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Ďuriš, David. Vliv početního stavu příslušníků na výkon služby a taktiku zásahu. Ostrava: 

Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava, 2009. 45 stran. 

Diplomová práce se v úvodní části zabývá organizací Hasičského záchranného sboru kraje, 

kategoriemi jednotek požární ochrany, typy stanic HZS kraje a pravidly pro dislokaci těchto 

stanic. Charakterizuje okres Litoměřice a v hlavní části práce shrnuje informace týkající se 

jednotek požární ochrany a stanic HZS Ústeckého kraje územního odboru Litoměřice. 

V závěrečné části vyhodnocuje podmínky pro výkon služby a zásahovou činnost jednotek 

HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice a navrhuje řešení porovnávaných stavů s právními 

předpisy stanovením zásad pro provádění zásahů v regionu. 
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The introductory part of the Diploma Thesis is focused on organization of Fire and Rescue 

Service of the Region, on categories of fire prevention units, types of FRS of the Region and 

on dislocation rules of these fire points. The characteristics of Litomerice District is provided, 

and information on fire points and stations of Fire and Rescue Service of Usti Region, 

Territorial Department Litomerice is summarized in the main part of this Diploma Thesis.  

The conditions for performing duties and police actions of Fire and Rescue Service of Usti 

Region, Territorial Department Litomerice are analysed in the final part, and possible 

solutions of ascertained deficiencies are suggested by establishing principles for performance 

of police actions in the Region.  
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1. Úvod 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR) doznal v posledních dvou 

desetiletích mnoha změn z hlediska organizace i vybavení. Disponuje v současné době 
množstvím vyspělých technologií a kvalitních technických prostředků, které zvyšují 

bezpečnost a efektivitu práce zasahujících hasičů. Na druhé straně se potýká na mnoha 

stanicích HZS krajů s početním stavem příslušníků ve směně, který ne zcela odpovídá 

kritériím stanoveným v právních předpisech a metodickým pokynům a postupům.  

Záměrem této práce je přiblížit problematiku výkonu služby a zásahu jednotek požární 

ochrany (dále jen JPO) právě vzhledem k početnímu stavu příslušníků na stanicích HZS 

Ústeckého kraje, územního odboru Litoměřice. Při zpracování diplomové práce využiji 

především osobních zkušeností a znalosti místních podmínek. 

Pro vyhodnocení podmínek pro výkon služby a vedení zásahu v regionu je nutné 

charakterizovat region, přiblížit organizaci služby na stanicích HZS Ústeckého kraje 

územního odboru Litoměřice a vzhledem k danému regionu určit typy událostí, které mohou 

JPO ve svém hasebním obvodu (případně při výpomoci v sousedních hasebních obvodech) 

řešit.  
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2. Hasičský záchranný sbor kraje 

V čele hasičského záchranného sboru kraje je ředitel hasičského záchranného sboru kraje. 

Krajského ředitele jmenuje a odvolává ministr vnitra . Náměstky krajského ředitele jmenuje  

a odvolává generální ředitel na návrh krajského ředitele.  

HZS kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž příjmy jsou součástí 

rozpočtové kapitoly ministerstva. Zabezpečuje plnění úkolů státní správy na úseku požární 

ochrany, IZS, krizového řízení a ochrany obyvatelstva.  

 

HZS kraje tvoří: 
a) ředitelství HZS kraje, 

b) územní odbory (ÚO) HZS kraje, 

c) jednotky HZS kraje. 

d) organizačními součástmi krajského ředitelství jsou operační a informační střediska 

(OPIS) HZS kraje, vzdělávací, technická a účelová zařízení.  

e) organizační součástí územních odborů HZS kraje jsou územní operační a informační 

střediska (jsou-li zřízena). 

 

Krajské ředitelství plní následující úkoly: 

a) zpracovává koncepci požární ochrany kraje, 

b) vykonává statní požární dozor  a je dotčeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany, 

c) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek hasičského záchranného sboru 

kraje, 

d) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby hasičského záchranného sboru, 

e) kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku PO, 

f) řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách PO, 

g) zřizuje operační a informační středisko HZS kraje, 

h) organizuje odbornou přípravu příslušníků, velitelů hasičských záchranných sborů 

podniků, velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek 

sborů dobrovolných hasičů podniků v rozsahu stanoveném ministerstvem, 

i) koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány, 

j) projednává přestupky a správní delikty na úseku PO, 
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k) soustřeďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jednotek 

sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, 

l) zpracovává podklady pro vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje 

v oblastech, které vymezuje zákon, 

m) soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek PO a řízení 

záchranných prací, 

n) zabezpečuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

PO na území kraje, 

o) zpracovává jedenkrát ročně zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji 

krajskému úřadu, 

p) zabezpečuje preventivně - výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární 

ochrany dle zaměření stanoveného ministerstvem. 

 

Vzorové organizační schéma HZS kraje je vyobrazeno na obrázku č. 2.1. Jedná se o schéma 

obecné, v každém kraji se pak liší počtem územních odborů a zařazením jednotlivých 

oddělení pod náměstky. 

Dislokace jednotlivých sídel krajských ředitelství HZS ČR jsou uvedeny v tabulce č.2.1. 

 

Tabulka č.2.1 - Umístění sídel jednotlivých krajů 

Kraj (sídlo HZS kraje) 

Hlavní město Praha ( Praha) Královehradecký ( Hradec Králové) 

Středočeský ( Kladno) Pardubický ( Pardubice) 

Jihočeský ( České Budějovice) Vysočina ( Jihlava) 

Plzeňský ( Plzeň) Jihomoravský ( Brno) 

Karlovarský ( Karlovy Vary) Olomoucký ( Olomouc) 

Ústecký ( Ústí nad Labem) Moravskoslezský ( Ostrava) 

Liberecký ( Liberec) Zlínský ( Zlín) 
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Obrázek č. 2.1 - Organizační schéma HZS kraje [3] 

 

 

2.1. Územní odbor HZS kraje 

Územní odbory HZS kraje jsou organizační součástí HZS kraje na úrovni okresů pro 

zabezpečení plnění úkolů státní správy na úseku požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení. Tyto úkoly plní na vymezeném území (území příslušného okresu). 

Vzorové organizační schéma územního odboru HZS kraje je vyobrazeno na obrázku č.2.2. 

 

ÚO HZS kraje plní tyto úkoly: 

a) výkon státního požárního dozoru (SPD), je dotčeným orgánem na úseku požární 

ochrany. 

b) zpracovává návrh požárního poplachového plánu na svěřeném území, 

c) zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů, 

d) zpracovává návrh podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného 

nebezpečí vzniku požárů a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 

e) odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na svěřeném území. 
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Obrázek č. 2.2- Organizační schéma územního odboru HZS kraje [3] 

 

2.2. Stanice HZS kraje 

Na stanicích HZS kraje jsou umístěny jednotky HZS kraje. Jednotky požární ochrany jsou pro 

účely plošného rozmístění rozděleny do kategorií JPO I – JPO VI. Druh jednotky a kritéria 

pro jednotlivé kategorie jsou uvedena v tabulce č. 2.2.  

 

Tabulka č.2.2- Kategorie jednotek PO [2] 

Kategorie jednotky požární ochrany  

JPO-I JPO-II JPO-III JPO-IV JPO-V JPO-VI 

Doba výjezdu ( min) 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost ( min) 20 10 10 není není není 

Druh jednotky PO HZS SDH SDH HZSP SDH SDHP 

 

 

Všechny jednotky HZS kraje jsou zařazeny pro účely plošného rozmístění jednotek  

do kategorie JPO I tj. jednotky požární ochrany s územní působností přesahující místo své 

dislokace (s výjezdem od vyhlášení poplachu do 2 minut a  územní působností určenou 

dojezdem na místo zásahu do 20 minut). 

Stanice HZS krajů  jsou rozděleny na jednotlivé typy s odlišným počtem příslušníků  

a odlišným vybavením, aby byla provedena optimalizace velikosti stanice HZS kraje 

v závislosti na nebezpečí území, v jehož prospěch působí. 
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Velikost stanice HZS kraje je odvozena z počtu výjezdů, které stanice v systému plošného 

rozmístění  uskutečňuje v rámci operačního řízení a velikosti obce v níž je stanice HZS kraje 

zřízena. Výjezdem se rozumí družstvo 1+5 nebo družstvo o zmenšeném početním stavu 1+3. 

Pro rozdělení stanic HZS krajů se používá celkem 8 velikostních typů. Tři typy (C1, C2, C3) 

tzv. centrální stanice a pět typů (P0, P1, P2, P3, P4) tzv. pobočné stanice HZS kraje.  

Každý územní odbor HZS kraje má jednu centrální stanici a několik pobočných stanic [2]. 

Pravidla pro dislokaci stanic jsou uvedeny v tabulce č.2.3. 

 

 

Tabulka č. 2.3-Pravidla pro dislokaci stanic [4] 

C1 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 40 tisíc 

C2 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 40 tisíc do 75 tisíc 

C3 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc 

P0 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc obyvatel, kde jednotka HZS kraje 

vznikla sdružením prostředků obce a HZS kraje podle §69a zákona [1] 

P1 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc nebo v části obce, kde jednotka  

HZS kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 

P2 stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární technikou a 

automobilovým žebříkem 

P3 stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka 

HZS kraje zabezpečuje výjezd družstva a družstva o zmenšeném početním stavu a je 

vybavena stanovenou požární technikou, automobilovým žebříkem a další požární 

technikou  

P4 stanice umístěná v obci s počtem nad 15 tisíc obyvatel nebo v části obce, kde jednotka 

HZS kraje zabezpečuje výjezdy 2 družstev 

 
Od velikosti stanice HZS kraje se odvíjí početní stav a funkční složení směny zde umístěné 

jednotky PO. Při tvorbě pravidel pro určení početního stavu jednotky PO umístěné na stanici 

HZS kraje bylo zohledněna možnost nepřítomnosti některých příslušníků jednotky z důvodu 

nemoci, dovolené, ozdravného pobytu či přípravě v kurzech odborné přípravy. Základní  

a minimální počty příslušníků a funkční složení směny jsou uvedena v tabulce č. 2.4. 
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Tab. č. 2.4- Základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic HZS kraje [4] 
Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 
Počet organizovaných 
výjezdů k zásahu k 
zabezpečení plošného pokrytí 

2 2 3 1 1 1 2 2 

Základní početní stav 
příslušníků ve třech směnách 36 45 63 9 15 24 33 42 

Základní početní stav 
příslušníků v jedné směně            12 15 21 3 5 8 11 14 

Minimální početní stav 
příslušníků v jedné směně 8 10 14 2 4 5 7 9 

Funkční složení směny 
(počet osob) 
Velící důstojník směny  0 0 1 0 0 0 0 0 
Velitel čety                        1 1 1 0 0 0 1 1 
Velitel družstva                    2 2 3 1 1 1 1 2 
Hasič 2 3 5 0 1 2 3 4 
Strojník 4 5 7 2 2 3 4 4 
Hasič-technik                       3 4 4 0 1 2 2 3 

 
Základní  početní stav  příslušníků  v  jedné směně  na stanici hasičského záchranného sboru 

kraje uvedený v tabulce se zvyšuje : 

 

• u stanice, která je předurčena  pro systém záchranných prací při dopravních nehodách 

na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a vybraných silnicích I. třídy, o dva 

příslušníky ve směně.  
• u stanice,  která je  předurčena jako  opěrná pro  likvidaci havárií nebezpečných látek 

o tři příslušníky ve směně.  
• u stanice umístěné v obci s  počtem obyvatel do 350 tisíc až jedenapůlkrát, pokud je  

to odůvodněno dokumentací zdolávání požárů  objektů, jejichž  ochranu před  požáry 

a mimořádnými událostmi  jednotka  zabezpečuje  nebo  potřebami operačního řízení, 

nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky. 

• u stanice umístěné v obci s počtem obyvatel nad 350 tisíc až dvakrát, pokud je to 

odůvodněno dokumentací zdolávání požárů objektů, jejichž ochranu před požáry  

a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje nebo  potřebami operačního řízení, 

nebo potřebami obsluhy speciální požární techniky. 
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2.3. Typy předurčenosti JPO k záchranným pracím 

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací se rozlišují následující typy 

předurčenosti jednotek PO k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách  

a událostí s výskytem nebezpečných látek. 

2.3.1. Předurčenost JPO k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

 
A 
- jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních silnicích  

 I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní  

dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje, 

- je vybavena rychlým zásahovým automobilem (dále jen „RZA“) nebo technickým        

automobilem (dále je „TA“) minimálně hmotnostní třídy L nebo cisternovou    

automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS“) ve speciálním technickém provedení 

minimálně hmotnostní třídy M, 

- základní početní stav směny stanovený zvláštním právním předpisem [4]  je zvýšen 

o dva příslušníky. 

 

B 

- jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená pro         

záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na 

návrh HZS kraje, 

- je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L. 

 

C  

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

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

pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic I. třídy, 

rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu 

určená územně příslušným HZS kraje, 

- je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M. 
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D 

- jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné 

práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, 

- je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních 

vyprošťovacích nástrojů. 

 

E 

- jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun  

a lanovým navijákem do 40 tun. 

 

F 

- jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel,   

- je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností 

výložníku nad 20 tun. 

 

2.3.2. Předurčenost JPO k zásahu na nebezpečné látky 

O 

- jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro likvidaci havárií nebezpečných látek, 

- zajišťuje pohotovost skupiny 3 specialistů na nebezpečné látky k výjezdu nad rámec 

základního početního stavu směny příslušné stanice HZS kraje stanovené zvláštním 

právním předpisem [4], 

- maximální doba dojezdu jednotky typu „O“ z místa dislokace této jednotky na 

předpokládané nejvzdálenější místo zásahu je 120 minut. 

 

S 

- jednotka HZS kraje určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na návrh HZS kraje 

dislokovaná zpravidla v místech hlavních přepravních tras nebezpečných látek tak, aby 

maximální doba dojezdu jednotky PO s typem předurčenosti „S“ z místa dislokace této 

jednotky na předpokládané nejvzdálenější místo zásahu byla 40 minut. 

 

Z 

- každá jednotka HZS kraje nezařazená do typu předurčenosti „S“ nebo „O“ nebo jednotka 

SDH vybrané obce kategorie JPO II určená územně příslušným HZS kraje. 
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3. Charakteristika okresu Litoměřice 
 

3.1. Geografická charakteristika 

Okres Litoměřice leží uprostřed jižní části Ústeckého kraje, podél soutoku řek Labe a Ohře. 

Okres na severu hraničí s okresy Ústí nad Labem a Děčín, na západě s okresy Teplice  

a Louny, na východě s okresem Česká Lípa, na jihu a jihovýchodě se Středočeským krajem 

(okresy Kladno a Mělník). 

Území okresu tvoří nížiny v povodí řeky Labe, která půlí okres od jihovýchodu  

k severozápadu, a do Labe vlévající se řeky Ohře, půlící jihozápadní část okresu. Do těchto 

dvou hlavních řek se vlévá řada menších toků s proměnlivými vodními stavy. 

 

3.2. Demografická charakteristika 

Na území okresu Litoměřice žilo k 31.12.2000 celkem 114 215 obyvatel. Z tohoto počtu bylo 

56 148 mužů a 58 067 žen všech věkových skupin. Rozlohou  1 032 km2 je druhým největším 

okresem kraje. Průměrná hustota obyvatelstva je 111 osob na 1 km2. Ke dni sčítání byl okres 

administrativně rozdělen do 105 obcí, tedy  nejvíce ze všech okresů kraje. 

Skutečná koncentrace obyvatel je na území okresu značně nerovnoměrná. Je ovlivněna 

historickým vývojem, geografií a nabídkou pracovních příležitostí a míst k bydlení. Výrazná 

většina obyvatelstva okresu žije v městských sídlech, která se nacházejí především podél řek 

Labe a Ohře. Největšími 5 sídly na území okresu jsou: 

Litoměřice  ……………. 25 691 obyvatel 

Roudnice nad Labem ……………. 13 362 obyvatel 

Lovosice  ……………. 9 553 obyvatel 

Štětí   ………....…. 9 272 obyvatel 

Libochovice  ……….…… 3 778 obyvatel 

Celkem v těchto 5 největších sídlech žije 54 % veškerého obyvatelstva okresu. 

 

Naproti tomu, zejména v hornaté oblasti Českého středohoří, je území okresu Litoměřice 

osídleno výrazně méně (s výjimkou města Úštěka). 
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3.3. Vodohospodářská charakteristika 

Řeka Ohře protéká okresem Litoměřice z jihozápadu od okresu Louny po východní straně 
Českého středohoří, končí u Litoměřic, kde se vlévá do řeky Labe. Toto území je často 

zasaženo povodněmi a jsou zde úseky toku, jejichž kapacita nestačí ani na jednoletou 

povodeň. Jedná se však o zachovalé původní a tím ekologicky vysoce hodnotné lužní lesy  

a břehové porosty (v okolí Budyně nad Ohří). 
Z hydrologického hlediska náleží území okresu do povodí Dolního Labe a Dolní Ohře.  Do 

těchto dvou hlavních řek se vlévá řada menších toků s proměnlivými vodními stavy. Povodně 
se mohou vyskytovat v převážné většině ve spojení s hydrometeorologickou situací na obou 

ucelených povodích (Labe a Ohře).  

Povodeň však mohou způsobit i nepříznivé ledové jevy, případně havárie vodohospodářských 

objektů. Ohrožení měst a obcí vyplývá již z uvedené demografické charakteristiky, kdy 

největší sídla se nalézají v zátopových územích řek Labe a Ohře. 

 

3.4. Hospodářská charakteristika 

Hospodářství okresu Litoměřice je reprezentováno především  průmyslovými,  obchodními, 

stavebními a zemědělskými organizacemi. Co se  týče  průmyslu, je nejvýznamněji zastoupen 

průmysl chemický,  papírenský, stavebních  hmot a potravinářský. Zemědělství  je zde známé 

svou specializací na ovocnářství,  zelinářství,  chmelařství a vinařství a v okrese je rovněž 

nejvyšší  podíl  soukromě hospodařících rolníků z celého kraje. 

Mezi podniky regionálního významu patří Lovochemie, a.s., Lovosice (výroba hnojiv), 

Frantschach Pulp & Paper Czech a.s.‚ Štětí (papírenský průmysl), , Glanzstoff-Bohemia, spol. 

s r.o., Lovosice (výroba viskózového vlákna), Čepro a.s. Hněvice (skladování a doprava 

ropných produktů), Procházka s.r.o., masokombinát Roudnice n/L (porážka masa a výroba 

masných výrobků), Glazura a.s., Roudnice n/L (výroba glazur, barev a preparátů drahých 

kovů pro sklářský a keramický průmysl). 

 

3.5. Dopravní infrastruktura 

Dopravní podmínky okresu jsou dány  poměrně dobrým železničním spojením  s celým 

územím  republiky i se zahraničím. K hlavním tratím patří  Praha-Lovosice-Děčín  a Lysá  
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nad Labem-Litoměřice-Děčín (obě s návazností na  hraniční přechody do SRN) a dále trať 
Lovosice-Liberec.   

V okrese je rovněž hustá  silniční síť, v níž důležité  místo zaujímá dálnice D8, která 

u Lovosic  přechází v   mezinárodní silnici E55 spojující sever a jih Evropy. Po silnicích 

v okrese Litoměřice a dálnici D-8 je realizována přeprava nebezpečných látek k zabezpečení 

provozu podniků chemického, petrochemického a papírenského průmyslu umístěných  

na území okresu Litoměřice.  

Řeka  Labe, která protéká okresem z jihovýchodu na severozápad,  nabízí možnost  lodní 

přepravy nejen tuzemské, ale až k Severnímu  moři.  
V Roudnici nad Labem je k dispozici sportovní letiště užívané místním aeroklubem. Letiště 
může přijímat mezinárodní lety sportovních a menších dopravních letadel. Velikost a druh 

letadla, které může na letišti bezpečně přistát je omezen povrchem a délkou přistávací dráhy.   

 

3.6. Produktovody 

Přes území okresu Litoměřice prochází ropovod Družba a produktovodní síť firmy Čepro a.s.. 

Ropovod Družba je přes území západní část okresu veden v dopravním potrubí DN 500. 

Vzhledem k členitosti terénu trasa ropovodu několikrát vstupuje a vystupuje z okresu 

Litoměřice do okresů Kladno a Louny. U obce Lukov je vybudována armaturní šachta 

s kulovým ventilem. 

 

 

Obrázek č. 3.1 - Trasa ropovodu Družba na území okresu Litoměřice, MERO ČR a.s 



 13 

Produktovodní síť firmy Čepro a.s. vede přes území okresu ze střediska Hněvice do Kralup 

nad Vltavou a Litvínova. Mezi látky přepravované tímto produktovodem patří benzín, nafta  

a petrolej. 

 

 

Obrázek č. 3.2 - Trasy produktovodu podniku Čepro a.s. na území ČR 
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4. HZS Ústeckého kraje územní odbor Litoměřice 

Územní odbor Litoměřice je od 1.1. 2001  organizační součástí HZS Ústeckého kraje na 

úrovni okresů pro zabezpečení plnění úkolů státní správy na úseku požární ochrany, IZS  

a ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Stal se tak součástí HZS kraje spolu s dalšími HZS 

okresů. Mezi ně patří okresy Děčín, Chomutov, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. 

Současné uspořádání územních odborů HZS Ústeckého kraje je vyobrazeno na obr. č.4.1. 

 

 

Obrázek č. 4.1.- Územní působnost jednotlivých ÚO HZS Ústeckého kraje [3] 

 

 

Historie, která předcházela dnešní podobě územního odboru Litoměřice sahá do roku 1962, 

kdy byla založena první stanice profesionálních hasičů v okrese. Byla jí stanice 

v Litoměřicích založená tehdejším Okresním úřadem. Jednotka působící na této stanici byla 

ustanovena jako smíšená. Od 1. února 1962 byl ustanoven smíšený požární sbor, jehož 

příslušníci začali vykonávat službu v požární stanici společně s dobrovolnou jednotkou. 

Vzhledem k rozloze okresu byla mezi rokem 1972 - 1975 zřízena detašovaná pracoviště, která 

byla rozmístěna na území okresu tak, aby se co nejvíce zkrátila doba od nahlášení události do 

zásahu jednotkou PO.Pro sídla byla vybrána města Lovosice, Štetí, Úštěk a Roudnice nad 

Labem. Tehdejší sídla detašovaných pracovišť se za celých 32 let  nezměnila a jsou shodná 

s dnešní dislokací stanic ÚO Litoměřice.  
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Stanice (tehdejší detašováná pracoviště) byly zřizovány v tomto pořadí: 

1962 - stanice Litoměřice 

1972 - stanice Lovosice, stanice Štětí 
1974 - stanice Úštěk 

1975 - stanice Roudnice nad Labem 

 

I na těchto stanicích byla v počátku jejich existence služba zajišťována smíšenou jednotkou. 

Na každé směně sloužil pouze jeden příslušník z povolání, kterého v případě výjezdu 

doplňovali členové JSDHO. Celkový počet příslušníků ve třech směnách byl tedy 3 a ve 

funkci velitele stanice působil jeden z těchto směnových příslušníků. Později byla funkce 

velitele stanice ustanovena zvlášť a zajišťoval jí denní pracovník. Počet příslušníků na směně 
se nezměnil do počátku 90.let. Během dalších 25 let se počet příslušníků postupně zvyšoval 

až do dnešní podoby a jednotky se staly plně profesionálními. 

Současná organizace územního odboru Litoměřice je uvedena v následujícím schématu č. 4.1. 

 

 

Schéma č. 4.1-Organizace ÚO Litoměřice HZS Ústeckého kraje 

ÚO Litoměřice se svými 5 požárními stanicemi je územním odborem, který má nejvíce stanic 

v rámci HZS Ústeckého kraje. 

 

 

Ředitel územního 
odboru Litoměřice 

Odd. IZS a 
služeb 

Oddělení 
prevence 

Odd. OOB 
a KaHP 

Provozní 
oddělení 

Stanice č.1 
Litom ěřice 

Stanice č.2 
Lovosice 

Stanice č.3 
Štětí 

Stanice č.4 
Úštěk 

Stanice č.5 
Roudnice n/L 
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K 31.12. 2008 je zaměstnáno u  ÚO Litoměřice HZS Ústeckého kraje 118 příslušníků a 3 

občanští zaměstnanci. Počet příslušníků zařazených na denní směně je 27, počet příslušníků 

zařazených v pravidelné směně je 91. Tabulka č.4.1 uvádí porovnání plánovaného stavu dle 

[4] a skutečného počtu příslušníků zařazených na stanicích bez velitelů stanic. 

 

Tabulka č. 4.1 – Početní stavy příslušníků na jednotlivých stanicích ÚO Litoměřice 

Sídlo JPO Typ stanice 
Plánovaný základní po četní 
stav ve t řech sm ěnách dle 

vyhlášky [4] 

Skutečný po četní stav ve 
třech sm ěnách k 31.12.2008 

Litoměřice C1-B-S 39 38 
Lovosice P1-B-Z 15 15 

Štětí P1-C-Z 15 9 
Úštěk P1-C-Z 15 12 

Roudnice n/L P1-A-Z 21 17  

Celkem   105 91 
 

 

4.1. Řízení HZS ÚO Litoměřice  

Systém řízení HZS ÚO Litoměřice je realizován v době organizačního a operačního řízení, 

který vychází z řízení HZS ČR. 

Organizačním řízení je činnost, která je naplánovaná a slouží pro zabezpečení činností 

nutných pro chod HZS. V této době prováděna odborná příprava příslušníků, údržba a opravy 

techniky a technických prostředků atd.. Tato část řízení je prováděna na základě 
„Organizačního řádu“ [2].Organizační řád vydaný krajským ředitelstvím HZS Ústeckého 

kraje pro jednotky HZS Ústeckého kraje je uveden v příloze č.1. 

Operační řízení je činnost, kdy jednotky provádí zásahovou činnost na základě ohlášení 

mimořádné události. Ke každému druhu mimořádné události jsou přiřazeny síly a prostředky, 

které pak v závislosti na rozsahu a místě mimořádné události jsou vysílány z jednotlivých 

stanic HZS kraje [14]. Operační řízení je prováděno na základě „Požárního poplachového 

plánu kraje“  [15]. 

K 31. 12. 2007 byla ukončena činnost operačního a informačního střediska (dále jen OPIS)  

ÚO Litoměřice. Od tohoto data je v provozu pouze jediné Krajské operační a informační 

středisko HZS Ústeckého kraje pro potřeby všech územních odborů v Ústeckém kraji. 

Prostory a technologické vybavení OPIS ÚO Litoměřice jsou zachovány. V případě potřeby 

mohou být využity jako záložní OPIS. 
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4.2. Statistika zásahů 

Počet zásahů a jejich typy uskutečněné stanicemi HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice uvádí 

následující tabulky a grafy . Statistikou za rok 2008 se zabývá tabulka č. 4.2 spolu s grafem  

č. 4.1  a výjezdy k událostem v průběhu posledních 5 let tj. v rozmezí let 2004- 2008 jsou 

obsahem tabulky č. 4.3 a grafu č.4.2. 

 

 
 
Tabulka č. 4.2 - Počet zásahů podle typu události uskutečněných stanicemi ÚO Litoměřice 
v roce 2008 

Stanice Požáry Dopravní 
nehody 

Odchyt 
hmyzu,    
zvířat 

Technické      
zásahy 

Čerpání, 
živelná 

pohroma  

Plané 
poplachy  

Celkem 
za 

stanici  

Litoměřice 86 39 63 51 17 34 290 
Lovosice 64 56 1 35 1 16 173 
Roudnice n/L 101 62 6 58 1 15 243 
Štětí  46 15 2 29 2 11 105 
Úštek 26 15 4 21 0 3 69 
Celkem 323 187 76 194 21 79 880 

 

Lovosice 20%

Roudnice n/L 28%

Úštek 8%
Štětí  12% Litom ěřice 32%

Graf č. 4.1 - Procentuální podíl stanic na výjezdech provedených v rámci ÚO Litoměřice   
v roce 2008 
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Tabulka č. 4.3 - Počet zásahů uskutečněných stanicemi ÚO Litoměřice v letech 2004- 2008 

Celkem za stanice 
Stanice ÚO 
Litom ěřice 2004 2005 2006 2007 2008 

Celkem za  
5 let 

Průměr za 
5 let 

Litoměřice  323 230 332 358 290 1533 306,6 
Lovosice  202 159 168 209 173 911 182,2 
Roudnice n/L 240 191 224 235 243 1133 226,6 
Štětí  127 108 123 129 105 592 118,4 

Úštek 100 62 82 89 69 402 80,4 

Celkem za ÚO 992 750 929 1020 880 4571 914,2 

 

 

Litom ěřice  33%

Lovosice  20%

Roudnice n/L 25%

Štětí  13%

Úštek 9%

Graf č. 4.2 - Procentuální podíl stanic HZS ÚO Litoměřice na zásazích v letech 2004- 2008 

 

5. Charakteristika stanic HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice 

Jednotku požární ochrany tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany  

a stanovený počet příslušníků. Tyto síly a prostředky tzn. hasiči s příslušným vybavením, mají 

určitou taktickou hodnotu, která vyjadřuje schopnost jednotky požární ochrany vykonávat 

samostatně určitý objem prací u zásahu [14]. Počet příslušníků resp. hasičů je nedílnou  

a hlavně limitující součástí jednotky požární ochrany, který má vliv na zásahovou činnost  

resp. výkon služby na požárních stanicích.  

Následující část přináší systematický přehled o stanicích HZS Ústeckého kraje ÚO 

Litoměřice. 
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5.1. Stanice Litoměřice (č.1) 

 

Centrální stanice ÚO Litoměřice 

Českolipská ul. 1997/11 

412 69 Litoměřice  

typ stanice C1-B-S 

evidenční číslo JPO: 423010 

 
 
 
 
 

 

 

5.1.1.  Personální obsazení  

Počet příslušníků a funkční složení je určeno vyhláškou [4] a vychází z označení typu stanice 

a její předurčenosti pro záchranné práce. Porovnání plánovaného a skutečného stavu uvádí 

tabulka č.5.1. 

 

 

Tabulka č. 5.1 – Počet příslušníků na stanici Litoměřice 

  
Plánovaný stav dle [4] Skutečný stav k 31.12.2008 

Počet příslušníků ve třech směnách 39 38 

Počet příslušníků ve směně 13 13 ( jedna směna 12) 

Velitel čety 1 1 

Velitel družstva 2 2 

Hasič 2 2 ( jedna směna 1) 

Strojník 4 4 

Hasič- technik 4 4 
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5.1.2.  Technika 
Vybavení stanice požární technikou zařazenou v IZS a její stáří vyjadřuje tabulka č. 5.2  

 

 

Tabulka č. 5.2 – technika umístěná na CPS Litoměřice 

TECHNIKA ROK VÝROBY  
STÁŘÍ 

TECHNIKY        
(rok) 

PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 
TECHNIKY NA 
STANICI (roky) 

CAS 24/2500/400-S3Z  (CAS 24 - T 815) 1999 10   
CAS 32/8200/800- S3R (CAS 32 - T 815) 1989 20   
RZA- L1R (RZA 1-Nisan Patrol) 1996 15   
VEA- L2(VEA 1-Mitsubishi L200) 1993 16   
AZ 30- M1Z (AZ 30 - I (Magirus)) 2006 3 15 
TACH- L1(TACH 2- A 31) 1990 19   
CAS 25/2500/400- S2Z(CAS K25 - L 101)  1996 13   
CAS 32/8200/800- S3R (CAS 32 - T 815) 1990 19   
PMS - 1200 1989 20   
 
 
 

 

5.1.3. Charakteristika hasebního obvodu 

V hasebním obvodu jsou všechny druhy specifických objektů: zástavba rodinných domků, 

nízkopodlažní budovy, výškové budovy, řadové garáže, školy a školky, budovy se sníženou 

schopností pohybu osob (domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou), nemocnice  

a poliklinika Litoměřice, budovy historického významu. 

V obci Ploskovice se nachází historický objekt zámku. 

Dále se v tomto hasebním obvodu nachází objekty AČR (Jíříkova kasárna, kasárna Pod 

Radobýlem, muniční sklad Travčice). 

Mezi průmyslové podniky umístěné v hasebním obvodu patří Schöler Křešice (výroba vlněné 

příze). 
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5.2. Stanice Lovosice (č.2) 

Pobočná stanice ÚO Litoměřice 

typ stanice P1-B-Z 

evidenční číslo JPO: 423011 

 
Objekt stanice Lovosice byl zničen povodní v roce 2002. Síly a prostředky z této stanice jsou 

umístěny v prostorách centrální stanice v Litoměřicích. Odtud jsou vysílány k zásahům ve 

svém hasebním obvodě. Jedná se pouze o dočasné řešení, které ovšem trvá již 7 let. Po 

zdlouhavých jednáních se podařilo na katastrálním území města Lovosic získat pozemek pro 

výstavbu nového objektu stanice. Plánovaný začátek výstavby- jaro 2010. 

5.2.1. Personální obsazení  

Počet příslušníků a funkční složení je určeno vyhláškou [4] a vychází z označení typu stanice 

a její předurčenosti pro záchranné práce. Porovnání plánovaného a skutečného stavu uvádí 

tabulka č. 5.3. 

 

Tabulka. č. 5.3 – Počet příslušníků na stanici Lovosice 

  
Plánovaný stav dle [4] Skutečný stav k 31.12.2008  

Počet příslušníků ve třech směnách 15 15 
Počet příslušníků ve směně 5 5 
Velitel družstva 1 1 
Hasič 1 1 
Strojník 2 2 
Hasič- technik 1 1 
 

5.2.2. Technika 

Vybavení stanice požární technikou zařazenou v IZS a její stáří vyjadřuje tabulka č. 5.4.   

 

Tabulka č. 5.4 – Technika umístěná na stanici Lovosice 

TECHNIKA ROK VÝROBY  
STÁŘÍ 

TECHNIKY        
(rok) 

PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 
TECHNIKY NA 
STANICI (roky) 

CAS 32/8200/800- S3R (CAS 32 - T 815) 1989 20   
CAS 24/2500/400- S3Z(CAS 24 - Scania)  2006 3   
AZ 30- M1Z (AZ 30 - IFA 50) 1983 26 19,2  
DA 12- L1Z (DA 12- A 31) 1989 20   
PMS - 1200 1982 27   
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5.2.3. Charakteristika hasebního obvodu 

V hasebním obvodu jsou všechny druhy specifických objektů: zástavba rodinných domků, 

nízkopodlažní budovy, výškové budovy, řadové garáže, školy a školky, budovy se sníženou 

schopností pohybu osob (domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou). 

Ve městě Libochovice se nachází objekt historického zámku. 

Mezi významné průmyslové podniky umístěné v hasebním obvodu stanice patří Lafarge a.s., 

Čížkovice, Glanzstoff-Bohemia, spol. s r.o., Lovosice a Lovochemie a.s., Lovosice. 

Hasebním obvodem stanice vede dálnice D-8 a  železniční koridor z Prahy do Drážďan. 
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5.3. Stanice Štětí (č.3)  

 
pobočná stanice ÚO Litoměřice 

ul. 9. května č.p. 500 

411 08 Štětí 
 

typ stanice: P1-C-Z 

evidenční číslo JPO: 423012 

 

 

 

5.3.1. Personální obsazení  

Počet příslušníků a funkční složení je určeno vyhláškou [4] a vychází z označení typu stanice 

a její předurčenosti pro záchranné práce. Porovnání plánovaného a skutečného stavu uvádí 

tabulka č. 5.5. 

Tabulka č. 5.5 – Počet příslušníků na stanici Štětí 

  
Plánovaný stav dle [4] Skutečný stav k 31.12.2008  

Počet příslušníků ve třech směnách 15 9 
Počet příslušníků ve směně 5 3 
Velitel družstva 1 1 
Hasič 1 0 
Strojník 2 1 
Hasič- technik 1 1 
 

5.3.2. Technika   

Vybavení stanice požární technikou zařazenou v IZS a její stáří vyjadřuje tabulka č. 5.6. 

 

Tabulka č. 5.6 – technika umístěná na stanici Štětí 

TECHNIKA ROK VÝROBY  
STÁŘÍ 

TECHNIKY        
(rok) 

PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 
TECHNIKY NA 
STANICI (roky) 

CAS 25/2500/400- S2Z(CAS K25 - L 101)  1991 18   
CAS 32/8200/800- S3R (CAS 32 - T 815) 1987 22   
AP 20- S1Z (AP 20- Š 706 RTH) 1984 25 21,6 
DA 12- L1Z (DA 12- A 31) 1988 21   
PMS - 1200 1987 22   
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5.3.3. Charakteristika hasebního obvodu 

 
V hasebním obvodu jsou všechny druhy specifických objektů: zástavba rodinných domků, 

nízkopodlažní budovy, výškové budovy, řadové garáže, školy a školky, budovy se sníženou 

schopností pohybu osob (domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou). 

Mezi významné průmyslové podniky umístěné v hasebním obvodu stanice patří areál papíren 

Frantschach Pulp & Paper Czech, a.s. ‚Štětí. 
Severovýchodní  část hasebního obvodu je kopcovitý s velkou mírou zalesněných ploch. 
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5.4. Stanice Úštěk (č.4)  

Pobočná stanice ÚO Litoměřice 

ul. PLA č.p. 233  

411 45  Úštěk 

typ stanice: P1-C-Z 

evidenční číslo JPO: 423013  

 

 

 

 

 

 

5.4.1. Personální obsazení  

Počet příslušníků a funkční složení je určeno vyhláškou [4] a vychází z označení typu stanice 

a její předurčenosti pro záchranné práce. Porovnání plánovaného a skutečného stavu uvádí 

tabulka č. 5.7. 

Tabulka. č. 5.7 – Počet příslušníků na stanici Úštěk 

  
Plánovaný stav dle [4] Skutečný stav k 31.12.2008  

Počet příslušníků ve třech směnách 15 12 
Počet příslušníků ve směně 5 4 
Velitel družstva 1 1 
Hasič 1 0 
Strojník 2 2 
Hasič- technik 1 1 
 

5.4.2. Technika 

Vybavení stanice požární technikou zařazenou v IZS a její stáří vyjadřuje tabulka č. 5.8. 

 

Tabulka. č. 5.8 – Počet příslušníků na stanici Úštěk 

TECHNIKA ROK VÝROBY  
STÁŘÍ 

TECHNIKY        
(rok) 

PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 
TECHNIKY NA 
STANICI (roky) 

CAS 32/8200/800- S3R (CAS 32 - T 815)  1989 20   
CAS 8/2000/400- M3Z (CAS 8- Praga) 1998 11 19,3 
DA 12- L1Z (DA 12- A 31) 1989 20   
PMS - 1200 1983 26   
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5.4.3. Charakteristika hasebního obvodu 

Celý hasební obvod se vyznačuje velkou mírou zalesnění. Větší počet obyvatel se vyskytuje 

pouze ve městě Úštěk. V ostatních obcích hasebního obvodu je malý počet stálých obyvatel. 

Ten však narůstá v letních měsících, protože se zde nachází velké množství rekreačních 

objektů v okolí jezera Chmelař. 
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5.5. Stanice Roudnice nad 

Labem (č.5) 

pobočná stanice ÚO Litoměřice 

ul. Žižkova č.p. 729 

413 01 Roudnice n/L 

typ stanice: P1-A-Z 

evidenční číslo JPO: 423014 

 

5.5.1. Personální obsazení  

Počet příslušníků a funkční složení je určeno vyhláškou [4] a vychází z označení typu stanice 

a její předurčenosti pro záchranné práce. Porovnání plánovaného a skutečného stavu uvádí 

tabulka č.5.9. 

 

Tabulka. č. 5.9 – Počet příslušníků na stanici Roudnice nad Labem 

  
Plánovaný stav dle [4] Skutečný stav k 31.12.2008  

Počet příslušníků ve třech směnách 21 17 
Počet příslušníků ve směně 7 6 (1 směna 5) 
Velitel družstva 1 1 
Hasič 2 1 
Strojník 3 3 (1 směna 2) 
Hasič- technik 1 1 
 

5.5.2. Technika 

Vybavení stanice požární technikou zařazenou v IZS a její stáří vyjadřuje tabulka č.5.10. 

 

Tabulka č. 5.10 – Technika umístěná na stanici Roudnice nad Labem 

TECHNIKA ROK VÝROBY  
STÁŘÍ 

TECHNIKY        
(rok) 

PRŮMĚRNÉ STÁŘÍ 
TECHNIKY NA 
STANICI (roky) 

CAS 15/2000/120- M2Z(CAS 15 – MAN )  2007 2   
CAS 32/8200/800- S3R (CAS 32 - T 815)  1989 20   
RZA- L2R (RZA 2 - NP) 1995 14 18,6 
AZ 30- M1Z (AZ 30 - IFA 50) 1973 36   
DA 12- L1Z (DA 12- A 31) 1989 20   
PMS - 1200 1989 20   



 28 

5.5.3. Charakteristika hasebního obvodu 

V hasebním obvodu jsou téměř všechny druhy specifických objektů: zástavba rodinných 

domků, nízkopodlažní budovy, řadové garáže, školy a školky, budovy se sníženou schopností 

pohybu osob (domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou), nemocnice 

s poliklinikou v Roudnici n/L. 

Poblíž náměstí v Roudnici n/L se nachází objekt historického zámku a budova Galerie 

moderního umění s depozitářem obrazů. 

Mezi významné průmyslové podniky umístěné v hasebním obvodu stanice patří 
Masokombinát Procházka a.s., Roudnice nad Labem, Meva a.s., Roudnice nad Labem, 

skladovací středisko Čepro a.s., Hněvice, Glazura a.s., Roudnice nad Labem. 

Hasebním obvodem stanice vede dálnice D-8 a  železniční koridor z Prahy do Drážďan.  

V Roudnici nad Labem je umístěno sportovní letiště Aeroklubu Roudnice n/L s možností 

přijímání mezinárodních letů menších dopravních a sportovních letadel. 

Nad velkou částí hasebního obvodu vedou mezinárodní letecké koridory. Dopravní letadla, 

která přistávají na letišti v Praze - Ruzyni, provádí nad hasebním obvodem přibližovací 

manévr před přistáním. 

Přes hasební obvod vedou produktovody firmy Čepro a.s. a ropovod Družba firmy MERO 

ČR. 
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6. Vyhodnocení podmínek pro výkon služby 
 
Z předchozích kapitol této práce, kde je početní stav příslušníků porovnán s příslušnými 

právními předpisy [4] je zřejmé, že skutečné obsazení směn na jednotlivých stanicích HZS 

Ústeckého kraje ÚO Litoměřice je nižší než plánované.  

Na centrální stanici v Litoměřicích chybí pro naplnění plánovaného početního stavu na dvou 

směnách 1 hasič a citelné ovlivnění výkonu služby a zásahové činnosti je zde málo 

pravděpodobné.  

Odlišná situace je na pobočných stanicích ÚO Litoměřice.Na stanicích typu  P1 s rozdílnou 

předurčeností pro záchranné práce je počet příslušníků v rozmezí od 60% do 85% 

plánovaného početního stavu. Tak výrazný rozdíl se musí nutně projevit na činnosti jednotky 

požární ochrany během výkonu služby a během zásahové činnosti. Výjimkou je pouze stanice 

Lovosice, kde se početní stav shoduje s požadavky uvedenými v právním předpisu [4]. 

Podmínky pro výkon služby na pobočných stanicích ÚO Litoměřice jsou v mnoha ohledech 

podobné. Pro vyhodnocení podmínek pro výkon služby a následně i podmínek pro provádění 

zásahů  jednotkami z pobočních stanic byla vybrána stanice ÚO Litoměřice č. 5 - Roudnice 

nad Labem. Tato stanice je dislokována ve městě s druhým největším počtem obyvatel 

v okrese ( po městě Litoměřice) a z pobočných stanic ÚO Litoměřice provedla nejvyšší počet 

zásahů u různých typů událostí v posledním roce i v průběhu posledních 5 let (viz. kap. 4.2. ). 

 

6.1. Akceschopnost jednotky 

Jednotka je akceschopná pokud splňuje podmínky stanovené právním předpisem [4]. 

Jednotky PO umístěné na pobočných stanicích se historicky dlouhodobě potýkají s nižšími 

početními stavy příslušníků oproti [4]. Pro zabezpečení možnosti čerpání dovolené a případ 

nemoci, odvelení do kurzů odborné přípravy nebo ozdravných pobytů příslušníků byly 

základní a minimální stavy na stanicích HZS Ústeckého kraje upraveny nařízením krajského 

ředitele [5] a uvádí je tabulka č. 6.1 . 
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Tab. č. 6.1 – Základní a minimální stav příslušníků ve směně HZS Ústeckého kraje 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

 

Zajištění akceschopnosti jednotky PO z hlediska počtu příslušníků s využitím pravidel 

uvedených v tabulce č. 6.1. je velice diskutabilní. 

Skutečnost, která má vliv na akceschopnost jednotky je funkční obsazení směny. 

V posledních 4 letech se projevuje problém s obsazením služebních míst na funkci hasič -  

strojník. S nabitím účinnosti zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

[6] se mnoho déle sloužících příslušníků rozhodlo k ukončení služebního poměru. Nemalé 

procento z nich působilo na funkci hasič - strojník. Získaní odborné způsobilosti na funkci 

hasič - strojník pro nově přijatého příslušníka je časově náročné (1 - 2 roky) a stávající 

příslušníci zařazení na funkci hasič, kteří by splňovali předpoklady pro ustanovení do funkce 

hasič - strojník, o to často neprojevují zájem. Přijetí větší osobní odpovědnosti vyplývající ze 

zařazení na funkci hasič - strojník a shodných platových podmínek jako ve funkci hasiče, 

které jsou nastaveny současným systémem odměňování, má demotivační účinek.  

Většina současných příslušníků ve funkcích velitelů družstev a hasičů - techniků na 

pobočných stanicích ÚO Litoměřice dříve vykonávala funkce hasičů - strojníků. Tuto 

odbornou způsobilost si i nadále udržují a v případě potřeby, tzn. v období mezi odchodem 

stávajících hasičů - strojníků a „vycvičením“ nových jsou schopni v operačním řízení plnit 

úkoly a povinnosti hasiče - strojníka.  

 

6.2. Zajištění odborných služeb 

Funkční složení směny na stanici typu P 1 určuje na každé směně pouze 1 hasiče - technika. 

V podmínkách HZS ÚO Litoměřice je zajištění provozu odborných služeb na stanicích P1 

určeno následovně: 

Základní po četní stav p říslušník ů ve 
směně 

Minimální stav p říslušník ů ve 
směně 

3 2 
4 3 
5 4 
6 4 
7 5 
8 6 
9 6 
10 7 
11 8 
12 8 
13 8 
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Chemická služba……………………………..směna A 

Spojová služba……………………………….směna B 

Strojní služba………………………………...směna C 

 

Zajištění chodu každé jednotlivé odborné služby pro celou pobočnou stanici je závislé na  

1 hasiči - technikovi. Toto řešení má negativní dopad především na chod chemické služby. 

Technické prostředky (ochranné obleky, izolační dýchací přístroje atd.) musí být před svým 

opětovným zařazením do pohotovosti zkontrolovány, přezkoušeny a dekontaminovány [7]. 

Pokud se použijí u zásahu, je nutné jejich výměnu ve vybavení požární techniky řešit 

dovozem z centrální stanice v Litoměřicích nebo povolat technika CHS z volna (v době 
služby směny B, C), aby provedl nezbytné úkony pro uvedení použitých prostředků chemické 

služby zpět do pohotovosti. 

Provoz strojní služby je v mnohém jednodušší. Na zajištění chodu strojní služby se mohou 

podílet příslušníci z řad hasičů - strojníků. Běžná údržba a opravy, které nevyžadují speciální 

vybavení a přístroje, jsou prováděny příslušníky v rámci směny v prostorách stanice.  

 

6.3. Provoz stanice 
Na pobočných stanicích ÚO Litoměřice není obsazena funkce velitele čety. Veškeré činnosti 

související s provozem stanice a organizací činnosti jednotky v době nepřítomnosti velitele 

stanice zajišťuje velitel družstva. Při dlouhodobé nepřítomnosti velitele stanice je jeho 

zastupováním pověřen některý z velitelů družstva. Ten i nadále zůstává zařazen ve směně  
a úkoly spojené se zastupováním velitele stanice provádí mimo svoji směnu v době volna.   

 
 

6.4. Činnost jednotky v organizačním řízení mimo prostory stanice 

Mezi činnosti jednotky prováděné v organizačním řízení mimo prostory stanice patří: 
 

• preventivně- výchovná činnost s mládeží a ukázky techniky, 

• technické zajištění soutěží v požárním sportu ( převážně doprava vody pomocí CAS), 

• přistavení požárních vozidel ke kontrole na STK, 

• odvoz požární techniky na opravy do servisu. 
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V případě, že je sloužící směna obsazena minimálním početním stavem příslušníků podle [5] 

a tato činnost by omezila akceschopnost jednotky je zajištění výše zmíněných činností 

realizováno pomocí příslušníků, kteří nejsou ve službě.  
 

6.5. Školení, výcvik, roční přezkoušení znalostí, ověření fyzické způsobilosti   

Odborná příprava příslušníků, fyzická příprava a výcvik, který je možné provádět 
v prostorách stanice probíhá standardním způsobem v rámci směny. Pokud se jedná o roční 

přezkoušení znalostí, ověření fyzické způsobilosti, výcvik s dýchací technikou v polygonu, 

školení obsluhovatelů automobilových plošin nebo automobilových žebříků atd. je způsob 

provedení odlišný od jednotky centrální stanice Litoměřice. Zatímco pro příslušníky centrální 

stanice je tato činnost zapracována do odborné přípravy v rámci směny, příslušníci pobočných 

stanic ji absolvují mimo směnu a je jim započítána práce přesčas do 150 hodin bez nároku na 

služební příjem [6]. 

 

7. Vyhodnocení podmínek pro provádění zásahů 

Pro provádění zásahů jednotkami požární ochrany a jejich přípravu v rámci odborné přípravy 

příslušníků slouží odborná literatura. Mezi základní dokumenty patří Bojový a Cvičební řád 

jednotek požární ochrany [8,9]. Bojový řád řeší povinnosti, úkoly a taktické postupy jednotek 

požární ochrany bez ohledu na početní stav zasahujících hasičů. Cvičební řád, především jeho 

část týkající se technického výcviku, se o početní stav hasičů přímo opírá. Pro detailní 

rozpracování činností jednotlivých členů družstva při různých typech bojových rozvinutí je 

hlavním kritériem početní stav družstva. Po několika historických změnách je současná 

podoba zpracována pro družstvo 1+5, družstvo 1+3 (tzv. družstvo o zmenšeném početním 

stavu) a četu. 

Shromážděním a analýzou dat dokumentace o akceschopnosti jednotky [10] ze směny A na 

požární stanici Roudnice nad Labem bylo možné získat výstupy, které uvádí tabulka č. 7.1.  

a grafické znázornění na obrázku č. 7.1.  
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Tab. č. 7.1 – Přítomnost příslušníků v jednotlivých směnách na stanici Roudnice n/L za rok 
2008 
Přítomnost p říslušník ů ve sm ěně na stanici Roudnice n/L v roce 2008 

  

6 příslušník ů ve 
služb ě 

(počet směn) 

5 příslušník ů ve 
služb ě 

(počet směn) 

4 příslušníci ve 
služb ě 

(počet směn) 

směna A 32 43 47 

směna B 26 52 44 

směna C 13 32 77 

celkem za 
stanici 

71 127 168 

 

 

19%

35%

46%

6 příslušníků ve službě 5 příslušníků ve službě 4 příslušníci ve službě

Obr. č. 7.1 – Podíl na zajištění akceschopnosti jednotky stanice Roudnice n/L podle       
přítomnosti příslušníků v jednotlivých směnách za rok 2008 
 
 
Stanice HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice v Roudnici n/L vzhledem ke své předurčenosti 

(viz. kap. 5.5.) a zařazení vozidla RZA zajišťuje v rámci směny stálou osádku této požární 

techniky v počtu 2 příslušníků. Ostatní  příslušníci ve směně jsou zařazeni na požární technice 

určené pro ostatní zásahy. V případě výjezdu jednotky na jiný typ události než je dopravní 

nehoda zůstává technika RZA i s obsazením na stanici v pohotovosti.  

S využitím dat uvedených v tab. č. 7.1. a na obr. č. 7.1. bylo vyhodnoceno jak byla jednotka 

stanice Roudnice n/L byla v roce 2008 schopna zajistit výjezd na jiné typy událostí než je 

dopravní nehoda. Téměř v polovině všech směn v roce 2008 byla jednotka schopna uskutečnit 

výjezd k události (kromě dopravní nehody) v početním stavu 1+1 a ve více jak třetině směn 

v početním stavu 1+2.  
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Ani jeden z výše uvedených početních stavů příslušníků, kteří jsou vysíláni k události 

neodpovídá současným požadavkům na družstvo jednotky požární ochrany [8]. Jakým 

způsobem tato skutečnost ovlivňuje zásahovou činnost s ohledem na typ nebo místo události 

popisují následující kapitoly diplomové práce. 

 

7.1. Dopravní nehoda 

Současná podoba silniční dopravy se vyznačuje nárůstem hustoty provozu a s tím i zvýšeným 

počtem dopravních nehod. Účast jednotek požární ochrany HZS Ústeckého kraje ÚO 

Litoměřice u dopravních nehod zaujímá přední místa statistik (oproti jiným typům událostí)  

v počtu provedených zásahů (viz. kap. 4.2.). 

V podmínkách požární stanice Roudnice n/L je pro zásahy tohoto typu využíváno celé 

obsazení směny a techniky RZA- L2R současně s CAS 15/2000/120 M2Z. Počet zasahujících 

hasičů je pro provedení vlastních záchranných a likvidačních prací (stabilizace havarovaného 

vozidla, požární zajištění, vyprošťovací práce atd.) dostačující. Objem prací je jednotka PO 

schopna zvládnout za předpokladu, že velitel zásahu se aktivně podílí na plnění dílčích úkolů 

prováděného zásahu. Situace na místě zásahu je v prvotní fázi mírně zhoršena dlouhým 

soustředěním složek IZS u události. Všechny síly jsou použity na záchranné práce a velitel 

zásahu už nemá k dispozici žádné příslušníky pro usměrňování silničního provozu. Pro 

zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů a vytvoření dostatečného prostoru pro zásahovou 

činnost využívá jednotka taktického základu tzv. nárazníkového postavení vozidel uvedeného 

na obrázku č. 7.2. 

 

Obr. č. 7.2 - Postavení vozidel u dopravní nehody s využitím RZA a CAS [18] 
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V praxi bylo ověřeno, že jednotky PO se ve většině případů dostavují na místo události jako 

první a v prvotní fázi zásahu provádějí činnost bez účasti dalších složek IZS. S použitím výše 

zmíněné techniky a postavení vozidel na místě události (viz. obr. 7.2.) jsou jednotky PO 

v přiměřené míře schopny zajistit vlastní bezpečnost i bez spolupráce se složkami IZS. 

Vedení HZS ÚO Litoměřice seznámilo příslušníky jednotky ze stanice Roudnice n/L se svým 

záměrem přemístit technické prostředky určené pro zásahy při dopravních nehodách z vozidla 

RZA do CAS 15/2000/120 M2Z a využívat pro výjezd k této události pouze jednoho vozidla. 

Svůj záměr hodlá realizovat v 1. pololetí roku 2009. Pokud se tak stane, výrazně to ovlivní 

způsob práce zasahujících hasičů a jejich bezpečnost. 

Umístění hydraulického vyprošťovacího zařízení (HVZ) do nástavby CAS je spojeno 

s použitím taktického postupu postavení vozidel u dopravní nehody uvedené na obrázku  

č. 7.3. 

 

Obr. č 7.3 - Postavení vozidel u dopravní nehody s využitím 1 CAS [18] 

 

Vzdálenost postavení CAS od havarovaných vozidel a zasahujících hasičů je podstatně kratší 

a je ovlivněna technickými parametry hydraulického vyprošťovacího zařízení (délka 

tlakových hadic). Demontáž celého HVZ z nástavby a ustavení vozidla CAS ve větší 

vzdálenosti od místa dopravní nehody pro zajištění bezpečnosti zasahujících je v praxi 

nevyužitelná. Je žádoucí nasazení tohoto technického prostředku v nejkratší možné době  
a demontáž HVZ je časově náročná. Tyto podmínky spojené s nedostatky ve spolupráci 

složek IZS v počáteční fázi zásahu výrazně zvyšují bezpečnostní riziko pro zasahující 

jednotku PO. Na bezpečnost zasahujících hasičů při provádění záchranných a likvidačních 

prací je kladen důraz a je prioritním předpokladem pro úspěšný zásah.  
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7.2. Požární zásah 

Stanovení objemu činností, které je schopno zajistit družstvo 1+5 a družstvo o zmenšeném 

početním stavu 1+3 je základem pro určení potřeby sil a prostředků na místě zásahu. Jednotka 

PO vykazuje tzv. taktickou hodnotu. Jestliže stejný objem prací mají vykonávat příslušníci  

o početním stavu 1+1 nebo1+2 má to vliv na rychlost bojového rozvinutí a efektivitu celého 

zásahu.  

Výše uvedený početní stav je charakteristický pro jednotky HZS ÚO Litoměřice umístěné na 

stanicích typu P 1. Kritickou dobou je časové údobí mezi příjezdem 1. jednotky PO (ve 

většině případů se jedná o jednotku HZS kraje) na místo zásahu a příjezdem dalších jednotek 

PO podle poplachového plánu kraje v závislosti na vyhlášeném stupni poplachu. Po tuto dobu 

je zvládnutí činností spojených se zásahem možné jen za předpokladu vysokého fyzického 

nasazení zasahujících hasičů. Pokud má být jednotka schopna provést alespoň prvotní zásah 

musí velitel zásahu (se zachováním povinností vyplývajících z jeho funkce)  provádět dílčí 
práce na zásahu spolu s ostatními členy jednotky. Tím je například vytvoření hadicového 

vedení, obsluha požární techniky, obsluha útočného proudu atd.. 

Velitel zásahu, který provádí vlastní hašení, evakuaci osob atd. ztrácí celkový přehled o místě 
zásahu. Příliš se soustředí na plnění dílčího úkolu u zásahu, což se odráží  na vedení zásahu. 

Tím je ovlivněna organizace místa zásahu, schopnost efektivně využít potenciálu 

soustředěných sil a prostředků na místě události nebo organizace pomoci v případě vzniku 

mimořádné události (zřícení stavebních konstrukcí atd.).  

S tím souvisí i adaptace nových příslušníků na místní podmínky vyplývající z početního 

stavu. V kurzech základní odborné přípravy (Vstupní příprava příslušníků) je značná část 

věnována technickému výcviku [8], hlavně určení činnosti a přidělení technických prostředků 

jednotlivým členům družstva. V prostředí jednotek ze stanic typu P1 ÚO Litoměřice jsou 

takto získané vědomosti nevyužitelné nebo jen v omezené míře. Mnohem většího významu 

nabývá znalost technických prostředků potřebných pro vytvoření konkrétního vedení  

a schopnost sledovat práci ostatních hasičů při bojovém rozvinutí. Činnost při bojovém 

rozvinutí v počtu 1+1 nebo 1+2 je možno charakterizovat heslem „co neunese jeden, musí 

vzít druhý“. 

Při zásazích jednotek PO v regionu Litoměřicka je nutno počítat s dlouhou dobou soustředění 

sil a prostředků na místě události. Zajištění požární ochrany na území okresu Litoměřice 

vychází z plošného pokrytí území ČR jednotkami PO a je zajišťováno kategoriemi jednotek 

JPO I, JPO III a JPO V. Činnost jednotek JPO III a JPO V je na území okresu Litoměřice 

ovlivňována: 
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� denní migrací členů JSDH za prací mimo region, 

� neochotou zaměstnavatelů uvolňovat členy JSDH pro činnost v jednotce, 

� zastaralostí požární techniky, 

� v řadě obcí nezájmem o jednotku SDH obce. 

 

Důsledkem těchto faktorů je sporadická nebo žádná účast těchto jednotek PO u zásahů 

převážně v pracovních dnech.  

 

S využitím dostupné dokumentace [11] bylo provedeno shromáždění a analýza dat. Oborem 

dat byly zásahy u požárů uskutečněné jednotkou HZS ÚO Litoměřice stanice Roudnice n/L 

v roce 2008 resp. požáry, které si vyžádaly účast více jak 1. jednotky PO .Účelem analýzy 

bylo stanovení skutečné průměrné doby mezi dojezdem 1. a 2. jednotky PO na místo události. 

Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce č. 7.2. 

 

Tab. 7.2 - Časové rozmezí mezi dojezdem 1. a 2. jednotky PO k události 

Časový rozdíl mezi dojezdem 1. a 2. jednotky PO na m ísto zásahu  
u požár ů s účastí jednotky HZS ÚO Litom ěřice stanice Roudnice n/L 

Celkový počet požárů 101 

Počet požárů s účastí 
více jak 1. jednotky PO 

69 

Nejkratší čas mezi 
dojezdem 1.a 2.jednotky 

PO (min) 
6 

Nejdelší čas mezi 
dojezdem 1.a 2.jednotky 

PO (min) 
34 

Průměrný čas mezi 
dojezdem 1.a 2.jednotky 

PO (min) 
17 

 

Analýzou byl stanoven výsledný průměrný čas na hodnotu 17 minut. Z hodnoty nejkratšího  

a nejdelšího časového rozmezí mezi příjezdem 1. a 2. JPO na místo události vyplývá, že na 

tuto dobu má vliv vzdálenosti místa zásahu od dislokace jednotky, kategorie vyslané JPO, 

denní doba a aktuální akceschopnost JPO III a V, jejichž činnost ovlivňují výše popsané 

faktory.  

V roce 2008 byla jednotka HZS ze stanice Roudnice n/L v rámci obnovení techniky vybavena 

vozidlem CAS 15/2000/120 - M2Z. Doba, po kterou je jednotka schopna zajistit dodávku 
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hasební vody na požářiště z vlastních zdrojů (za předpokladu využití vysokotlakého zařízení 

s nejnižší spotřebou vody) činí přibližně 10 minut. Z porovnání s průměrnou dobou z tab. 7.2 

lze vyhodnotit, že jednotka HZS ze stanice Roudnice n/L se bude v mnoha případech potýkat 

v první fázi zásahu s nedostatkem požární vody. Pokud se veliteli zásahu nepodaří zajistit 

dodávku požární vody pomocí hydrantové sítě (vzhledem k početnímu stavu zasahujících  

a stavu hydrantové sítě), bude pravděpodobně docházet k jevu nazvanému jako „vysychání 

hadic“. 

 

7.3. Zásahy v průmyslových zónách 

Zásahy jednotek HZS ÚO Litoměřice pří požáru nebo událostech s únikem NL v areálech 

průmyslových podniků nejsou tolik časté. Vzhledem k charakteru regionu jsou ale 

pravděpodobné a je třeba se o nich zmínit. Z charakteristiky hasebních obvodů jednotlivých 

stanic HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice vyplývá, že v okrese Litoměřice se nachází 

provozy chemického, petrochemického a papírenského průmyslu. Jejich činnost je spojena 

s výrobou, používáním, skladováním a přepravou chemických látek a přípravků.  

V posledních letech provedli provozovatelé provozů řadu změn. Jednalo se především  

o rozdělení jednotlivých provozů v podniku více právním subjektům, modernizaci 

technologií, nahrazení původně používaných nebezpečných látek za alternativní s menšími 

bezpečnostními riziky a instalací požárně bezpečnostních zařízení. 

Důsledkem těchto změn a patrně i snahou snížit finanční výdaje (za předpokladu přepracování 

dokumentace požární ochrany [12] a vyjádření HZS Ústeckého kraje) bylo zrušení mnoha 

jednotek PO HZS podniku.  

V celém okrese Litoměřice jsou provozovány pouze dvě jednotky HZS podniku a to HZSP 

Čepro a.s. se sídlem v Hněvicích a HZSP Lovochemie a.s. se sídlem v Lovosicích. 

 Jednotky HZS ÚO Litoměřice tak ztratily zdroj sil a prostředků pro řešení událostí 

v průmyslu. Jejich pomoc v podobě znalosti technologie, bezpečnostních rizik, místních 

poměrů a speciálních technických prostředků a speciální požární techniky je nedocenitelná. 

Problematika zásahů je v mnoha ohledech shodná se zásahy v předchozí kapitole. Typická je 

zde potřeba velkého množství sil a prostředků na místě zásahu a dlouhá doba jejich 

soustředění. HZS ÚO Litoměřice nedisponuje požární technikou v podobě kombinovaných   

a pěnových hasících automobilů ani vysokými počty technických prostředků chemické služby 

[7,13]. V případě jejich potřeby se doba soustředění sil prostředků na místě zásahu 

pravděpodobně značně prodlouží. 
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8. Řešení zjištěných nedostatků a zásady pro provádění zásahů   

Technicky nejjednodušším řešením dané situace je doplnění početních stavů do podoby, 

kterou určuje právní předpis [4]. To samozřejmě nelze bez navýšení objemu finančních 

prostředků. Propad ve stavech příslušníků jednotek HZS ÚO Litoměřice je dlouhodobý  

a vzhledem k současné ekonomické situaci je jejich zvýšení jen velmi málo pravděpodobné. 

Zlepšení podmínek pro výkon služby resp. zmírnění dopadů na činnost jednotek PO u zásahu 

lze dosáhnout organizačními opatřeními a stanovením zásad pro provádění zásahů v regionu.  

 

8.1. Činnost operačního a informačního střediska 

Činnost dnes jediného Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) Ústeckého 

kraje může výrazně ovlivnit průběh zásahu jednotek PO na místě události. Současná činnost 

KOPIS Ústeckého kraje vykazuje závažné nedostatky, především v získávání a předávání 

informací potřebných pro zásah jednotek PO [16].  Je nutné, aby personál KOPIS dokázal 

získat relevantní informace o situaci na místě události a následně byl schopen správně 
odhadnout  potřebu sil a prostředků pro zásah jednotek PO. Včasné vyslání dostatečných sil  

a prostředků s ohledem na početní stavy příslušníků v jednotkách HZS ÚO Litoměřice 

výrazně zkrátí dobu soustředění těchto SaP na místě zásahu. 

8.2. Zajištění akceschopnosti jednotek HZS ÚO Litoměřice 

Jednotka PO HZS kraje je akceschopná, pokud její početní stav je v souladu s právním 

předpisem [4]. Způsob řešení problematiky v oblasti funkčního složení směny popsaný v kap. 

č. 6.1. je vzhledem k personální politice HZS ČR a aktuálním početním stavům jediný možný.  

8.3. Obnova požární techniky 

Obnova požární techniky na stanicích HZS ÚO Litoměřice je žádoucí. Stáří požární techniky 

odpovídá masivnímu pořizování techniky v 80. a 90 letech minulého století. Dlouhodobý 

propad v obměně a nákupu nové techniky se projevuje ve zvýšených nákladech na údržbu  

a provoz mobilní požární techniky a ve snížené technické úrovni zásahové činnosti. 

Na konci roku 2007 byl na stanici HZS v Roudnici n/L umístěn požární automobil CAS 

15/2000/120 M2Z (MAN TGM). Jedná se o jednu ze 40 CAS ze státní objednávky na 

podporu obnovy požární techniky. Okamžité zařazení této techniky do pohotovosti nebylo 

možné. Účelová nástavba musela být zrekonstruována pro potřeby jednotky PO. I přes 

veškeré úpravy má tento požární automobil neměnné technicko - taktické parametry  



 40 

(zejména objem nádrže vody pro hašení), které ve spojení s charakterem regionu  

a podmínkami pro provádění zásahů popsaných v této práci jsou nevhodné.  

Obměna požární techniky a technických prostředků musí být vedena s ohledem na charakter 

regionu a potřeby jednotek HZS ÚO Litoměřice.  

8.4. Využití požární techniky při zásahu  

Všechny pobočné stanice HZS ÚO Litoměřice disponují (mimo jiné) požárním automobilem 

CAS 32/8200/800 – S3R (T- 815). Pokud to početní stav a funkční složení směny na stanicích 

typu P 1 dovolí, musí být tato technika pro případ událostí požárů většího rozsahu obsazována 

alespoň 1 hasičem - strojníkem. Při vyslání jednotky PO k události požáru většího rozsahu  

by obě dvě CAS vyjížděli současně. 
Celkový počet zasahujících se tím nezmění, ale podmínky zásahu se tímto opatřením zlepší. 

Celkový objem požární vody, kterou bude mít jednotka k dispozici v prvotní fázi zásahu 

umožní soustředění sil a prostředků na místě zásahu bez výpadku v dodávce hasební látky. 

8.5. Zásahy v průmyslových areálech 

V práci byl popsán současný stav požární ochrany v podnicích chemického, petrochemického 

a papírenského průmyslu. Vzhledem k absenci jednotek HZSP je vhodné zařadit do 

pravidelné odborné přípravy příslušníků HZS Ústeckého kraje (dle hasebního obvodu) 

praktické seznámení s těmito objekty. Toto seznámení může být provedeno formou exkurze 

nebo taktického cvičení. Praktické seznámení s objekty a provozy jednotlivých podniků za 

normálních provozních podmínek může usnadnit a zrychlit činnost jednotek PO při řešení 

událostí.  

8.6. Spolupráce jednotek PO u zásahu 

Vzhledem k podobě zpracování plošného pokrytí území okresu Litoměřice jednotkami PO je 

nutné provádět častější aktualizaci, která ověří akceschopnost jednotek PO kategorie III a V. 

Založení jednotek požární ochrany kategorie II (JPO II) na území okresu by bylo jistě 
přínosem pro zlepšení podmínek při zásahu.  

Současně je nutné zajistit, aby byly důsledně plněny úkoly HZS kraje (viz. kap. č. 2)  

a povinnosti obcí, právnických osob a fyzických podnikajících osob v oblasti požární ochrany 

uvedené v zákoně o požární ochraně [1].  



 41 

8.7. Zajištění odborných služeb na pobočných stanicích HZS ÚO Litoměřice 

Druhy odborných služeb HZS ČR doznaly změny v podobě rozdělení původní Chemicko - 

technické služby na službu chemickou a technickou. Tato změna by se měla projevit i na 

zajištění odborných služeb na pobočných stanicích HZS ÚO Litoměřice. Provoz technických 

prostředků chemické a technické služby, jejich údržby a kontrol zajišťuje v současné době 
technik chemické služby. Jako nejvhodnější řešení se nabízí zrušení funkce technika spojové 

služby a zřízení funkce technika technické služby.  

Technické prostředky spojové služby používané v současnosti na stanicích neumožňují téměř 
žádné opravy a údržbu prostřednictvím technika spojové služby. Jeho činnost je postradatelná. 

Naopak technik chemické služby je v současnosti neúměrně přetěžován zajišťováním obou 

odborných služeb (chemické a technické). 
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9. Závěr 
V diplomové práci jsem ve všech bodech splnil cíle práce. Charakterizoval jsem okres 

Litoměřice z hlediska geografického, topografického, dopravní infrastruktury, průmyslu atd.. 

Shromáždil jsem informace týkající se současného stavu stanic a jednotek HZS Ústeckého 

kraje ÚO Litoměřice. Vyhodnotil jsem podmínky k výkonu služby a provádění zásahů 

v prostředí HZS Ústeckého kraje ÚO Litoměřice.  

Početní stav příslušníků negativně ovlivňuje činnost jednotek HZS ÚO Litoměřice 

v operačním i organizačním řízení. Náprava v podobě doplnění početních stavů dle 

požadavků uvedených v právních předpisech [4] není v současnosti možná.Uvedené návrhy 

řešení pouze zmírňují dopad zjištěných nedostatků. Implementace navržených opatření je 

podmíněna komunikací a spoluprací jednotlivých oddělení, služebních funkcionářů a řídících 

úrovní HZS Ústeckého kraje. 
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11. Přílohy 

Příloha č. 1                      Organizační řád pravidelné směny HZS Ústeckého kraje 

 
 
 


