky obce dle kategorie budou uvedeny  

v kapitole 6.1.3. 

Doporučení pro obce: 

Další návrhy ke zlepšení přehledu a kontrolu provozování poţárních vozidel navrhuji v pro-

vozní směrnici na pouţívání vozidel PO v příloze S 2 směrnice provozu poţárních vozidel. 

Dle informací z GŘ v roce 2010 nelze poskytnout dotaci na pořízení dopravního automobilu 

ani na technické zhodnocení rekonstrukcí vybraných typů poţární techniky. Pro rok 2010 je 

moţné ţádat pouze o dotaci na CAS v maximální výši 2 mil. Kč. Pokud mají obce o tuto dotaci 

zájem, je nezbytné, aby podaly ţádost včetně všech souvisejících dokumentů nejpozději do 30. 4. 

2009. Doba, po níţ jsou například neuspokojené ţádosti na GŘ HZS ČR evidovány, bude zo-

hledněna v kritériích pro vyhodnocení ţádosti o poskytnutí účelové dotace obci. 

6.1.2. Pořizování technických prostředků 

V této kapitole se věnuji problematice pořizování technických prostředků v podmínkách ob-

ce a kraje zejména z pohledu vazeb na získání finančních prostředků.  

Metodika pořizování 

Pro pořízení technických prostředků a vybavení s ohledem na kategorii jednotky obce je tře-

ba opět posoudit stávající skutečný stav a skutečné potřeby v porovnání na ekonomickou nároč-

nost. Pro rozpracování konkrétní činnosti jednotek obcí (jako např. v kapitole 3.2.4.) je třeba 

věnovat pozornost nejčastějším vykonávaným činnostem. Věřím, ţe pro individuální posouzení 

konkrétní jednotky obce postačují informace a data o činnostech jednotky za posledních pět. 

Tento rozbor doporučuji všem zřizovatelům jednotky obce provést ve spolupráci s velitelem jed-

notky obce a HZS příslušného kraje. Opět hlavní roli při pořizování pomocné techniky a tech-

nických prostředků je moţné vyuţit známých zdrojů financování. Podrobnosti v oblasti financo-
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vání jednotek obcí jsou uvedeny v kapitole 5.1.2. Nicméně pro pochopení metodiky uvádím ná-

sledující důleţité vztahy:  

Rozpočtová skladba obce 

Pro financování potřeb jednotky obce jakoţto zákonnou povinnost dle zákona [1] je třeba 

zvolit vhodný mechanizmus pořizování. Doporučuji připravit návrh pro průběţné vybavování 

jednotky obce technickými prostředky a hlavně osobní výzbrojí a výstrojí alespoň na jedno vo-

lební období. Vše prostřednictvím starosty nebo pověřeného odboru pro komunikaci s jednotkou 

obce. Například v příloze [F 1] návrh ročního rozpočtu PO obce, uvádím jednoduchý konkrétní 

přehled ročního objemu finančních prostředků na pokrytí kompletních potřeb jednotky obce  

v kategorii JPO II. Jednotlivé poţadavky je nutné pro schválení orgánem obce velmi nekompro-

misně obhájit a předjednat.    

Grantová politika obce 

Velmi úzce souvisí s rozpočtovou skladbou obce. Při přípravě obecních rozpočtů orgány ob-

ce ve spolupráci s jednotlivými odbory, které se provádí většinou v termínu mezi zářím a listo-

padem kaţdého roku, je třeba počítat s objemem financí v části příjmů a výdajů. Vše opět závisí 

na politické situaci a určení priorit jednotlivých obcí. Je třeba z pozice velitele jednotky sledovat 

usnesení orgánů obce, jestli je grantový systém konkrétní obce například rozšířen o moţnosti 

pokrytí nákladů na výbavu a technické prostředky jednotky obce. Tento způsob pořizování tech-

nických prostředků je v podmínkách ČR velmi neobvyklý. Nicméně je moţný.  

Příspěvky kraje 

Nejčastější způsob financování potřeb jednotky, který jiţ byl v kapitole 5.1.2. pospán. Je 

opět třeba ze strany vedení orgánů obce a velitele jednotky obce sledovat v podmínkách kraje 

hlavně určené priority, na které technické prostředky, pro které kategorie jednotek obcí se vzta-

huje příspěvek kraje. Dále velmi potřebné je sledovat termíny podání ţádostí dle příslušných 

pravidel kraje. Pro příklad informace o podmínkách získání finančních prostředků na investiční  

i neinvestiční výdaje jednotky obce uvádím v příloze [F 2] pravidla rady Karlovarského kraje. 

Na tyto prostředky mohou právě dosáhnout i zřizovatelé jednotek obcí zařazených i do kategorií 

JPO V. 

Grantová politika kraje 

Jednotlivé kraje na kaţdý rok připravují programy, které se opět mohou vztahovat na tech-

nické vybavení, opravy nebo financování konkrétních potřeb jednotky obce. Nicméně jsou ome-

zeny pro obce s menším počtem obyvatel. Pro příklad uvádím v příloze [F 3] program obnovy 

venkova Karlovarského kraje. 
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Další z moţností financování jednotky obce z hlediska potřeb vybavení jednotky obce jsou 

uvedeny v bakalářské práci
2
: 

 smluvní spolupráce mezi obcemi,  

 smluvní spolupráce mezi obcemi a soukromoprávními subjekty, 

 sdruţení prostředků v rámci zřizování společných jednotek obcí, 

 sponzorské zdroje, 

 nadační fondy. 

Při pouţívání a řádného vedení technických prostředků v podmínkách jednotky byl navrţen 

jednoduchý program pro vedení vybraných technických prostředků v příloze TP 1 Karty tech-

nických prostředků. 

6.1.3. Optimální výbava a restrukturalizace 

Návrh na základní strukturu technického vybavení dle jednotlivých kategorií jednotek 

obcí. 

Na základě vyhodnocení výsledků při šetření sběru dat v závislosti na nejčastější prováděné 

činnosti jednotek obcí navrhuji optimální strukturu výbavy jednotky obce dle kategorií. V přílo-

ze K 1 optimální struktura vybavení jednotky obce v kategorii JPO II, III a V, je uvedena 

základní doporučená struktura technického vybavení jednotek obcí zejména pro potřeby operač-

ního řízení a podmínky obce. Struktura doporučené výbavy je koncipována formou karty, která 

shrnuje základní nejdůleţitější informace o jednotce obce, které můţou být vyuţity i pro potřebu 

operačních a informačních středisek. Při provádění operačního řízení mohou být informace po-

skytnuté v této kartě velmi pohotově vyuţity. Dále můţe být karta vyuţita jako pomůcka při zjiš-

ťování informací o vybavenosti jednotek obcí (k vyplnění) apod. 

Individuální návrh restrukturalizace jednotky obce 

V příloze N 1 vzor restrukturalizace Chodov, uvádím návrh na konkrétní restrukturalizaci 

v podmínkách jednotky SDH Chodov. Tento návrh uvádím jako metodickou pomoc pro velitele 

jednotek obcí, kteří uvaţují o zásadní změně ve vybavenosti. Dokument je moţné vyuţít jako 

podklad pro rozhodovací proces orgánů obce, jakým směrem se má vybavenost jednotky obce 

ubírat. Je třeba řešit technické vybavení s časovým horizontem minimálně dvou volebních obdo-

bí 8 let, lépe na období 10 aţ 15 (střednědobý či dlouhodobý plán). Pro vhodnou analýzu návrhu 

je nutné zhodnotit stávající stav technického vybavení jednotky obce. Na základě dostupných dat 

                                                 
2
 KISS, JIŘÍ. Postavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a jejich zřizování. Bakalář-

ská práce. Ostrava: VŠB TU, 2006. 58 str. 
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o vyuţitelnosti navrhnout optimální variantní řešení s celkovou ekonomickou náročností investic 

v oblasti příjmů i výdajů. Například při odprodeji starší techniky jednotky obce. V dokumentu je 

třeba uvaţovat i o unifikaci typů alespoň hlavní mobilní poţární techniky a základní pomocné 

techniky v úzké spolupráci s HZS územně příslušného kraje. Závěrem této části je třeba dodat, ţe 

skutečný průběh restrukturalizace se můţe v závislosti změn podmínek a dalších skutečností 

ovlivňující technickou vybavenost jednotek obcí změnit. Samozřejmě, ţe i v podmínkách uvede-

ného vzorového příkladu JSDH Chodov ke změnám došlo, po přehodnocení varianty odprodeje 

výškové techniky. K prodeji výškové techniky do současné doby nedošlo. 

6.1.4. Osobní a ochranné prostředky JSDH obce  

Návrh na základní strukturu vybavení ochrannými pomůckami a výzbrojí dle jednot-

livých kategorií jednotek obcí. 

Doporučené osobní ochranné prostředky uvádím v příloze T 5 přehled stavů hasičů a do-

poručená osobní výzbroj a výstroj člena jednotky obce. Je zde uveden přehled stavu hasičů a 

doporučená osobní výzbroj a výstroj člena jednotky obce dle základního početního stavu přílohy 

4 vyhlášky 2 pro poţární zásah s doporučením typů zásahové výstroje dle kategorií. Technické 

podmínky osobní výbavy jsou uvedeny ve vyhlášce 11. Dále navrhuji, aby obec vydala vnitř-

ním předpis nebo směrnici, která určuje, v jakém rozsahu budou členové vybaveni základními 

ochrannými prostředky, pouţívání, obnova, další podmínky atd. V příloze S 3 vzor směrnice 

výstroj, uvádím návrh směrnice pouţívání ochranných osobních prostředků v podmínkách obce. 

6.2. SPOLUPRÁCE OBEC - HZS KRAJE - OBČANSKÉ SDRUŢENÍ  

Nejdůleţitější část při řešení konkrétních problémů při zajištění technické vybavenosti jed-

notek obcí je zajištění komunikace a spolupráce všech zainteresovaných stran. Pokud neexistuje 

úzká spolupráce, nebo vztahy nejsou zrovna ideální, jsou všechny zákony ve vztahu k poţární 

ochraně a vybavování jednotek obcí bezmocné. Ačkoliv existují určité zákonné sankce, neznám 

a ani neexistuje v ČR obec, která v souvislosti s akceschopností své jednotky byla sankciována 

z důvodu nedostatečného vybavení jednotky obce. V ČR existují velké rozdíly mezi popisova-

nými vztahy a je úkolem všech tyto vztahy narovnat a sjednotit.  

Občanské sdruţení na úseku PO mají svou právní subjektivitu jako právnická osoba, evido-

vána v registru Ministerstva vnitra. Kaţdá z nich má své vnitřní uspořádání a jsou schvalovány 

stanovy. Ve všech těchto sdruţeních jsou cíle a úkoly obdobné. Záchrana ţivota osob, zvířat  

a majetku, pomoc veřejnosti v souvislosti s řešením mimořádných událostí je hlavní úkol všech 

sdruţení.  
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Nejznámější občanská sdruţení na úseku PO v ČR jsou tato: 

 Sdruţení hasičů Čech Moravy a Slezska (dále jen „SHČMS“). 

 Česká hasičská jednota (dále jen „CHJ“). 

 Moravská hasičská jednota (dále jen „MHJ“). 

 Český hasič. 

Navrhovaná spolupráce by měla spočívat zejména v komunikaci, předávání informací a po-

ţadavků. Ve vztahu k obci a HZS ČR je důleţitá koordinace mezi vedením obce a velitelem jed-

notky obce. Je nutné svolávat na svůj podmět společné jednání a řešit problémy spojené 

s vybavováním jednotky obce. Popřípadě zainteresovat vedení příslušného kraje a vedení kraj-

ského úřadu.  

Ve vztahu HZS ČR a občanským sdruţení je součinnost obdobná, ale vyţaduje daleko sloţi-

tější koordinaci při zajišťování pevně určených příslušníků příslušného HZS kraje, HZS ČR při 

jednání na takzvaných „regionálních velitelských poradách“. Tyto porady by měly probíhat mi-

nimálně 4 x do roka v příslušném územním celku (ČR, kraj, okres) Návrh tohoto řešení je 

v souladu s republikovým uspořádáním v ČR a územně samosprávních celků. Na těchto jedná-

ních by měli být přítomni všichni zástupci občanských sdruţení na úseku PO a významní před-

stavitelé HZS kraje, HZS ČR, velitelé jednotek obcí, významní představitelé z řad podnikatelů 

zabývajících se produkty PO, pojišťovny apod. Iniciativa při organizaci musí být ze strany ob-

čanského sdruţení i ze strany HZS ČR.  

Věřím, ţe tato forma spolupráce by měla přínos při efektivním řešení některých problémo-

vých jevů, vyskytujících se v podmínkách jednotek obcí zejména v řešené oblasti pořizování 

techniky a výbavy. 

6.3. PŘIPRAVOVANÁ KONCEPCE NOVÝCH CAS 2009-2010 

Úvodem této části uvádím, ţe informace o koncepci nových CAS včetně příloh [P 1 – P4] 

poskytla výhradně pro účely diplomové práce THT Polička s. r. o. Základní informace a záměr 

pořizování nových CAS, které by mohly jiţ nahradit morálně i technicky zastaralé velkoobjemo-

vé CAS 32/8200/400 (T 815 PR2) a CAS 32/6000/400 (T 148), vzešla z osobních konzultací  

s Jaroslavem Lorencem (obchodní ředitel THT Polička) a vedení GŘ HZS ČR.  

CAS 30 – T 815 – 7 6x6.1  

Řešení velkoobjemové CAS o objemu hasiva nad 8 000 l s pohonem všech náprav 

v provedení 6 x 6. Vozidlo je určeno k provozu zejména mimo zpevněné komunikace. Pro tuto 

koncepci byl pouţit podvozek T 815 – 731R32/411, který pouţívá na všech polonápravách od-

pruţení vzduchovými vlnovcovými pruţinami (u zadních polonáprav doplněných vinutými pru-
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ţinami), coţ umoţňuje vozidlu změnit celkovou výšku i přechodový úhel vozidla. Stavitelná 

světla výška v rozsahu +90 aţ – 120 mm. 

Základní nadstavení – silniční provoz ( polonápravy) 0o je přechodový úhel 300° a světlá 

výška 350 mm.. 

Při nastavení – terénní provoz (polonápravy) + 4,5° je přechodový úhel 36° a světlá výška 

440 mm.  

Toto řešení ovlivňuje rozsah pouţití vozidla po zpevněné i nezpevněné komunikace. Měni-

telná výška a zvýšení přechodového úhlu vozidla má zásadní na vliv způsobu jízdy. Při sníţení 

vozidla dochází k sníţení těţiště a tím vyšší bezpečnosti při provozu. Při zvýšení světlosti vozi-

dla, dochází k zvýšení přechodového úhlu, který ovlivňuje zvýšení průchodností terénem.  

Při poţadavcích na technické vlastnosti vozidla byla navrţena moţnost pouţití poloautoma-

tické převodovky, pro menší zatíţení řidiče při ovládaní vozidla. Zásadní je konstrukce kabiny 

vozidla pro posádku, která svou tuhosti garantuje maximální bezpečnost. Tuto skutečnost bych 

povaţoval za zásadní při jízdě v terénu, kdy můţe dojít k sesutí vozidla a jeho převrácení. Kon-

strukce podvozku umoţňuje montáţ nástavby bez pomocného rámu a umoţňuje vyjímat a vklá-

dat poţární příslušenství ze země, bez pouţití stupaček. Tato konstrukce vozidla a nástavby bude 

zcela vyhovovat k vyuţití při poţárech a ţivelných událostech v těţce dostupném terénu.  

Tato varianta můţe být povaţována i jako náhrada dnes jiţ zastaralé CAS 32/8200/400 - T 

815 na podvozku PR 2. 

Návrh technické specifikace je uveden v příloze [P 1] CAS 30 - T 815-7 6x6.1, v příloze[P 

2] nákres CAS 30 - T 815-7 6x6.1,jsou uvedeny grafické varianty návrhu v provedení silničním  

a terénním. 

CAS 30 – T 815 – 7 4x4.1  

Řešení CAS s objemem hasiva do 5 000 l. 

Celá tato technická koncepce bude totoţná s provedením na podvozku T 815-731R32/411  

6x6 o objemu hasiva nad 8 000 l, ale i zahrnuje podvozek T 815-731R52/411  4x4 s objemem 

hasiva do 5 000 l. Vozidlo stejné konstrukce podvozku i nástavby můţeme nazvat lesním speciá-

lem. Všechny prvky tomuto vozidlu dodávají výborné jízdní vlastnosti jak na nezpevněných ko-

munikacích, tak i v těţce dostupném terénu, kde s obsahem hasiva bude účinným pomocníkem.   

Celkově můţu konstatovat, ţe při řešení nové řady vozidel CAS je výchozí koncepce pod-

vozků Tatra řady T 815 – 7, které nabízejí v této verzi nejprogresivnější řešení.  

 náhon na všechny kola volitelný ve všech reţimech provozu, 

 výška vozidla t 815 - 7 je niţší o cca 390 mm – 2780 mm, 

 nízké těţiště vozidla - uloţení nástavby na podvozek, 
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 nevyţaduje další takzvaný mezirám pro uloţení nástavby, 

 úhel bočního náklonu, 

 boční stabilita – bezpečný průjezd zatáček a bezpečný vyhýbací manévr, 

 brodivost vozidla 1200 mm ve standardním provedení, 

 stavitelná světlost podvozku + 90 aţ - 120 mm, 

 přepravní rychlost, 

 široké spektrum provozních podmínek – vysoká průchodnost terénem, 

 motor s mechanickým řízením vstřiku – provozní jednoduchost, 

 konstrukce podvozku zajišťuje delší ţivotnost nástavby, 

 kabina bez dodatečných úprav – vysoká tuhost a bezpečnost pro osoby, 

 plavnost jízdy. 

Návrh technické specifikace je uveden v příloze [P 3] CAS 30 - T 815-7 4x4.1, v příloze [P 

4] nákres CAS 30 - T 815-7 4x4.1 jsou uvedeny grafické varianty návrhu v provedení silničním  

a terénním provozu. 

Z těchto všech daných aspektů vozidla nabídnou vysokou stabilitu a bezpečnost při provozu 

ve veškerých provozních podmínkách. 

7. ZÁVĚR 

Optimalizace vybavení jednotek obcí je jeden z těţko řešitelných problémů. Z důvodu velmi 

rozsáhlých souvislostí a podmiňujících faktorů by bylo vhodné navázat na tuto práci a konkreti-

zovat nedořešené cíle ve vybavování jednotek obcí. Například ve vztahu k unifikaci technického 

vybavení jednotek obcí a jednotek PO HZS ČR. Také je třeba dořešit nedokonalý systém finan-

cování materiálních potřeb jednotek obcí. Další nedořešená část je unifikace typů a konkrétních 

druhů podvozků mobilní poţární techniky, jak je tomu obdobně ve vybraných státech EU (Spol-

ková Republika Německa a Rakouska). Nicméně v České Republice a široké odborné veřejnosti 

existují velmi rozdílné názory na sjednocení technických parametrů všech poţárních vozidel  

a jejich poţárního příslušenství. V diplomové práci jsem popsal alespoň základní problémy  

a navrhl základní metodický postup při pořizování CAS a vybavování jednotek obcí technickými 

prostředky a výbavou. Jednoznačným závěrem při zkoumání zadaného problému je, aby zřizova-

telé jednotek obcí přehodnotili stávající stav vybavenosti svých jednotek a ve spolupráci s pří-

slušným HZS kraje sestavili návrh na restrukturalizaci vybavení. Nicméně ze strany GŘ HZS ČR 

by bylo vhodné nastavit základní koncepci restrukturalizace ve vybavenosti jednotek obcí pro 

celou ČR. Pro obce by koncepce měla být podkladem pro zpracování své restrukturalizace. Coţ 

je další úkol, který není v této diplomové práci dořešen z důvodu nutnosti dlouhodobého výzku-
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mu vztahů a nastavení dlouhodobých priorit. Věřím, ţe základního cíle se podařilo v diplomové 

práci dosáhnout, ačkoliv jsou některé závěry negativní a mnoho problémů je nedořešených. Při 

zkoumání zadaného tématu jsem vyuţil svých osobních kontaktů, a proto se v závěru diplomové 

práce zmiňuji o připravované koncepci nových CAS. Výstupy ještě nejsou úplně jednoznačné, 

ale je velmi pozitivní, ţe se touto otázkou začalo GŘ HZS ČR zabývat. 

 

Splněné cíle, výstupy a vyuţití diplomové práce:  

 byl zpracován „Metodický postup pořízení CAS“ – využijí obce a HZS 

kraje zejména při zajištění financování CAS, 

 byla navržena optimální struktura výbavy jednotek obcí dle kategorie v zá-

vislosti na popsaná kritéria - pro obce i HZS, 

 byly navrženy vnitřní předpisy pro provozování mobilní požární techniky, 

provozování radiostanic a používání osobních ochranných prostředků (vý-

strojní řád) – pro potřeby obce, 

 byl předložen individuální návrh na restrukturalizace výbavy jednotky 

SDH obce – využití pro potřeby obce, 

 byla navržena jednoduchá softwarová aplikace na evidence základních 

technických prostředků – využití pro potřeby obce. 

 

Závěrem je třeba zdůraznit, ţe jen díky mimořádnému úsilí a mnohdy citovému a hlu-

kovému vztahu k technice, se daří členům jednotek obcí udrţovat techniku 

v provozuschopném stavu. 
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