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ANOTACE 

 

BÖHM, J. Optimalizace nasazení jednotek sborů dobrovolných jednotek v Královéhradeckém 

kraji:diplomová práce Ostrava:VŠB-TU, 2010. 68 s. 

 

Diplomová práce se zabývá plošným pokrytím dobrovolnými jednotkami požární 

ochrany (dále jen JPO) na území okresu Trutnov v Královéhradeckém kraji. Nejprve je zde 

z hlediska požární ochrany charakterizováno území Královéhradeckého kraje a JPO na tomto 

území dislokované. Dále je podrobněji charakterizována a analyzována činnost a stav 

dobrovolných JPO na okrese Trutnov. V práci jsou také vyhodnoceny poznatky z činnosti 

JPO v sousedních státech. Na základě zjištěných výsledků a také místních znalostí a 

zkušeností autora z osmiletého působení u Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) 

Královéhradeckého kraje územního odboru Trutnov je provedena optimalizace plošného 

pokrytí dobrovolnými JPO obcí na okrese Trutnov. 

 

Klíčová slova: plošné pokrytí, dobrovolné jednotky požární ochrany, Trutnov 

 

ANNOTATION 

 

BÖHM, J. Optimalization of the Use of Volunteer Fire Brigades in the Hradec Králové 

Region: diploma thesis Ostrava:VŠB-TU, 2010. 68 p. 

 

This diploma thesis deals with the full-area coverage by the volunteer fire prevention 

units (FPU) in the territory of Trutnov district in Královéhradecký region.  First of all the 

territory of Královéhradecký region and FPU deployed in this area are described from the 

point of view of the fire prevention. The activity and the state of voluntary FPU in Trutnov 

district are described and analysed in more detail. This thesis also evaluates the observation of 

the FPU activity in bordering countries.  Based on discovered results and also on author´s 

regional knowledge and experience from his eight year work experience at the Fire prevention 

corp (FPC) of Královéhradecký region, district department Trutnov, the optimalization of the 

full-area coverage by the voluntary municipal FPU in Trutnov district has been made. 

 

Key words: area coverage, voluntary fire prevention units, Trutnov 
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1 Úvod 
 

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

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

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

činnosti. 

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

je vyvolána lidským konáním.  

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

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

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

potlačování mimořádných událostí jsou jednotlivé činnosti u těchto událostí rozdělovány 

podle jejich charakteru mezi specielně vybavené, vycvičené a vyškolené záchranné složky [5]. 

V dnešní době tyto složky tvoří integrovaný záchranný systém a jednou z jeho základních 

složek jsou jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany. Tyto jednotky jsou z velké části jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. 

V poslední době však podmínky v České republice nejsou nakloněny jakékoliv dobrovolné 

činnosti a ani jednotky požární ochrany v tomto netvoří žádnou výjimku. Za mého 

několikaletého působení v oblasti požární ochrany ať již u sboru dobrovolných hasičů (dále 

jen SDH) nebo u HZS pozoruji, že každým rokem zaniká několik jednotek SDH a také 

sdružení dobrovolných hasičů. Důvodů spatřuji několik, ale mezi nejčastější patří nedostatek 

lidských zdrojů a finance. Tímto jevem je ovšem soustavně narušováno plošné pokrytí 

jednotkami požární ochrany na území Královéhradeckého kraje. Proto jsem se v závěrečné 

práci magisterského studia rozhodl zabývat optimalizací a rozmístěním jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí tak, aby byla zajištěna pomoc v požadovaných časech na všech 

místech vybraného okresu Královéhradeckého kraje. V této práci bude nejprve stručně 

zmapován Královéhradecký kraj a stav jednotek požární ochrany působících na jeho území. 

Dále se práce bude podrobněji zabývat územím okresu Trutnov, a to zejména současným 

stavem a činností dobrovolných jednotek požární ochrany zde dislokovaných. Bude zde také 

zhodnocena požární ochrana v sousedních státech. Cílem práce by mělo být na základě 

zjištěných informací provedení optimalizace plošného pokrytí jednotkami SDH obcí na území 

okresu Trutnov. 
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2 Rozpracování cílů práce 

 
Cílem této diplomové práce je provézt optimalizaci sborů dobrovolných jednotek na 

území okresu Trutnov. Tohoto cíle ovšem není možno uspokojivě dosáhnout bez důkladného 

zmapování, rozboru a vyhodnocení území a jednotek požární ochrany s tímto okresem 

spojených. 

Proto by se řešení tohoto problému mělo nejprve ubírat k charakterizování území 

Královéhradeckého kraje, nebezpečí z hlediska vzniku mimořádných událostí a stavu 

zabezpečení požární ochrany zde. 

Poté by měl následovat důkladnější rozbor území řešeného okresu z hlediska požární 

ochrany. Zde je důležité zejména vytipování možných míst se zvýšeným nebezpečím vzniku 

mimořádné události. Dále bude nutno zaměřit se na samotné jednotky požární ochrany, které 

jsou na tomto území dislokované. Důležité jsou údaje o skutečných počtech, kategoriích, 

zásahové činnosti, akceschopnosti, systému odborné přípravy a financování jednotek požární 

ochrany.  

 Dalším krokem by mělo být vyhodnocení poznatků z činnosti jednotek požární 

ochrany v sousedních státech. To by mohlo být případným zdrojem inspirace pro úspěšné 

dosažení cíle této práce. 

 Teprve na základě informací zjištěných při řešení jednotlivých bodů uvedených výše, 

by mělo být možno přistoupit k samotnému navržení optimalizace plošného pokrytí 

hodnoceného území jednotkami požární ochrany. Návrh řešení by měl řešit současnou situaci 

v souladu se stávajícími právními předpisy a být navržen tak, aby byl realizovatelný v praxi. 
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3 Rešerše literatury 
 

Před samotným řešení této práce bylo nejprve nutno prostudovat mnoho dokumentů, 

publikací a právních předpisů, pro vytvoření určité úrovně znalostí, právního a všeobecného 

přehledu v problematice řešení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany. Proto zde 

uvádím publikace, ze kterých jsem při tvorbě této diplomové práce nejvíce čerpal, a také  při 

řešení jakých pasáží jsem je zejména využil. 

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb. 

O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších změn provedených 

vyhláškou č. 226/2005 Sb. [2].  

Tato vyhláška vymezuje pojem plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, 

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

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

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

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

odbornou způsobilost a přípravu [5]. 

Tento právní předpis jsem využil zejména pro účely aktualizování stanovených stupňů 

nebezpečí území obcí uvedených v nařízení Královéhradeckého kraje č. 1 ze dne 7. dubna 

2006. Dále jsem podle tohoto dokumentu mimo jiné provedl vyhodnocení akceschopnosti 

JPO na řešeném území. 

 

MENCL, F. 

Koncepce požární ochrany Královéhradeckého kraje 2006 – 2015. 

1. vydání Hradec Králové: HZS Královéhradeckého kraje, 2005 

 V tomto dokumentu je popsán všeobecně Královéhradecký kraj. Dále je zde 

provedena identifikace možných rizik z hlediska vzniku mimořádných událostí a jejich 

pokrytí.  

 Tento dokument jsem využil při charakterizování Královéhradeckého kraje a 

hodnocení Královéhradeckého kraje z hlediska nebezpečí vzniku mimořádných událostí. 

 

 

 

 



 

 10 

HANUŠKA, Z. 

Organizace jednotek požární ochrany. 

2. vydání Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 116 s. ISBN: 978-

80-7385-035-7 

 Obsahem publikace je popis systému jednotek požární ochrany, který se v České 

republice začal budovat od roku 1994 pod názvem plošné rozmístění sil a prostředků. Jsou 

zde popsány teoretické základy tohoto systému a důvody pro jeho vznik. Z hlediska 

systémové analýzy je věnována pozornost definici dvou podsystémů uvedeného plošného 

rozmístění a jsou zde podrobně rozpracovány charakteristiky vnitřní organizace základních 

druhů jednotek PO v návaznosti na systém plošného rozmístění [6]. 

Z této knihy jsem čerpal především při samotném vytváření optimalizace plošného 

pokrytí dobrovolnými JPO obcí na území okresu Trutnov. 

 

MV GŘ HZS ČR 

Metodika zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 

1. vydání Praha: Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

2009, 42 s. 

 V této publikaci je vytvořen přehledný souhrn nezbytných informací pro zřizovatele a 

provozovatele JPO. U těchto informací jsou zde vždy doplněny právní předpisy, ze kterých 

dané informace vychází. 

 Z této metodiky jsem čerpal informace především v pasážích o financování JPO a 

odborné způsobilosti členů JPO. 
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4 Charakteristika Královéhradeckého kraje 

 
Má-li být v této práci provedena optimalizace rozmístění JPO na území hasebního 

obvodu územního odboru Trutnov, je nemyslitelné to provézt alespoň bez základních 

informací a znalostí většího územního celku, jehož je tento územní odbor součástí. Jakékoliv 

plošné pokrytí JPO by neplnilo řádně svůj účel, kdyby tyto menší celky byly izolovány od 

okolních. Služby, které tyto jednotky poskytují občanům, by neměly být omezovány „jakými 

si pomyslnými“ hranicemi okresů, krajů a v době EU (dle mého názoru) ani států.  

Z tohoto důvodu v úvodní kapitole vlastní práce nejprve charakterizuji území 

Královéhradeckého kraje, dále na tomto území vyhodnotím nebezpečí a nebezpečná místa 

z hlediska vzniku mimořádných událostí. Uvedu zde základní informace o JPO působících na 

území tohoto kraje, provedu základní analýzu jejich techniky a uvedu statistické údaje o 

zásahové činnosti. 

 

4.1 Základní charakteristika území Královéhradeckého kraje 

 

Královéhradecký kraj vznikl na základě ustanovení zák. č. 129/2000 Sb., O krajích 

(krajské zřízení) a administrativně se do konce roku 2002 členil na okresy Hradec Králové, 

Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. Počínaje rokem 2003 se území kraje 

rozdělilo do 36 samosprávních spádových obvodů pověřených úřadů, které dohromady 

zahrnují 448 obcí, z toho 1 statutární město a 42 měst. Na území o rozloze 4758,10 km2 žije 

přibližně 554 500 obyvatel. Z celostátního průměru se Královéhradecký region s 116 osobami 

na km2 řadí k oblastem se střední hustotou osídlení [4]. 

Královéhradecký kraj se rozprostírá v severovýchodní části Čech na ploše 4 758 km2. 

Na severozápadě sousedí s krajem Libereckým (území okresu Semily), na západě se 

Středočeským krajem (území okresů Mladá Boleslav, Nymburk a Kolín) a na jihu s krajem 

Pardubickým (území okresů Pardubice a Ústí nad Orlicí). Státní hranici s Polskou republikou, 

která tvoří s délkou přibližně 170 km 40% celkové hranice kraje, modeluje na severu pohoří 

Krkonoš s nejvyšší horou České republiky Sněžkou (1602 m.n.m.) a na východě pohoří 

Orlických hor s jejich nejvyšším vrcholem Velká Deštná (1115 m.n.m.). Směrem 

k jihozápadu se krajina postupně snižuje do Polabské nížiny, kde leží naopak nejníže 

položený bod kraje (202 m. n. m.) [4].   
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Mapa Královéhradeckého kraje s vyznačením pohoří, řek, měst a důležitých 

komunikací je uvedena v příloze č. 1.  

Geografické podmínky území jsou v jednotlivých částech kraje poměrně rozdílné 

vlivem různé výškové členitosti, intenzity zalesnění a množství a velikostí vodních toků. Jsou 

zde zastoupeny všechny typy reliéfů od rovin až po značně členitý horský terén na severu a 

severovýchodě [4]. 

Řeky patří svým režimem ke středoevropskému typu s největšími vodními stavy v 

období jarních dešťů a tání sněhu, v posledním období i při letních přívalových deštích. 

Území kraje spadá do Povodí Labe, řeka Labe tvoří v kraji  osu její říční sítě. Přítoky řek mají 

převážně bystřinný ráz, přitékají z oblastí bohatých na srážky. K hlavním přítokům patří Úpa, 

Metuje a Cidlina. Z hlediska množství vody je nejdůležitějším přítokem Orlice. Vodní plochy 

a vodní díla jsou na území kraje v omezené míře. Nejvýznamnější z nich jsou nádrž Rozkoš u 

České Skalice a přehrady na horním toku Labi Les Království u Dvora Králové nad Labem a 

přehradní nádrž Labská ve Špindlerově Mlýně. Významné, nejen vodohospodářsky, jsou i 

rybničnaté plochy zejména v oblasti Chlumecka [4]. 

Území kraje leží v mírném  podnebním pásmu. Průměrné roční úhrny srážek se 

pohybují od hodnot okolo 500 až 600 mm v údolí Labe, až do hodnot vyšších než 1400 mm 

na hřebenech Krkonoš. Průměrné roční teploty  se pohybují v rozmezí  8-10 oC  na většině 

území až po 0 - 2 oC na krkonošských vrcholech.  Sněhová pokrývka v regionu značně kolísá. 

V nížinách trvá 30- 40 dní, ve výškách okolo 600 m n.m. 60 - 80 dní a ve výškách nad 1000 

m n.m. více než 200 dní [4]. 

Celkem 31 % celkové plochy kraje je zalesněno, ucelené lesní plochy se rozprostírají 

zejména v severní a severovýchodní části (Krkonoše, Podkrkonoší a Orlické hory). Z výměry 

kraje připadá 59 % na zemědělskou půdu, z toho tvoří 69 % půda orná a 19% louky. Velké 

městské průmyslové aglomerace nejsou v kraji vybudovány [4]. 

V Královéhradeckém kraji jsou umístěny důležité průmyslové a zpracovatelské 

závody s celostátním významem. Je zde zastoupen průmysl elektrotechnický, automobilní, 

textilní a potravinářský. Mimo velké podniky je značná část průmyslové základny tvořena  

menšími podniky a závody, které v průběhu doby v rámci procesu restrukturalizace zanikaly, 

měnily formu a velikost, některé pokračují v původní činnosti [4]. 

V Královéhradeckém kraji je 10 národních kulturních památek. Památkových rezervací 

je na území 7 a památkových zón 17 [4]. 
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4.2 Nebezpečí z hlediska vzniku mimořádné události v Královéhradeckém 

kraji 

4.2.1 Rizika ekologické havárie 
 
Produktovody: 

 Královéhradeckým krajem prochází produktovod DN 300 celorepublikového významu 

od Kolína do ČEPRO a.s. Cerekvice n. Byst. Je jím přepravována nafta a petrolej. Délka 

potrubí v kraji je 24,2 km [4]. 

 

Skládky nebezpečného odpadu: 

Úložiště nebezpečného odpadu je umístěno od roku 1993 v lokalitě obce Lodín, okres 

Hradec Králové. Předpoklad skladování nebezpečného odpadu v tomto úložišti je do roku 

2015. Kapacita skládky je cca 808 000  m3 a skládka má postupně zabírat plochu 65 900 m2. 

[4].  

V tabulce č. 1 jsou uvedeny organizace, které v Královéhradeckém kraji provádějí 

likvidaci nebezpečných odpadů. 

 

Tab. č. 1: Seznam vybraných organizací provádějících likvidaci nebezpečných odpadů v 

Královéhradeckém kraji [4]. 

Název organizace Adresa Druh prováděné služby 

A.S.A.  s.r.o. Trnová  228, Pardubice 
zneškodnění nebezpečných odpadů, provoz 
skládky 

HAVEX-EKO s.r.o.,  
provoz Hradec 
Králové 

Bří Štefanů 902 
Hradec Králové 3 

likvidace zvlášť nebezpečných odpadů, 
přeprava nebezpečných věcí 

MARIUS 
PEDERSEN a.s. 

Průběžná 1940/3 
Hradec Králové 

doprava, nakládání a zneškodňování 
průmyslových odpadů 

 

 

Rizika vyplývající z činností podniků, společností a zařízení: 

Další nebezpečná místa, ve kterých by mohlo dojít k ekologickým haváriím, jsou 

podniky a organizace, které při své činnosti nakládají s nebezpečnými látkami. Zde hrozí 

zejména jejich výron a únik. S tímto také pochopitelně souvisí i rizika hrozící při dopravě 

těchto nebezpečných látek. Rizika při dopravě  jsou podrobněji rozebrána v kapitole 4.2.2. 

V Královéhradeckém kraji se nachází řada zpracovatelů, přepravců  a dodavatelů 

nebezpečných látek, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeni v tabulce č. 2.  
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Dále je v Královehradeckém kraji nutno počítat i s případnou hrozbou rozsáhlého 

požáru v areálu podniku ČEPRO a.s. v Cerekvici nad Bystřicí, který se zabývá distribucí a 

velkoobjemovým skladováním pohonných hmot. 

 

Tabulka č. 2: Zdroje nebezpečných látek a jejich přeprava [4]  

kres 
Zdroj chemického 
rizika Látka 

Množ. 
v t Popis činností 

Zimní stadion 
Hradec Králové Amoniak 7 

Chladící 
zařízení 

VAK Hradec 
Králové Chlór 0,6 Úprava vody 
Euroice s.r.o.,  
Březhrad Amoniak 12,5 

Chladící 
zařízení 

Niva Dolní Přím Amoniak 0,6 
Chladící 
zařízení 

Zimní stadion 
Třebechovice Amoniak 0,5 

Chladící 
zařízení 

Fishman s.r.o. 
Černožice Amoniak 3 

Chladící 
zařízení 

PML a.s. Nový 
Bydžov Amoniak 6,5 

Chladící 
zařízení 

Zimní stadion Nový 
Bydžov Amoniak 1,5 

Chladící 
zařízení 

PROFER PLUS 
Hradec Králové Propan-butan 40 Stáčení plynu 

Nádraží ČD Hradec 
Králové - přeprava 

Amoniak, 
chlór   

Železniční 
přeprava 

Chemopetrol 
Litvínov – přeprava 

Ethylen (25 
cister./den) 

20,5/cis
t. 

Silniční 
přeprava 

Český plyn, 
Kralupol, 
Primaplyn, 
Bohemia Gas, BP 
Gas - přeprava Propan-butan 10,5 

Silniční 
přeprava 

LINDE Technoplyn 
Hradec Králové 

Propan,- 
butan,  
acetylén, 
vodík, etylén    Prodej plynů 

Hradec Králové 

ČEPRO a.s. 
Cerekvice n.B. 

Ropné 
produkty 

113 
910 

Prodej a 
skladování 

Pivovar Nová Paka Amoniak 4 
Chladící 
zařízení 

Jičín 

Zimní stadion Nová 
Paka Amoniak 1,6 

Chladící 
zařízení 
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Zimní stadion Jičín Amoniak 1,6 
Chladící 
zařízení 

Krkonošská sýrárna 
Jičín 

Amoniak 
2,6 

Chladící 
zařízení 

Krkonošská sýrárna 
Dřevěnice 

Amoniak 

2,2 
Chladící 
zařízení 

Chemopetrol 
Litvínov – přeprava 

Ethylen (25 
cister./den) 

20,5/cis
t. 

Silniční 
přeprava 

 

Skaličan Česká 
Skalice Amoniak 10 

Chladící 
zařízení 

Zimní stadion 
Náchod Amoniak 6 

Chladící 
zařízení 

Zimní stadion Nové 
Město n.M. Amoniak 10 

Chladící 
zařízení 

Zimní stadion 
Hronov Amoniak 1,5 

Chladící 
zařízení 

Zimní stadion 
Jaroměř Amoniak 1,5 

Chladící 
zařízení 

Pivovar Náchod Amoniak 10 
Chladící 
zařízení 

Pivovar Broumov Amoniak 1,6 
Chladící 
zařízení 

Chemopetrol 
Litvínov – přeprava 

Ethylen (25 
cister./den) 

20,5/cis
t. 

Silniční 
přeprava 

Náchod 

Nádraží ČD Náchod 
- stáčení 

Toluen, LTO, 
TTO   

Železniční 
přepr. 

Bohemik a.s. 
Opočno Amoniak 7 

Chladící 
zařízení 

Rychnov nad 
Kněžnou 

ZZN Kostelec nad 
Orlicí Pesticidy 35 Agrochemikálie 
Městská jatka s.r.o. 
Vrchlabí Amoniak 1,1 

Chladící 
zařízení 

Trutnov 

Pivovar Trutnov Amoniak 1,4 
Chladící 
zařízení 

  

Zimní stadion 
Vrchlabí Amoniak 0,8 

Chladící 
zařízení 

  

Zimní stadion Dvůr 
Králové nad Labem Amoniak 3,4 

Chladící 
zařízení 
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4.2.2 Rizika vyplývající z dopravy osob a přepravy materiálu 

 

Rizika automobilové přepravy 

Královéhradecký kraj má nedostatečné připojení na evropskou komunikační síť - 

chybí dálniční připojení na sousední regiony; síť existujících silnic vykazuje řadu přetížených 

úseků s velkou nehodovostí a jako celek vyžaduje nutnou modernizaci. Zásadní význam pro 

kraj má dobudování D11 Hradce Králové-Polsko a plánovaná čtyřproudová rychlostní silnice 

R35 Liberec–Hradec Králové–Olomouc, která by měla protínat území ve směru severozápad 

– východ [4]. 

Sjízdnost a propustnost silnic všech tříd zásadním způsobem ovlivňuje i potřeby 

požární ochrany, především pak přeprava jednotek na místo zásahu. Jako nejvíce 

problematické se jeví komunikace v horských a podhorských oblastech, kde se v souvislosti 

s geografickým členěním, zhoršenými klimatickými podmínkami a turistickým ruchem 

značně zvyšují rizika dopravy a dostupnosti jednotlivých lokalit. Zároveň průjezdnost větších 

měst v kraji v době dopravních špiček prodlužuje dojezdové časy požární techniky k události 

[4]. 

Mezi zranitelné komunikační uzly patří zejména krajské město Hradec Králové, dále 

města Jičín, Chlumec nad Cidlinou, Dvůr Králové nad Labem, Vamberk, Rychnov n. Kn., 

Trutnov a Náchod [4]. 

Rizikovým faktorem pozemní dopravy kraje je i přeprava nebezpečných látek, zboží a 

věcí, především pak přeprava etylénu z Litvínova do Polské republiky po silniční trase Jičín - 

Hradec Králové a Náchod - přechod do Polské republiky. V kraji vedou 2 další doporučené 

trasy ADR, a to 1. Chvaletice-Chlumec n.C.-Hradce Králové, 2. Jičín-Hradec Králové- Holice 

[4]. 

 

Rizika železniční přepravy 

Železniční síť Královéhradeckého kraje se vyznačuje velkým množstvím regionálních 

tratí. Hustota železnic v regionu je 0,13 km/km2, což odpovídá průměrné hustotě železniční 

sítě ČR. Nejdůležitějším uzlem je Hradec Králové. Strategicky důležitá je návaznost na 

mezinárodní železniční magistrálu E40, probíhající Pardubicemi [4]. 

Riziková místa na železnici z pohledu požární ochrany je možné stanovit např. podle 

množství přepravovaných osob, objemu a druhu přepravovaného zboží, podle oblastí 

s vysokou intenzitou železničního provozu, vytipovat místa, kde dochází k vzájemné 
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kombinaci s dalšími druhy dopravy, především silniční, jako jsou např. úrovňová a 

mimoúrovňová křížení, mosty, dopravní uzly apod. [4]. 

 

Rizika letecké dopravy 

V Královéhradeckém kraji není letiště, kde by byla prováděna pravidelná osobní nebo 

nákladní doprava. Nejbližší letiště s mezinárodním statutem se nachází v Pardubicích. Nad 

krajem vede letecký koridor UT 620 široký 9 km s osou Borohrádek–sever Hradce Králové –

Sobotka. Letadla se v tomto koridoru pohybují ve výšce cca 7 600 m n. m. [4]. 

Havárie leteckých prostředků mohou vzniknout zejména v leteckém koridoru UT 620 

nebo při využití letišť v kraji, především při nouzovém použití. V těchto místech možných 

havárií leteckých prostředků se dají předpokládat rozsáhlé ztráty na lidských životech, vznik 

velkých a plošných požárů, rozrušení inženýrských sítí a budov, rozrušení komunikací, 

dopravních uzlů, následné škody apod. Rozsah havárie se předpokládá v lokálním prostoru 

[4]. 

 

4.2.3 Přírodní rizika vyplývající z geografických podmínek kraje a jeho okolí 
 

Záplavová území: 

Záplavová území jsou na základě zpracovaných analýz vymezena především v okolí 

středních a dolních toků vodotečí Labe, Orlice, Úpy, Metuje a Cidliny. Ze zkušeností 

z lokálních záplav v důsledku přívalových dešťů (zpravidla v letním období) se však 

nebezpečí zaplavení území rozšiřují i do horních částí maloprůtočných toků, zejména 

v horských oblastech kraje [4]. 

V samotném důsledku existence umělých vodních nádrží Rozkoš, Les Království a 

Labská, hrozí ohrožení rozsáhlého území, ležícího pod vodními díly, rychle se šířící 

záplavovou a zátopovou vlnou. Mimořádná událost může nastat vlivem nepředvídatelného 

poškození těchto staveb [4]. 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny základní data o největších tocích a v tabulce č. 4 data o 

největších přehradách a nádržích na území Královéhradeckého kraje. 
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Tabulka č. 3: Významné toky v Královéhradeckém kraji [4] 

Vodohospodářsky významné toky ve správě Povodí Labe s.p. – Královéhradecký kraj 
Název Ústí do Délka toku v km Plocha povodí v km2 

Labe SRN 379,6 51393514,000 
Orlice Labe 32,7 474,926 
Tichá Orlice Orlice 104,5 755,389 
Divoká Orlice Orlice 65,3 806,532 
Metuje Labe 79,0 607,633 
Úpa Labe 78,8 513,083 
Cidlina Labe 89,6 1174,988 
Mrlina Labe 51,0 642,395 
 

Tabulka č. 4: Vymezené nádržní prostory v Královéhradeckém kraji  [4] 

Nádrže Povodí Labe s.p., vymezené nádržní prostory – Královéhradecký kraj 

Název nádrže Stálé nadržení 
Celkově 

ovladatelný 
prostor 

Celkový prostor 
Zatopená 

plocha 

 
Kóta 

m n. m. 
Objem 
mil. M3 

Kóta 
m n. m. 

Objem 
mil. M3 

Kóta 
m n. m. 

objem 
mil. M3 

ha 

Labská 678,66 0,731 691,26 3,001 692,36 3,292 26,78 

Les Království 307,60 0,996 323,40 7,980 324,85 9,158 85,00 

Rozkoš 271,60 12,054 282,60 76,154 282,60 76,154 1001,25 

 

Požáry v nepřístupném terénu 

V oblasti Krkonoš a Orlických hor a jejich podhůří, Broumovských a Teplicko-

Adršpašských skal a části Českého ráje jsou pro zásahy jednotek požární ochrany složité 

geografické podmínky a v jednotlivých obdobích roku i klimatické poměry. Tato území jsou 

zpravidla i intenzivně zalesněna s množstvím malých, nedostatečných vodních zdrojů pro 

zásah. Obtížnost terénní dostupnosti, pozdní zpozorování nebezpečí a dlouhé dojezdové časy 

jednotek požární ochrany do těchto oblastí vytváří v případech vzniku požáru složitá opatření 

k provedení lokalizace a likvidace události [4]. 

 

Rozsáhlé lesní požáry 

Rozsáhlé souvislé lesní porosty se nacházejí na Třebechovické a Orlické tabuli, 

Podkrkonošské pahorkatině, Krkonošském podhůří, Krkonoších, Broumovské vrchovině a 

Orlických horách. V těchto lokalitách, především za nepříznivých povětrnostních podmínek 

(dlouhotrvající sucho a silný vítr), hrozí nebezpečí vzniku rozsáhlejších lesních požárů. 

Vzhledem k typu zalesnění převážně jehličnatými kulturami, dochází zpravidla k rychlému 

šíření požáru a složitým podmínkám  k jeho likvidaci. [4]. 
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Lavinová nebezpečí 

Lavinová nebezpečí v Královéhradeckém kraji se vyskytují především v horské 

lokalitě Krkonoš. Především se jedná o místa nad údolím Bílého Labe, Obří důl, Kozí hřbety 

a další lokality Krkonoš, které nelze jednoznačně specifikovat a jsou odvislé od směru větru a 

množství a kvality sněhové pokrývky. Informace a vytyčování lavinových polí průběžně 

provádí Horská služba Krkonoše. V případě akutního nebezpečí jsou příslušné lokality 

s lavinovým nebezpečím uzavírány [4]. 

 

Sněhové kalamity 

Sněhové kalamity se každoročně vyskytují v horských oblastech Trutnovska a 

Rychnovska. Způsobují neprůjezdnost komunikací a z toho vznikající dopravní kolapsy, 

vážné a hromadné dopravní nehody, negativně ovlivňují dosažitelnost lokalit pro zásah 

požární mobilní technikou a prodloužení doby nasazení jednotek požární ochrany a 

samotného zásahu [4]. 

 

4.2.4 Rizika plynoucí z rozložení způsobu bydlení a ubytování, využíváním 

výškových budov a objektů se soustřeďováním velkého počtu osob 

 
Rizika plynoucí z rozložení způsobu bydlení a ubytování spočívají především 

v možném soustředění většího počtu osob na relativně malém prostoru. Takovými objekty 

jsou např. výškové budovy, vysokoškolské koleje a internáty, hotely, nemocnice, ústavy, 

apod. V případě vzniku mimořádné události v tomto prostředí lze předpokládat nestandardní 

chování a jednání ohrožených osob. Davová psychóza, panika, živelná a nekoordinovaná 

sebezáchrana ohrožených mohou způsobit následná zranění, nepropustnost únikových a 

zásahových cest a tím i komplikace při nasazení záchranných složek [4]. 

 

Rozsáhlá nákupní centra, vysokoškolské areály a výškové budovy: 

Projektovaná kapacita nejvýznamnějších obchodních středisek a vysokoškolských 

areálů v Královéhradeckém kraji je uvedená v tabulce č. 5. Jedná se o data získaná z [4], u 

kterých byla následně provedena aktualizace dle operačních karet uložených na stanicích HZS 

Královéhradeckého kraje. 
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Tab. č. 5: Projektované nejvýznamnější vysokoškolské areály, obchodní centra 

v Královéhradeckém kraji 

Název obchodního střediska, vysokoškolské areály Kapacita (osob) 
TESCO, nám. 28. října OC ATRIUM 1.900 

OBI 600 

CARREFOUR - FUTURUM 4.563 

Kaufland Dvůr Králové nad Labem 780 
TESCO, Dvůr Králové nad Labem 852 

TERNO 590 
ALBERT 1.705 
MAKRO 780 
HORNBACH 1760 

BAUMAX, Slezské předměstí 888 
INTERSPAR, Slezské předměstí 2.512 

Univerzita Karlova lékařská fakulta 1.200 
Univerzita Karlova farmaceutická fakulta 500 
Vysoká škola Hradec Králové 2.500 
Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně 500 
 

 

V Královéhradeckém kraji se nachází také několik budov převyšujících 45 m. I 

v těchto budovách by byla likvidace případného požáru a evakuace lidí nacházejících se 

v budově velice specifická a komplikovaná. Tyto objekty jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

Tab. č. 6: Výškové objekty (nad 45  m) v Královéhradeckém kraji [4].: 

Výškové objekty    (nad 45  m) Výška v m Okres 
Česká Skalice – Říkov,  ZZN a.s.  47,5 Náchod 
České Meziříčí, Cukrovar 49 Rychnov n/ Kn. 
Česká Skalice – Dobruška,  ZZN a.s.  47 Rychnov n/ Kn. 
Jičín,  Valdická brána – vstup na náměstí  60 Jičín 
Pec pod Sněžkou, Hotel Horizont,  nad 45 Trutnov 
Trutnov, ZZN a.s. – silo   54,4 Trutnov 
Hradec Králové, Hotel Amber Černigov,  48 Hradec Králové 
Nový Bydžov,  CEREA a.s.,– silo 55 Hradec Králové 
Bílá věž, Hradec Králové 71,5 Hradec Králové 
3 bytové domy, Jungmannova ul., Hradec Králové 51 Hradec Králové 
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Věznice, nápravná zařízení a uprchlické tábory: 

     V Královéhradeckém kraji se nacházejí následující věznice a nápravná zařízení: 

• vazební věznice Hradec Králové (okres Hradec Králové) 

• věznice III. kategorie Valdice (okres Jičín) 

• věznice Odolov (okres Trutnov) 

• nápravná zařízení pro mladistvé (okres Trutnov) 

 

 V Královéhradeckém kraji se nachází jeden uprchlický tábor ve městě Kostelec nad 

Orlicí na území okresu RK s předpokládanou kapacitou 300 osob [4]. 

 

4.2.5 Rizika plynoucí z kulturních a historických podmínek 
 

Zábavní parky a sportovní zařízení regionálního a vyššího významu s předpokládanou 

zvýšenou kumulací obyvatel: 

• Všesportovní stadion v Hradci Králové Malšovicích 

• Společenské zařízení ALDIS Hradec Králové 

• Zoologická zahrada se safari ve Dvoře Králové nad Labem 

 

Významné kulturní a historické objekty: 

 Mezi tyto objekty se v Královéhradeckém kraji řadí historické budovy a areály 

uvedeny v tabulce č. 7. 

Tyto objekty jsou ohroženy zejména z těchto důvodů: 

• Objekty nejsou vybaveny aktivními ani pasivními prvky požárně bezpečnostních 

zabezpečení 

• Zpravidla nevyhovující i příjezdové komunikace a zásahové cesty uvnitř objektů.  

• V sezoně možný výskyt většího počtu osob různých národností. 
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Tabulka č. 7: Přehled nejvýznamnějších souborů památek Královéhradeckého kraje [4]. 

OKRES LOKALITA OBJEKT POZNÁMKA 
Smiřice kaple Tří králů  

Chlum 
areál bojiště bitvy u Hradce Králové 
v r. 1866 

 

Dohalice barokní sýpka, původní vodní tvrz  

 Hradec 
Králové 

Sloupno areál zámku  
Jičín Valdštejnská loggie  
Nová Paka kostel Nanebevzetí P. Marie  

Veliš kostel sv. Václava 
soubor komponované 
barokní krajiny  

Jičín 

Libáň kostel sv. Jiří  
Broumovsko soubor 9 barokních kostelů  
Broumov areál benediktinského kláštera  

Jaroměř Josefov 
Městská památková 
rezervace  

Nové Město 
nad Metují 

zpevnění skalního podloží 
historického centra města 

Městská památková 
rezervace 

Náchod 

Ratibořice 
areál bývalého  panského dvora a 
Panklova domu 

 

Rychnov nad 
Kněžnou  

zámecká jízdárna  

Potštejn 
zřícenina středověkého hradu 
s barokní kaplí Svatých  schodů 

 

Doudleby nad 
Orlicí 

zámek  

Neratov poutní kostel Nanebevzetí P. Marie  

Rychnov 
n. Kn.  

Rokytnice 
v Orl. horách 

kostel Nejsvětější Trojice  

Kuks 
komplex barokního hospitalu a 
Braunova Betlému 

 

Hostinné bývalý  klášter františkánů  
Havlovice Hejnův statek  

Trutnov 

Havlovice zřícenina hradu Vízmburk  
 

 

4.3 Stav zabezpečení požární ochrany v Královéhradeckém kraji 

 

Zásahová činnost jednotek PO v Královéhradeckém kraji je zajištěna krajským 

nařízením [3], kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany.  

Plošným pokrytím území Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany (dále 

jen "plošné pokrytí") se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území kraje pro 
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zajištění garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných 

mimořádných událostí jednotkami požární ochrany [3]. 

Dle zákona [1] se jednotky požární ochrany rozmísťují na základě nařízení orgánů 

kraje. Podklady pro vydání nařízení rady kraje zabezpečuje Hasičský záchranný sbor kraje. 

 

Plošné pokrytí Královéhradeckého kraje obsahuje: 

• Stanovení stupně nebezpečí katastrálních území obcí Královéhradeckého kraje dle 

přílohy vyhlášky [2]. 

• Seznam všech jednotek PO na území kraje, jejich zřizovatele, kategorie a místo jejich 

dislokace. 

• Přiřazení jednotek PO dle doby dojezdu na místo zásahu  na základě přílohy zákona 

[1] pro dané stupně nebezpečí na katastrálních územích obcí Královehradeckého kraje.  

• Seznam jednotek předurčených pro provádění záchranných a likvidačních prací při 

dopravních nehodách, haváriích, případně dalších mimořádných událostech a ochraně 

obyvatelstva. 

• Mapu plošného pokrytí s rozmístěním jednotek s územní působností a vyznačenými 

stupni nebezpečí území obcí Královéhradeckého kraje. 

 

Dle zákona [1]  rada kraje mimo jiné vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje. 

 

4.3.1 Druhy jednotek požární ochrany 

 

Z přílohy č. 2 krajského nařízení [3] je na první pohled zřejmé, že při zdolávání 

mimořádných událostí není Hasičský záchranný sbor sám schopen se svými jednotkami, 

dislokovanými na centrálních požárních stanicích a požárních stanicích umístěných pouze ve 

větších městech, zabezpečit kompletní požární ochranu na celém území kraje. Kdyby 

k tomuto mělo dojít a požární ochrana by měla být zajištěna pouze těmito profesionálními 

jednotkami, musely by tyto jednotky být neúměrně posíleny jak o techniku, tak také o počty 

příslušníků. Toto řešení by však bylo značně neefektivní, a proto je požární ochrana v České 

republice z velké části zajišťována jednotkami  ne jen HZS ČR a HZS podniků, ale také 

jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí a podniků. Jednotkami HZS ČR je v tomto 

systému tvořena jakási páteř celé požární ochrany, která by se  bez ostatních, a to zejména 

dobrovolných jednotek obcí, neobešla. Ani v Královéhradeckém kraji tomu není jinak a 
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požární ochrana je zde zajišťována jednotkami jak profesionálními, tak také dobrovolnými. 

Tyto jednotky jsou děleny do různých kategorii, z nichž každá představuje její taktické 

možnosti a tím pádem i rozdílné možnosti nasazení u mimořádných událostí. 

 

Kategorie jednotek PO: 

 

• JPO I – jednotka HZS kraje, vyjíždí do 2 minut, má územní působnost, zajišťuje 

území s dojezdem na místo zásahu zpravidla do 20 minut od vyhlášení poplachu 

z místa dislokace. 

Jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném 

početním stavu (1+3), družstev (1+5), nebo jejich kombinací, poskytuje pomoc obcím 

speciální a ostatní požární technikou v daném území [6]. 

 

• JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností. Členové 

této jednotky vykonávají službu v ní jako svoje hlavní, nebo vedlejší povolání. Dobu 

výjezdu má do 5 minut. Zajišťuje území s dojezdem na místo zásahu zpravidla do 15 

minut od vyhlášení poplachu z místa dislokace. Tato jednotka se zřizuje zpravidla ve 

vybraných obcích s počtem obyvatel na 1000. Její členové v režimu pracovní 

pohotovosti zabezpečují výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (1+3). 

 

• JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností. Členové 

této jednotky vykonávají službu v ní jako svoje hlavní, nebo vedlejší povolání. Dobu 

výjezdu má do 5 minut. Zajišťuje území s dojezdem na místo zásahu zpravidla do 15 

minut od vyhlášení poplachu z místa dislokace. Tato jednotka se zřizuje zpravidla ve 

vybraných obcích s počtem obyvatel na 1000. Její členové v režimu pracovní 

pohotovosti zabezpečují výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu (1+3). 

 

• JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností. Členové 

této jednotky vykonávají službu v ní dobrovolně. Dobu výjezdu má do 10 minut. 

Zajišťuje území s dojezdem zpravidla do 20 minut od vyhlášení poplachu z místa 

dislokace. Tato jednotka se zřizuje zpravidla ve vybraných obcích s počtem obyvatel 

na 1000. Zabezpečuje výjezd minimálně požárního družstva o zmenšeném početním 

stavu (1+3). 
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• JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností. Členové 

této jednotky vykonávají službu v ní dobrovolně. Dobu výjezdu má do 10 minut. 

Zajišťuje území s dojezdem zpravidla do 20 minut od vyhlášení poplachu z místa 

dislokace. Tato jednotka se zřizuje zpravidla ve vybraných obcích s počtem obyvatel 

na 1000. Zabezpečuje výjezd minimálně dvou požárních družstev o zmenšeném 

početním stavu (1+3). 

 

• JPO IV – jednotka HZS podniku. Dobu výjezdu má do 2 minut. Má místní působnost. 

Tato jednotka je určena především pro zásahy na území svého zřizovatele. 

 

• JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností. Členové této 

jednotky vykonávají službu v ní dobrovolně. Dobu výjezdu má do 10 minut. 

Zabezpečuje minimálně výjezd družstva o zmenšeném početím stavu (1+3). 

 

• JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. Výjezd má do 10 minut. Tato 

jednotka je určena především pro zásahy na území svého zřizovatele. 

 

• JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí 

území kraje jednotkami. Požadavky na tuto jednotku jsou stejné jako u jednotky 

kategorie JPO V. Nezařazenou do plošného pokrytí je také požární hlídka [7]. 

 

Kategorie jednotky nám tedy zejména udává, jestli má jednotka územní a nebo místní 

působnost. Jednotka s místní působností je využitelná, po uzavření dohody mezi zřizovatelem 

a HZS, i pro zásahy mimo svůj územní obvod. 

Informace o nejdelší době výjezdu, kterou jednotka garantuje, patří mezi základní 

údaje. S prodlužující se dobou výjezdu se samozřejmě prodlužuje i doba dojezdu této 

jednotky na místo zásahu. Toto patří mezi nejdůležitější faktory při tvorbě plošného pokrytí 

jednotkami PO. Jednotlivým územím obcí jsou určovány stupně nebezpečí území obcí dle 

přílohy číslo 1 vyhlášky [2]. Na základě těchto určených hodnot stupňů nebezpečí území obcí 

jsou podle základní tabulky plošného pokrytí, uvedené v příloze zákona [1], jednotlivým 

katastrálním územím v obci určeny dojezdové časy pro první tři, popřípadě dvě JPO.  

Minimální vybavení a minimální početní stavy jednotek SDH obce a HZS kraje 

udávají přílohy číslo 3, 4 a 5 vyhlášky [2]. 
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 V této kapitole také pokládám za důležité zmínit, že jednotky SDH obce je nutno 

odlišovat SDH. Jednotka SDH obce je represivní složka zřízená obcí a SDH je občanské 

sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

 

4.3.2 Jednotky PO v Královéhradeckém kraji 

 

V Královéhradeckém Kraji je podle údajů získaných z integrovaného krajského 

informačního systému (dále jen IKIS)  celkem 233 JPO zařazených do plošného pokrytí. 

Z toho je: 

• 13 Jednotek HZS Královéhradeckého kraje 

• 223 Jednotek SDH obcí 

• 3 Jednotky HZS podniku 

• 4 jednotky SDH podniku.  

• 280 JPO N 

Jejich jednoduchý přehled je pro názornost uveden po okresech v tabulce č. 8. 

 

Tab. č. 8: Počty JPO v Královéhradeckém kraji. 

Okres/ JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Kategorie JPO   II/1 II/2 III/1 III/2       

Trutnov 3 5 1 15 0 0 38 1 
Rychnov nad 
Kněžnou  2 5 0 14 0 1 11 0 

Náchod 3 2 1 18 1 0 55 3 

Jičín 3 4 0 16 0 1 3 0 
Hradec 
Králové 2 5 0 26 0 1 3 0 

Celkem 13 21 2 89 1 3 110 4 
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4.3.3 Statistické údaje zásahové činnosti JPO v Královéhradeckém kraji 

 
Tabulka č. 9 uvádí počty zásahů JPO v Královéhradeckém kraji od roku 2005 až do 

roku 2009. Tyto informace byly získány z IKIS a ze  systému statistického sledování událostí 

u HZS – krajská verze (dále jen „systém SSU“). Z tabulky č. 9 je zřejmé, že jednotky SDH 

obcí zasahovaly zhruba u třetiny všech zásahů. 

 

Tab. č. 9: Počty zásahů JPO v Královéhradecké kraji. 

Počet zásahů JPO v  Zásahy JPO za rok 
Královéhradeckém kraji 2005 2006 2007 2008 2009 
Zásahy HZS ČR 
 4513 4498 5253 4690 4480 
Zásahy jednotek SDH 
Obcí 1647 1853 2239 1997  2190 
Zásahy HZS podniků 
 121 346 242 209  206 
Ostatní (např.SDH 
podniku) 300 33 16 24  30 
Celkem zásahů 
 6581 6730 7750 6920  6906 

 

4.3.4 Vybavení jednotek SDH obcí v Královéhradeckém kraji 

 
Minimální vybavení technikou a technickými prostředky jednotek SDH obce je 

předepsáno v příloze vyhlášky [2]. 

Jako první bych v tabulce č. 10 zmínil skutečné množství cisternových 

automobilových stříkaček (dále jen „CAS“) ve vybavení jednotek SDH obcí zařazených do 

plošného pokrytí. Tyto informace byly získány z IKIS. 

 

Tab. č. 10: Množství CAS ve výbavě jednotek SDH obcí v Královéhradeckém kraji. 

CAS/ 
Kateg.JPO  JPO II   JPO III JPO V CAS celkem 

CAS 24 19 59 37 115 
CAS 32 16 34 10 60 
CAS 16  8 14 7 29 
CAS 8  1 1 0 2 

CAS celkem 44 108 54 206 
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Myslím, že množství CAS, které jsou ve vybavení SDH obcí v Královéhradeckém 

kraji, je dostačující, zvláště vezmeme-li v potaz, že dle přílohy zákona [1] nemusí být každá 

JPO vybavena CAS. Znepokojující na CAS ve vybavení jednotek SDH obcí je však jejich 

stáří. Průměrné hodnoty stáří těchto CAS jsou uvedeny v tabulce č. 11 a grafu č. 1. Tyto 

hodnoty byly získány z IKIS. Je z nich na první pohled zřejmé, že je tato technika značně 

zastaralá, a to působí nemalé komplikace při udržování techniky v provozuschopném stavu a 

tím pádem i akceschopné jednotky. Nákup nové mobilní požární techniky je pro jejich 

zřizovatele především otázkou financí, a proto se k této problematice ještě vrátím v jedné z 

dalších kapitol.  

 

Tab. č. 11: Průměrné hodnoty stáří CAS ve výbavě dobrovolných JPO obcí 

v Královéhradeckém kraji. 

Průměrné stáří CAS 

ve výbavě JPO  JPO II  JPO III JPO V 

CAS 24 25 30 33 

CAS 32 34 31 30 

CAS 16  19 18 36 
 

Graf č. 1: Průměrné hodnoty stáří CAS ve výbavě JPO obcí v Královéhradeckém kraji. 
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 O stáří techniky ve výbavě jednotek SDH obcí v Královehradeckém kraji si lze také 

udělat rychlou představu, podíváme li se na jakých podvozcích jsou podle informací z IKIS 

tyto CAS: 

• 20 ks T 815 (CAS 32) 

• 40 ks T 138 (148) (CAS 32) 

• 86 ks Š 706 RTHP (CAS 24) 

• 18 ks L 101 (CAS 24) 

• 16 ks Š 706 RTH (CAS 16) 

• 4 ks T 815 4x4 

• 6 ks (ostatní výrobci CAS 24 a CAS 8) 

 

Několik informací o množství další techniky a technických prostředcích ve výbavě 

jednotek SDH obcí Královéhradeckého kraje získaných z IKIS: 

• DA 8 (dopravní automobil) 270 ks 

• TA (technický automobil) 5 ks 

• OA (osobní automobil) 23 ks 

• Motorová řetězová pila 145 ks 

• Plovoucí čerpadlo   75 ks 

• Motorová jednotka hydraulického vyprošťovacího zařízení 15 ks 

• Loď požární (nafukovací i pevná)     17 ks 
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5 Charakteristika Okresu Trutnov 
 

V této kapitole se již budu podrobněji věnovat okresu Trutnov, na jehož území v závěru 

práce bude provedena optimalizace rozmístění dobrovolných JPO, což je cílem této práce. 

Nejprve charakterizuji území okresu Trutnov a detailněji vyhodnotím možná riziková místa 

vzniku mimořádné události. Dále zde provedenu podrobnou analýzu JPO obcí, kde se 

zaměřím na počty a kategorie JPO. Poté uvedu statistiku výjezdové činnosti JPO 

dislokovaných na území okresu Trutnov v uplynulých letech. Následně analyzuji 

akceschopnost, systém odborné přípravy členů a financování JPO SDH obcí.  

 

Okres Trutnov je okresem v Královéhradeckém kraji. Jeho metropolí je město Trutnov. 

Rozloha okresu je 1 146,78 km², počet obyvatel je 120 778 osob (hustota zalidnění je 105 

obyvatel na 1 km²). V okrese Trutnov je 75 obcí, z toho 12 měst a 2 městyse. Z 

královéhradeckých okresů sousedí na jihozápadě s okresem Jičín a na jihu kousek s okresem 

Hradec Králové a na jihovýchodě a východě pak s okresem Náchod. Dále pak na západě 

sousedí s okresem Semily Libereckého kraje. Ze severu je okres vymezen státní hranicí s 

polským Slezskem. V okrese Trutnov dosahuje Česká republika nejvyšší nadmořské výšky. 

Nejvyšším bodem je vrchol Sněžky (1602 m n. m.). Okres leží v geomorfologických celcích 

Krkonoše, Krkonošské podhůří a Jičínská pahorkatina. Území odvodňuje na západě řeka Labe 

na východě řeka Úpa, menší část při severní hranici s Polskem je odvodňováno Bobrem, 

respektive Černým potokem. V okrese Trutnov leží část území Krkonošského národního 

parku a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Významná zde byla hlubinná těžba černého 

uhlí na Žacléřsku a Svatoňovicku. V současnosti se doluje povrchově u Žacléře (2001). Těžba 

dolomit v Lánově a vápence krkonošsko-jizerského krystalinika v Černém dole (Krkonošské 

vápenky Kunčice, a.s.) [8]. 

 

V okrese Trutnov jsou tři důležité silnice I. Třídy a to silnice číslo 14 vedoucí z České 

Třebové přes Trutnov do Liberce, silnice číslo 37 vedoucí z Trutnova do Jaroměře a silnice 

číslo 16 vedoucí z Jičína přes Trutnov do Polska. 

Z pohledu požární ochrany je Okres Trutnov specifický zejména oblastí Krkonoš a 

podkrkonoší. Zde mají jednotky PO ztíženu svou práci zejména tím, že zde jsou v zimních 

měsících mnohdy velmi nepříznivé meteorologické podmínky pro zásah. V letních měsících 

zde zase hrozí rozsáhlé lesní požáry. Dále jsou v Krkonoších vzhledem k rozsáhlému, 
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hornatému a jen těžko přístupnému terénu poměrně dlouhé dojezdové časy. Toto vše klade 

zvýšené požadavky na členy jednotek PO a jejich techniku. 

 

Na Trutnovském okrese se nachází také výškové budovy převyšující výšku 45 m. Jsou to: 

• Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou 

• Silo v ZZN s.r.o. v Trutnově 

 

Dále se tu nachází budovy s osobami neschopnými samostatného pohybu, nebo s osobami 

s omezenou schopností samostatného pohybu. Jsou to zejména nemocniční zařízení, ústavy 

sociální péče, léčebny atd. K nejvýznamnějším patří: 

• Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem 

• Ústav sociální péče v Hajnici 

• Léčebna dlouhodobě nemocných v Hostinném 

• Domov důchodců v Tmavém dole 

• Dětská ozdravovna v Peci pod Sněžkou 

• Nemocnice v Trutnově 

• Dům s pečovatelskou službou v Trutnově v Horním Starém Městě 

• Nemocnice ve Vrchlabí 

 

Dále je třeba zmínit věznici v Odolově, kde jsou nestandardní podmínky pro zasahující 

složky vzhledem ke zvláštnímu režimu v tomto zařízení. 

V okrese Trutnov jsou tři důležité silnice I. Třídy a to silnice číslo 14 vedoucí z České 

Třebové přes Trutnov do Liberce, silnice číslo 37 vedoucí z Trutnova do Jaroměře a silnice 

číslo 16 vedoucí z Jičína přes Trutnov do Polska. 

 Z pohledu požární ochrany je Okres Trutnov specifický zejména oblastí Krkonoš a 

podkrkonoší. Zde mají jednotky PO ztíženu svou práci zejména tím, že zde jsou v zimních 

měsících mnohdy velmi nepříznivé meteorologické podmínky pro zásah. V letních měsících 

zde zase hrozí rozsáhlé lesní požáry. Dále jsou v Krkonoších vzhledem k rozsáhlému, 

hornatému a jen těžko přístupnému terénu poměrně dlouhé dojezdové časy. Toto vše klade 

zvýšené požadavky na členy jednotek PO a jejich techniku. 

Na Trutnovském okrese se nachází také výškové budovy převyšující výšku 45 m. Jsou to: 

• Hotel Horizont v Peci pod Sněžkou 

• Silo v ZZN s.r.o. v Trutnově 
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Dále se tu nachází budovy s osobami neschopnými samostatného pohybu, nebo s osobami 

s omezenou schopností samostatného pohybu. Jsou to zejména nemocniční zařízení, ústavy 

sociální péče, léčebny atd. K nejvýznamnějším patří: 

• Městská nemocnice ve Dvoře králové nad Labem 

• Ústav sociální péče v Hajnici 

• Léčebna dlouhodobě nemocných v Hostinném 

• Domov důchodců v Tmavém Dole 

• Dětská ozdravovna v Peci pod Sněžkou 

• Nemocnice v Trutnově 

• Dům s pečovatelskou službou v Trutnově v Horním Starém Městě 

• Nemocnice ve Vrchlabí 

 

Dále je třeba zmínit věznici v Odolově, kde jsou nestandardní podmínky pro zasahující 

složky vzhledem ke zvláštnímu režimu v tomto zařízení. 

Na území Trutnovského okresu není žádný těžký průmysl. Tento region byl v minulosti 

proslaven spíše textilním průmyslem, jehož závody ale postupně od roku 1989 zanikají, nebo 

přechází na jinou činnost. Nejvýznamnější doposud prosperující firmy jsou: 

• JUTA a.s. se sídlem a závody ve Dvoře Králové nad Labe  

• Automobilka Škoda a.s. ve Vrchlabí,  

• Přádelny lnu a chemických vláken PAJA s.r.o. v Trutnově  

• Papírny KRPA Holding CZ a.s. v Hostinném. 

 

Obchodní centra a hypermarkety se nachází zejména ve městech Trutnov, Vrchlabí a Dvůr 

Králové nad Labem. 

Svá specifika pro zásahovou činnost mají i turisticky významná místa, kde se v sezóně 

vyskytuje velká koncentrace lidí z různých zemí, což mimo jiné působí při samotném zásahu i 

jazykovou bariéru. Paří sem především: 

• ZOO a safari ve Dvoře králové nad Labem 

• Hospital Kuks 

• Města Jánské Lázně, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou 
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Nebezpečí možného úniku amoniaku představují zimní stadiony ve Dvoře Králové nad 

Labem a Vrchlabí. Dále se amoniak nachází ve výrobní technologii v městských jatkách ve 

Vrchlabí a pivovaře v Trutnově. 

 

5.1 Jednotky PO na okrese Trutnov a jejich kategorie 

 
V dalších částech práce se zaměřím především na jednotky SDH obcí. Pro tyto jednotky 

provedu optimalizaci plošné pokrytí na území okresu Trutnov v poslední části této práce. 

V současné době jsou značné nesrovnalosti mezi skutečnými fyzickými stavy jednotek 

uvedenými v IKIS a v nařízení kraje [3]. Je to způsobeno tím, že nařízení Královéhradeckého 

kraje [3] ze dne 15. března 2006 nebylo k dnešnímu dni (15.února 2010) za celou dobu ani 

jednou aktualizováno. Za tu dobu došlo v mnoha případech prakticky ke zrušení, nebo změně 

kategorie několika jednotek PO, což je jistě chyba. IKIS je mnohem pružnější a veškeré 

změny jsou zde téměř okamžitě zaznamenány. 

 Ředitel HZS KH kraje odpovídá za řádné vedení dokumentace o plošném pokrytí, 

vyhodnocení požárního nebezpečí jednotlivých katastrálních území a vybraných objektů 

kraje, počtu sil a prostředků jednotek PO a její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných 

předpisů [1] a [2] v případě změn. Souhrnná aktualizace dokumentace (změnou tohoto 

nařízení) se provádí v případě potřeby a to jednou ročně vždy k 1. březnu příslušného roku 

[3]. 

 Z důvodu uvedeného výše jsem proto přehled jednotek PO na území okresu Trutnov 

provedl podle IKIS a ne podle krajského nařízení [3]. Z tabulky č. 12 je velmi dobře patrné, 

že došlo ke zrušení několika jednotek SDH obcí (zejména kategorie JPO V). Dále také došlo 

ke změnám v kategoriích jednotek. Ze dvou JPO II/2 se staly JPO II/1 a ze čtyř JPO III/2 se 

staly JPO III/1 . 

 

Skutečné počty jednotek PO podle kategorií na okrese Trutnov dle IKIS: 

• 3 x JPO I 

• 1 x JPO II/2 

• 4 x JPO II/1 

• 15 x JPO III/1 

• 38 x JPO V 
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Pro porovnání počtu jednotek dle IKIS a nařízením kraje [3] jsou počty uvedeny v  tabulce č. 

12. Dále jsou v IKIS ještě evidovány jednotky kategorie N. Na území Trutnovského okresu je 

těchto jednotek celkem 20. 

 

Tab. č. 12: Počty JPO a jejich kategorie na území okresu Trutnov. 

Kategorie JPO  JPO I JPO II/1 JOP II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 

Databáze IKIS 3 5 1 15 0 38 

Nařízení Kraje 3 3 3 12 4 42 
 

 

5.1.1 Statistika zásahů jednotek PO na Okrese Trutnov 

 
Z tabulky č. 13 je vidět, že jednotky SDH obcí se na územním odboru (dále jen ÚO) 

Trutnov velmi značnou měrou podílejí na zásahové činnosti. Vyjíždějí zhruba ke 20 až 30% 

všech událostí ročně. V tabulkách č. 14, 15, 16 jsou uvedeny nejvíce zastoupené druhy 

událostí a jejich počty, na kterých jednotky SDH obcí zasahovaly v uplynulých letech. Jedná 

se o požáry v tabulce č. 14, dopravní nehody (dále jen DN) v tabulce č. 15 a živelné pohromy, 

kde převažují větrné smršti v tabulce č. 16. 

 

Tab. č. 13: Počty zásahů JPO na ÚO Trutnov. 

Rok JPO I JPO II JPO III JPO V 
JPO 
VI 

Taktické 
cvičení 

Zásahů 
celkem 

2006 708 230 163 33 1 6 965 
2007 1046 247 212 44 1 11 1437 
2008 755 234 178 47 3 7 1055 

2009 768 301 236 64 3 2 1131 
 

Tab. č. 14: Počty zásahů JPO na požár na ÚO Trutnov 

Rok JPO I JPO II JPO III JPO V Celkem požárů na ÚO Trutnov 
2006 197 72 77 21 241 
2007 188 75 73 17 232 
2008 156 53 71 17 203 

2009 186 80 99 33 248 
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Tab. č. 15: Počty zásahů JPO na DN na ÚO Trutnov 

Rok JPO I JPO II JPO III JPO V Celkem DN na ÚO Trutnov 
2006 205 45 3 0 229 
2007 287 62 8 0 321 
2008 232 48 6 0 251 

2009 206 45 11 0 232 
 

Tab. č. 16: Počty zásahů JPO na živelné pohromy na ÚO Trutnov 

Rok JPO I JPO II JPO III JPO V Celkem ŽP na ÚO Trutnov 
2007 107 69 53 16 217 
2008 39 27 17 14 97 

2009 33 20 25 11 76 
 

5.2 Akceschopnost jednotek PO na okrese Trutnov 

 
Akceschopnost jednotky SDH obce je definována § 18 vyhlášky [2] o jednotkách PO 

jako organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. 

Jednotka SDH obce je akceschopná, jestliže:  

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

vyhlášky o jednotkách PO a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na zásah v časovém 

limitu podle § 11 odst. 2 vyhlášky o jednotkách PO, 

b)  hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti podle § 35 odst. 5 vyhlášky o jednotkách 

PO pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají, a v jednotce je prováděna pravidelná 

odborná příprava podle § 36 až 39 vyhlášky o jednotkách PO, 

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

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

požární ochrany podle § 8 odst. 2 až 5 vyhlášky o jednotkách PO [7].  

Zajištění akceschopnosti jednotky SDH obce je velmi náročné. Obci je povinnost udržení 

akceschopnosti jednotky uložena § 29 odst. 1 písm. b) zákona o PO. Většina úkolů uložených 

obci v § 29 zákona o PO souvisí se zajištěním akceschopnosti jednotky [7]. 

 

Základní početní stav členů jednotek SDH obcí a jejich minimální vybavení technikou 

a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v tabulce v příloze číslo 4 vyhlášky [2]. 
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Podle této tabulky jsou na členy jednotky kladeny značné nároky, a to jak na jejich počet, tak 

na odbornou způsobilost jejich členů.  

 

Početní stavy členů jednotek SDH obcí jsou dle IKIS ve velké většině v souladu 

s ustanovením vyhlášky [2]. Potíže s naplnění požadovaných početních stavů mají zejména 

menší obce, kde je v praxi nedostatek vhodných adeptů pro členství v jednotce PO. Toto je 

dle mého názoru způsobeno tím, že mladí lidé jsou nuceni za prací většinou dojíždět. 

Zaměstnavatelé nejsou příliš motivováni k tomu, aby členy jednotek PO obcí zaměstnávali a 

spíše jím to působí komplikace. Samotní členové jednotky nejsou patřičně motivováni 

zřizovateli. Celkově doba není nakloněna jakékoliv dobrovolné činnosti bez vidiny vlastního 

zisku. 

 

Odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí je další podmínkou pro splnění 

akceschopnosti jednotek SDH obce. Od  HZS územního odboru Trutnov mi byly poskytnuty 

údaje: kolik členů jednotek má platnou odbornou způsobilost na funkci strojník a velitel 

družstva, popřípadě velitel jednotky. Z těchto informací vyplývá, že je dle přílohy číslo 4 

vyhlášky [2] neakceschopných: 

• 35 JPO V, z toho v 17 případech není dostatečný počet odborně způsobilých strojníků, 

a v 32 případech není odpovídající počet odborně způsobilých velitelů družstev, 

popřípadě velitelů jednotek. 

• 2 JPO III z toho ve 2 případech není dostatečný počet odborně způsobilých strojníků, 

a v 1 případě není odpovídající počet odborně způsobilých velitelů družstev, 

popřípadě velitele jednotky. 

Údaje o jednotkách, získané z IKIS a od odpovědných příslušníků HZS Královéhradeckého 

kraje ÚO Trutnov, jsou uvedeny v tabulce č. 17. Červeně jsou v tabulce č. 17 uvedeny 

neakceschopné jednotky SDH obcí a důvody jejich neakceschopnosti dle vyhlášky [2]. 

Tato čísla jsou bezesporu znepokojující. V praxi to však neznamená, že všechny 

jednotky uvedené červeně v tabulce č. 17 by nesplnily další podmínku uvedenou v příloze č. 4 

vyhlášky [2]. Tou je, že jednotky JPO II/1, JPO III/1, JPO V zabezpečují výjezd jednoho 

požárního družstva o zmenšeném početním stavu a JPO II/2, JPO III/2 zabezpečují výjezd 

dvou požárních družstev o zmenšeném početním stavu. Složení družstva o zmenšeném 

početním stavu je velitel, strojník (řidič) a 2 hasiči. Tuto podmínku již na územním odboru 

Trutnov nesplňuje pouze 15 jednotek kategorie JPO V.  
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Tab. č. 17: Jednotky SDH obcí na okrese Trutnov: 

Jednotka SDH Kategorie 
Počet 
CAS 

Počet 
velitelů 

Počet 
Strojníků 

Počet 
hasičů 

Bílá Třemešná III/1 1 7 5 12 

Dubenec III/1 1 5 3 10 

Hajnice II/2 2 6 8 12 

Hostinné II/1 2 3 4 11 

Mostek III/1 1 4 9 6 

Velká Úpa II/1 2 7 6 8 

Pilníkov  V 1 2 2   

Radvanice III/1 2 6 5 14 

Rtyně v Podkrkonoší III/1 1 5 7 12 

Arnultovice III/1 1 2 3 15 

Horní Maršov III/1 1 3 7 9 

Špindlerův Mlýn II/1 2 4 2 6 

Úpice II/1 2 5 5 19 

Žacléř II/1 1 6 8 9 

Podkůří III/1 1 4 5 12 

Dolní Kalná III/1 1 6 5 15 

Mladé Buky III/1 1 4 6 5 

Horní Staré Město III/1 1 3 5 9 

Bernartice V 0 3 0 8 

Čistá (Černý Důl) V 1 3 5 4 

Bílé Poličany V 0 2 0 6 

Dolní Branná V 1 2 3 12 

Havlovice V 1 1 2 7 

Borovnice V 0 0 0 0 

Horní Malá Úpa V 0 2 2 0 

Svoboda nad Úpou III/1 1 4 4 9 

Horní Vernéřovice (Jívka) III/1 2 4 3 5 

Lánov-Prostřední V 0 0 0 5 

Libotov V 1 2 2 4 

Prosečné V 0 3 3 4 

Velké Svatoňovice V 0 2 5 4 

Choustníkovo Hradiště V 1 3 5 7 

Malé Svatoňovice V 1 1 3 11 

Zlatá Olešnice V 0 1 2   

Batňovice III/1 1 5 4 13 

Lampertice V 0 0 1   

Dolní Brusnice V 0 0 2   

Dolní Dvůr V 0 1 1   

Dolní Lánov V 0 0 0   

Horní Kalná V 0 2 5 8 

Hřibojedy V 0 1 1   

Vlčkovice v Podkrkonoší V 1 0 3 5 

Chvaleč V 0 0 0   

Jánské Lážně V 1 2 5 5 

Klášterská Lhota V 0 2 1 5 

Kuks V 1 0 0 3 
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Kunčice nad Labem V 0 1 0   

Horní Lánov III/1 0 5 4 8 

Libňatov V 0 1 2 8 

Maršov u Úpice V 0 1 2 6 

Suchovršice V 0 2 3 5 

Zdobín V 0 0 0   

Zábřezí V 0 0 0   

Velký Vřešťov V 0 1 3 5 

Huntířov (Vítězná) V 0 1 2   

Vlčice V 1 2 4 11 

Vilantice V 0 0 0   

Čermná V 0 0 0   

Doubravice V 0 0 0   

 

Požární technika a technické prostředky požární ochrany jsou dle přílohy č. 4 vyhlášky 

[2] početně nedostačující v těchto případech : 

• 1x JPO III nemá ve výbavě CAS 

• 3x JPO III nemá ve výbavě dopravní automobil (z těchto 2 JPO mají po dvou CAS)  

• 2x JPO II nemají ve výbavě dopravní automobil (obě JPO ale mají 2x CAS) 

 

5.3 Systém odborné přípravy jednotek PO 

 
Odborná příprava u členů jednotek SDH obcí se skládá ze dvou základních částí. Je to 

odborná způsobilost členů jednotky a jejich pravidelná odborná příprava. 

 

5.3.1 Odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí 
 

Odborná způsobilost členů jednotky PO vychází ze zákona [1] a její podrobnosti jsou 

řešeny ve vyhlášce [2]. 

Po vstupním proškolení členů ze všeobecné bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci pro činnost v objektech a s majetkem obce následuje zajištění odborné způsobilosti 

členů dle zákona o PO [7]. 

Členové jednotky mohou dle § 72 zákona o PO samostatně vykonávat službu při 

zdolávání požáru až po absolvování základní odborné přípravy. V souladu s § 40 vyhlášky o 

jednotkách PO se musí každý člen jednotky zúčastnit základní odborné přípravy v rozsahu 

nejméně 40 vyučovacích hodin (pozn.: standardní délka hodiny kurzů je 45 minut). Základní 

odbornou přípravu zajišťuje pro členy velitel jednotky. Pokud jsou členy i osoby, které 
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vykonávají služby v jednotce jako své zaměstnaní, musí absolvovat základní odbornou 

přípravu formou nástupního odborného výcviku ve vzdělávacích zařízením MV – generálního 

ředitelství HZS ČR [7]. 

Členové jednotky musí absolvovat příslušnou základní odbornou přípravu a příslušný 

kurz odborné způsobilosti nejpozději do 12 měsíců od zařazení do příslušné funkce 

v jednotce. Druhy a délky kurzů odborné způsobilosti členů jednotky pro vybrané funkce 

stanovuje svými pokyny Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, které zveřejňuje 

na svých webových stránkách [7]. 

  Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením. Ověřování 

odborné způsobilosti, vydávání, odnímání a prodlužování platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti provádí HZS kraje u velitelů jednotek, velitelů družstev a strojníků, kteří 

nevykonávají tuto činnost v pracovním poměru k obci; kurzy zabezpečuje HZS kraje, resp. 

vzdělávací zařízení určená každoročně MV-generálním ředitelstvím HZS ČR [7]. 

  Osvědčení o odborné způsobilosti má platnost 5 let, přičemž musí být prodlouženo 

před ukončením jeho platnosti [7]. 

Pro velitele a strojníky jednotek kategorie JPO II a JPO III je odborná příprava 

k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti rozložena do pětiletého cyklu. Tato 

forma odborné přípravy se nazývá cyklická odborná příprava a zajišťuje ji územně příslušné 

HZS kraje [7]. 

  Odborná příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti pro 

velitele a strojníky jednotek kategorie JPO V a JPO N a požárních hlídek je prováděna 1x za 5 

let v rozsahu kurzu pro získání odborné způsobilosti [7]. 

  V tabulce č. 18 je uveden seznam kurzů pro získání odborné způsobilosti členů 

jednotky, kteří nevykonávají službu v jednotce jako svoje zaměstnání.  

 

V současné době má podle informací z HZS ÚO Trutnov odbornou způsobilost na funkci:  

Velitel jednotky, nebo velitel družstva 

• 101 členů jednotek z kategorii JPO II a JPO III 

• 50 členů jednotky z kategorie JPO V 

Strojník 

• 111 členů jednotek z kategorii JPO II a JPO III 

• 79 členů jednotky z kategorie JPO V 
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Tab. č. 18: Kurzy k získání odborné způsobilosti pro členy jednotky [7]. 

Pro členy nevykonávající službu v jednotce jako svoje zaměstnání 

Funkce Kurz Kurz pořádá Přezkušuje 

Všichni hasiči po 
nástupu k jednotce 

Základní odborná příprava v délce 
minimálně 40 hodin Velitel jednotky Velitel jednotky 

S-40 strojníků jednotek SDH obcí – pro 
JPO II a JPO III HZS kraje Komise HZS kraje 

Strojník 
S-16 strojníků jednotek SDH obcí – pro 
JPO V a JPO N, požární hlídky HZS kraje Komise HZS kraje 

Velitel jednotky 
V-40 velitelů družstev a velitelů jednotek 
SDH obcí – pro JPO II a JPO III HZS kraje Komise HZS kraje 

Velitel družstva 

V-24 velitelů družstev a velitelů jednotek 
SDH obcí – pro JPO V a JPO N, požární 
hlídky HZS kraje Komise HZS kraje 

 

5.3.2 Pravidelná odborná příprava členů jednotek SDH obcí 

Členové jednotek požární ochrany se aktivně účastní odborné přípravy v souladu s 

povinnostmi stanovenými zákonem o požární ochraně a v rozsahu vymezeném prováděcími 

předpisy. Zahrnuje část teoretickou, praktickou a fyzickou. Průběžnou i cyklickou odbornou 

přípravu zabezpečuje pro členy sborů dobrovolných hasičů Hasičský záchranný sbor 

Královéhradeckého kraje formou pravidelných zaměstnání. Ta zahrnují praktická cvičení 

obsluh požární techniky, nositelů dýchacích přístrojů, obsluhy spojovacích prostředků apod. 

K prohloubení kvality spolupráce HZS kraje se složkami integrovaného záchranného systému 

přispívají tématicky zaměřená součinnostní cvičení [9]. 

Za vedení, organizování, plánování, přezkušování odborné přípravy a vedení příslušné 

dokumentace je zodpovědný velitel jednotky. HZS územního odboru Trutnov se snaží 

v maximální možné míře vyjít vstříc jednotkám SDH obcí a účastnit se na školeních těchto 

jednotek. 

Příklady odborné přípravy členů jednotek SDH obcí na okrese Trutnov: 

• Taktická cvičení a cvičení IZS viz. tabulka č. 13 

• Vlastní školení a výcvik velitelů jednotek SDH obcí 

• Účastní se na specializačních kurzech na ÚHŠ v Bílých Poličanech (např. nositelé 

dýchací techniky, obsluha motorových pil, plnění úkolů na úseku ochrany 

obyvatelstva atd.) 

• Protiplynový polygon v TU 
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• Výkon služby na stanicích HZS, kde se účastní jak praktické, tak teoretické odborné 

přípravy společně s příslušníky HZS Královéhradeckého kraje 

• Školení nebo výcvik po domluvě velitelů jednotek SDH obcí s příslušníky HZS 

 

5.4 Základní úkoly jednotek SDH obcí 

 

Základní úkoly jednotek PO dle zákona [1] jsou: 

• provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při 

soustředění a nasazování sil a prostředků, 

• provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 

• podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje, 

• plní úkoly na úseku ochrany obyvatelstva. 

 

Při hašení požárů je cílem jednotek PO lokalizace a likvidace požáru. Pří záchranných 

pracích omezit jejich rizika a přerušit jejich příčiny. Při plnění úkolů na úseku civilní ochrany 

se podílet na varování obyvatel a jejich evakuaci. Dále se podílet na humanitární pomoci, 

dekontaminaci osob nebo majetku, zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva a vymezování 

míst s výskytem nebezpečných látek. 

 Jednotky PO SDH obcí na okrese Trutnov plní základní úkoly, které jim udává zákon 

[1]. Toto je jednoznačně demonstrováno počty a druhy zásahů uvedenými v tabulkách č. 13, 

14, 15 a 16, na kterých se tyto jednotky PO podílely. 

 Poměrně novým úkolem jednotek požární ochrany je plnit úkoly na úseku civilní 

ochrany. V roce 2009 proběhlo v Královéhradeckém kraji  první školení velitelů 

dobrovolných jednotek PO. Konalo se ve dvou termínech na ÚHŠ v Bílých Poličanech. 

Tohoto školení se zúčastnili především velitelé JPO V (celkem 55 velitelů 

z Královéhradeckého kraje, z toho 10 velitelů z okresu Trutnov). V roce 2010 se toto školení 

chystá i pro ostatní členy jednotek SDH obcí. 
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5.5 Financování jednotek SDH obcí 

 
V dnešní době je toto jedna z klíčových otázek dobře fungující jednotky SDH obce. 

Jednotky SDH obcí jsou financovány z(e): 

• Rozpočtů obcí 

• Dotací z kraje 

• Neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 

• Investičních dotací ze státního rozpočtu 

• Fondů EU 

• Sponzorských zdrojů 

 

Na činnost jednotek SDH obcí Ministerstvo vnitra poskytuje dotace: 

• neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí, 

která je určena na zabezpečení akceschopnosti jednotek, zejména na odbornou přípravu 

členů jednotek, úhradu nákladů za zásahy jednotek mimo katastr zřizující obce a věcné 

vybavení jednotek kategorie JPO II a JPO III, zabezpečení připravenosti k výjezdu 

jednotek kategorie JPO II. Tato dotace je poskytována prostřednictvím krajů, které 

s obcemi vyhotovují smlouvy. Rozpis konkrétních částek dotace zajišťuje územně 

příslušné HZS kraje [7]; 

• investiční dotace na obnovu zásahové požární techniky jednotek SDH obcí, dotace je 

prioritně určena na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček; spoluúčast 

státu je do částky vyhlášené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. O tuto dotaci je nutno 

požádat MV-generální ředitelství HZS ČR nejpozději do  

30. dubna předchozího roku [7]. 

Ministerstvo vnitra v rámci periodické obnovy základní požární techniky jednotek PO 

zařazených do plošného pokrytí území ČR jednotkami PO pořizuje cisternové automobilové 

stříkačky hmotnostní třídy do 14 tun v základním provedení vybavení nástavby, které budou 

po 5 let užívat jednotky HZS krajů a po té budou převedeny do jednotek obcí, zejména 

kategorií JPO II a JPO III [7]. 

Poskytovat dotace jednotkám má dle § 27 zákona o PO i kraj. Kraj má: 

• v přenesené působnosti podílet se na hrazení nákladů jednotkám SDH vybraných obcí 

spojených se zásahy mimo jejich územní obvod a na financování jejich akceschopnosti, 
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pořízení a obnově požární techniky. Část těchto nákladů hradí Ministerstvo vnitra v rámci 

dotace ze státního rozpočtu v požární ochraně na výdaje jednotek (viz výše) [7], 

• v samostatné působnosti přispívat obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí, tj. ze svého rozpočtu nad rámec dotace poskytované 

Ministerstvem vnitra [7]. 

V souladu s § 26 odst. 2 písm. h) zákona [1] podklady pro zabezpečení materiálních a 

finančních prostředků jednotek SDH vybraných obcí soustřeďuje HZS kraje [7]. 

 

5.5.1 Financování jednotek SDH obcí z obecního rozpočtu 

 

Dle doporučení GŘ HZS ČR by měly obce přispívat ročně na jednotky SDH takto: 

• Na JPO II 100 - 150 tis. Kč 

• Na JPO III 50 – 60 tis. Kč 

• Na JPO V do 10 tis. Kč. 

Toto jsou ovšem jenom doporučení. Ve skutečnosti vše záleží jen na tom, jak je starosta a 

zastupitelstvo „nakloněno“ hasičům. Obce musí se svými rozpočty citlivě hospodařit a 

mnohým se zdá uvolňování peněz na jednotku SDH zbytečný „luxus“, když jejich využití 

není až takové, jako by bylo například u nového veřejného osvětlení, které je potřeba denně. 

Obce také mohou sdružovat prostředky, a pak například může několik blízkých obcí společně 

financovat jednotku, která by zabezpečovala požární ochranu na jejich území. Tato jednotka 

by musela být vyšší kategorie, s územní působností, tudíž dražší. Ale pří sečtení všech 

nákladů na provoz několika menších jednotek si myslím, že by obce své prostředky ještě 

ušetřily. Konkrétní výhodu by to podle mě mělo také v tom, že by tato jednotka byla mnohem 

úspěšnější například při žádostech o dotace. K dnešnímu dni v okrese Trutnov ke sdružování 

finančních prostředků bohužel nedochází, a to ani přesto, že některé obce nemají požární 

ochranu na svém území nijak zajištěnou. Z osobních jednání je až zarážející, že někteří 

představitelé obcí nemají ani tušení, že je nějaký rozdíl, mezi jednotkou SDH obce a 

sdružením dobrovolných hasičů. 
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5.5.2 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí v okrese Trutnov 
 

 Pro bližší představu jsou v příloze č. 3 uvedeny neinvestiční dotace poskytnuté v roce 

2009 jednotkám SDH obcí v okrese Trutnov. Tyto informace mi byly poskytnuty od HZS 

Královéhradeckého kraje. 

 

5.5.3 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí v okrese Trutnov 

 

V roce 2009 poskytuje Ministerstvo vnitra účelové dotace na nákup CAS v maximální 

výši 2,5 mil. Kč a na dopravní automobil v maximální výši 0,5 mil. Kč. Dotace může 

dosáhnout max. 70% z ceny CAS nebo dopravního automobilu. Dále jsou poskytovány dotace 

na rekonstrukce CAS 32 T 815 a automobilových žebříků AZ 30 IFA V 50. Maximální výše 

těchto dotací je 1 mil. Kč a podíl dotace nesmí překročit 50% z celkové ceny rekonstrukce. 

 

 Tyto dotace jsou při nákupu mobilní požární techniky nejvyužívanější. Na 

Trutnovském okrese například takto CAS pořídilo v roce 2004 město Hostinné pro svou 

jednotku. Cena této CAS činila 4,8 mil. korun. Z toho 1,5 mil. korun bylo uhrazeno z dotace 

od Královéhradeckého kraje a 0.5 mil. z vlastních prostředků obce. Na úhradu zbylé části 

kupní ceny čerpala obec Hostinné úvěr. Tento úvěr obec splácela v období od ledna roku 

2005 do prosince roku 2007 [5]. 

 

5.5.4 Dotace z fondů EU 

 
Na okrese Trutnov nebyly do konce roku 2009 využity žádné dotace z EU na nákup 

mobilní požární techniky. Dne 17. listopadu 2009 však byla podána žádost o dotaci na 

pořízení nové CAS pro partnerské obce Horní Maršov a Polskou obec Myslakowice z 

Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. 

Případný kladný výsledek by mohl být vhodnou motivací i pro ostatní obce. 
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6 Jednotky sboru dobrovolných hasičů v okolních státech 

 
V této pasáži stručně uvedu poznatky z činnosti JPO v sousedních státech České 

republiky. Především zde budu svou pozornost věnovat Polské republice, která přímo sousedí 

s územím okresu Trutnov řešeným v této práci. Informace uvedené v této kapitole byly 

čerpány ze zdrojů [11], [12], [13], [14] a z informací mi poskytnutých z krajského sdružení 

hasičů Královéhradeckého kraje. 

 

6.1 Spolková republika Německo 

 
Hasiči jsou v Německu především organizacemi měst a velkých průmyslových podniků. 

Profesionální sbory hasičů jsou v Německu pouze asi ve 100 největších městech a jejich 

členové jsou zaměstnanci města. Převážná většina hasičů jsou však dobrovolníci. Dohromady 

je zde cca 1,3 milionu Hasičů: 

• Profesionální hasiči - 28 tis. členů (100 sborů) 

• Profesionální podnikoví hasiči – 33 tis. členů (900 sborů) 

• Dobrovolní hasiči – 1 mil. členů (25 tis. sborů) 

• Mladí hasiči – 250 tis. členů (17 tis. skupin) 

Jelikož je zde veliké pokrytí území stanicemi hasičů, mají dojezd na místo události do 10 min. 

od vyrozumění. Povinnost zřídit jednotku hasičů, provozovat ji a zodpovídat za její 

akceschopnost má každá obec. Tuto jednotku provozuje ze svého rozpočtu. Je zde ale také 

možnost, že obce sdruží své prostředky s okolními obcemi a zřídí společnou jednotku za 

podmínek dodržení dojezdového času. Obce mají právo nařídit osobám mezi 18 až 50 lety 

stáří povinnou službu u hasičů. Dalším motivačním prvkem jistě je, že občan nemusí jít na 

povinnou vojenskou službu, bude-li min. 15 let u hasičů. Hasiči mají také finanční zdroj 

v podobě několika procent z pojištění nemovitostí. Hlavní úkoly hasičů v Německu jsou: 

zdolávání požárů, záchrana, částečně rychlá zdravotnická pomoc a technická pomoc. 

Veškerou odpovědnost za jednotky hasičů mají tedy obce. Spolkové země odpovídají pouze 

za: vzdělávání hasičů v zemských požárních školách, finanční podporu a legislativu v oblasti 

požární ochrany. 
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6.2 Slovenská republika 

 
Na Slovensku je systém rozložení požárních jednotek a zabezpečení celé požární ochrany 

velice podobný tomu našemu. Státní organizací spadající pod ministerstvo vnitra Slovenské 

republiky je hasičský a záchranný sbor. Ten tvoří:  

• Prezidium 

• 8 krajských ředitelství 

• 52 okresních ředitelství 

• Hasičský a záchranný útvar Slovenské republiky Bratislavy 

• 5 zařízení 

• Pracoviště 

Na Slovensku jsou velkou měrou zastoupeny i dobrovolné hasičské sbory (DHZ). DHZ je na 

Slovensku 2938 s 98262 členy. Noví členové musí nejprve absolovovat základní odbornou 

přípravu. Tato je ukončena teoretickými a praktickými zkouškami. Odborná příprava 

dobrovolných hasičských jednotek je vykonávána podle právních přepisů a je navržena tak, 

aby posílila praktickou část odborné připravenosti dobrovolných hasičů na zásahovou činnost. 

Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky má odbornou školu v Martině. Dobrovolná 

požární ochrana na Slovensku také aktivně pracuje s dětmi. Do kroužků mladých požárníků 

dnes chodí 10000 dětí v rozmezí 8 až 16 let. Financování jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí je financováno zejména z obecního rozpočtu, podobně jako v České republice. Zásadní 

rozdíl ovšem je v tom, že na Slovensku dle zákona SR č. 95/2002 Z.z. o pojišťovnictví (§ 30) 

musí pojišťovna převést na zvláštní účet ministerstva vnitra 8 % z přijatého pojistného z 

povinného smluvního pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového 

vozidla za předchozí rok. Ministerstvo vnitra potom provede přerozdělení těchto prostředků na 

hasičské jednotky a záchrannou službu. Tyto prostředky jsou určeny pro hrazení výdajů za zásahy 

v silniční dopravě. 

 

6.3 Rakouská republika 

 
V Rakousku je devět spolkových zemí. Je zde pouze 6 profesionálních hasičských sborů 

a zhruba 300 podnikových hasičských sborů. Na druhou stranu je zde velké množtví 

dobrovolných jednotek požární ochrany. Rakousko má díky tomu jednu z nejlepších sítí 
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záchranných složek co do hustoty a pokrytí. Celkem zde působí cca. 4800 požárních jednotek 

se zhruba 250000 aktivními hasiči. Mají také osm škol požární ochrany, kde se hasičí účastní 

veškeré odborné přípravy a kurzů. Financování dobrovolných jednotek požární ochrany je na 

spolkových vládách a obcích. Jednotky si ale na svou činnost přivydělávájí na výstavách, 

ukázkách, sbírkách atd. 

 

6.4 Polská republika 

 

V Polsku je struktura požárních jednotek a jejich organizace také vcelku podobná situaci u 

nás. Jednotky PO zde působí jak profesionální, tak také dobrovolné. Území Polska se dělí na 

vojvodství, a ta se dále dělí na prowiaty. S okresem Trutnov sousedí Dolnoslezské vojvodství, 

jehož členění na prowiaty je znázorněno v obrázku č.1.  

 

Obr. č. 1: Územní členění Dolnoslezského vojvodství na priwiaty. 

 

 Na celém území  Polska působí Svaz dobrovolné požární ochrany (dále jen OSP), což je 

sdružení, které řeší mimo jiné také dobrovolné hasičské jednotky. Obec nebo město má obdobné 
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funkcionáře v dobrovolné požární ochraně jako u nás. Svaz dobrovolných hasičů provozuje 

přibližně 16500 požárních stanic. Tyto budovy také slouží pro veřejnost jako místo konání 

společenských akcí a života v obci. 

Na celém území Polska je 18 300 jednotek OPS s přibližně 700 000 členy. Například 

na území Powiatu Kamiennogórskiego, sousedícího s okresem Trutnov, působí jednotky OSP 

uvedené v příloze č. 4. Z těchto jednotek jsou některé vybrány do Krajového systému 

záchranářsko hasičského (dále jen KSRG). Jednotky v KSRG bychom v našich podmínkách 

mohli pro představu přirovnat k JPO II zařazeným do plošného pokrytí kraje. Tyto jednotky 

jsou k dispozici okresnímu velitelství státní požární ochrany, která s nimi může disponovat 

mimo jejich hasební obvod – tzn. po celém okrese dle potřeb. Vybavenost těchto jednotek 

musí splňovat předepsané technické a materiální normy včetně ochranných prostředků. 

Jednotka musí disponovat minimálně dvěma vozidly, z nichž jedno musí být cisternová 

automobilní stříkačka. Rozmístění dobrovolných jednotek vybraných do KSRG a 

profesionálních jednotek JRG v Dolnoslezském vojvodství je znázorněno v obrázku č. 2.  

 

Obr. č. 2: .Rozmístění jednotek JRG a KSRG v Dolnoslezském vojvodství 
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Financování jednotek OSP je zajišťováno z rozpočtu příslušné obce. Jednotky, které jsou 

zařazeny do KSRG, dostávají další finance z rozpočtu ministerstva financí prostřednictvím 

samospráv. Finanční prostředky jsou pro tyto jednotky získávány z povinného odvodu 

podnikatelů, který činí 1% z odváděné daně. Toto 1% je rozděleno ½ na profesionální PO a ½ 

na dobrovolné jednotky zařazené do KSRG. 

Státní požární ochrana má na starosti výcvik a školení dobrovolných hasičů, prověřovací 

cvičení, námětová cvičení, poplachové plány, hasební obvody atd. 
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7 Návrh optimalizace plošného pokrytí území okresu Trutnov 

dobrovolnými JPO 

 

V této kapitole provedu návrh optimalizace plošného pokrytí honoceného území 

dobrovolnými JPO. Při optimalizaci budu vycházet z informací o JPO SDH obcí, které jsou 

uvedeny v předchozích kapitolách. Vždy se zde budu snažit, v co největší míře navrhout 

optimalizaci tak, aby mohla být případně reálně dosažitelná, vzhledem k současným 

možnostem dotčených obcí a jejich JPO. Veškeré navrhy budou prováděny v souladu se 

současnými platnými právními předpisy. Jednotlivé problémy a návrhy jejich řešení v této 

kapitole budou pro přehlednost rozděleny do tří podkapitol. 

 

7.1 Kritéria stupně nebezpečí území obce 

 

V první fázi jsem provedl přepočítání stupňů nebezpečí dle přílohy č. 1 vyhlášky [2] a 

porovnal skutečný stav se stavem uvedeným v příloze č. 1 krajského nařízení [3]. Mapa 

okresu Trutnov s vyznačením stupňů nebezpečí území obcí dle krajského nařízení [3] je 

uvedena v příloze č. 3.  Zde jsem našel odlišnosti ve dvou případech. V obou případech došlo 

ke změně kritéria počtu obyvatel. K tomuto závěru jsem došel na základě informací 

zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Tyto změny se týkají 

obcí: 

• Rtyně v Podkrkonoší (Ko=10) Stupeň nebezpečí se tady změnil z IIB na IIIA. 

• Velký Vřešťov (Ko=5) Stupeň nebezpečí se tady změnil z IVA na IIIB. Zde navrhuji 

jako třetí dojezdovou jednotku do 20 min. jednotku JPO III/1 SDH Dubenec.  

Ostatní jednotky přiřazené na tato katastrální území dle přílohy č. 2 krajského nařízení [3] 

jsou schopny splnit i změněné limity na dobu dojezdu, a proto není třeba hledat jiná řešení 

k pokrytí těchto území jednotkami PO. V  
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7.2 Dojezdové časy 

 
Ve druhé fázi jsem se zaměřil na dojezdové časy prvních jednotek PO na katastrální 

území obcí dle základní tabulky plošného pokrytí uvedené v příloze zákona [1]. Zde jde 

především o to, aby na každé katastrální území (dle vyhlášky 463/2002 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů), kterému je podle přílohy č. 1 vyhlášky [2] přiřazen určitý stupeň 

nebezpečí, dojelo v požadovaných časech, při vyhlášení prvního stupně požárního poplachu, 

minimální množství jednotek PO. Většinou se zde jedná o první tři jednotky PO, pouze 

v případě nebezpečí katastrálního území IVA o první dvě jednotky. Dojezdové časy jsem 

porovnával zejména dle serveru www.mapy.cz. Taky jsem však vycházel z několikaletých 

zkušeností, které jsem načerpal jako hasič strojník u HZS Královéhradeckého kraje a 

z místních znalostí okresu Trutnov, které jsem nabyl při výkonu své služby. 

Na základě těchto poznatků jsem došel ke zjištění, že v příloze č. 2 krajského nařízení [3] 

není vždy využito nejvhodnější jednotky PO s územní působností, která je schopná zabezpečit 

nejrychlejší dojez na dané katastrální území. Toto se týká katastrálních území  Horní 

Olešnice, Prostřední Olešnice a Horní Malá Úpa. 

V některých případech předurčená jednotka není ani schopna dodržet daný časový limit. 

Týká se to katastrálního území Dvůr Králové nad Labem, ke kterému byla přiřazena jednotka 

SDH obce Hajnice kategorie JPO II/2. Ta není schopna vzhledem k vzdálenosti dodržet 

dojezdový čas 10 min. z místa dislokace. Město Dvůr Králové nad Labem nemá v současné 

době žádnou akceschopnou jednotku SDH. Tento problém by zde vyřešilo zřízení JPO 

kategorie II/1. Dalším řešením by byla změna kategorie jednotky SDH Bílá Třemešná 

z kategorie JPO III/1 na JPO II/1. Dle mého názoru jsou možnosti města Dvůr Králové nad 

Labem mnohem lepší, než obce Bílá Třemešná, a to jak z pohledu financování jednotky, tak 

naplnění požadovaných početních stavů. Proto se přikláním k prvnímu návrhu.  

Dále pro katastrální území Pec pod Sněžkou je přiřazena jako třetí dojezdová jednotka 

s dojezdem 20 min. z místa dislokace jednotka HZS Trutnov. Tato jednotka není schopna 

tento časový limit splnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o horské středisko s jedinou 

příjezdovou komunikací, nabízejí se pouze dva způsoby řešení. Buďto změnou kategorie 

jednotky SDH Pec pod Sněžkou z kategorie II/1 na JPO II/2. Nebo by mohla být změněna 

kategorie u jednotky SDH Svoboda nad Úpou z kategorie JPO III/1 na JPO II/1. Obě 

navrhované jednotky by na tyto změny měly v současné době dle IKIS technické vybavení a 

také dle informací z HZS ÚO Trutnov i dostatečný počet odborně způsobilých členů viz. 

tabulka č. 17. 
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Dále v dnešní době, kdy máme Královéhradecký kraj a HZS kraje, ještě nejsou využívány 

ani jednotky PO ze sousedních okresů, což je jistě chyba. Z těchto důvodů navrhuji změny v 

příloze číslo 2 krajského nařízení [3] u přiřazení jednotek PO ke katastrálním územím 

Borovnice a Třebihošť. Výše uvedené návrhy změn jsou shrnuty v tabulce č. 20. Nově 

navržené jednotky PO jsou v tabulce č. 20 označeny červeně.  V tabulkách č. 19, 20 a 21 jsou 

použity zkratky stupeň nebezpečí  - SN,  doba dojezdu – DD a kategorie jednotky - KJ. 

 

Tab. č. 19: Tabulka změn v krajském nařízení [3]. 

Obec 

Katastr v 
obci nebo 
části obce SN 

D
D 

JPO (druh 
a 
dislokace) KJ DD 

JPO (druh 
a 
dislokace) KJ 

D
D 

JPO (Druh 
a 
dislokace) KJ 

20 SDH Pecka III/1 
Borovnice Borovnice III B 15 

HZS N. 
Paka I 20 HZS DKnl I 20 

SDH 
Mostek III/1 

20 
SDH 
Mostek III/1 

Horní 
Olešnice Hor. Ol. III B 15 

SDH Dolní 
Kalná III/1 20 

SDH 
Hostinné II/1 20 

HZS 
Vrchlabí I 

 20 Mostek III/1 
Horní 
Olešnice Prostř.Oleš III B 15 

SDH Dolní 
Kalná III/1 20 

SDH 
Hostinné II/1 20 

HZS 
Vrchlabí I 

25 
SDH Horní 
Maršov III/1 

Malá Úpa 
Hor. 
M.Úpa IV A 20 

SDH Pec p. 
Sněž. II/1 25 HZS TU I 

  
  

  
  

  
  

10 SDH DKnL II/1 Dvůr 
Králové n. 
Labem 

Dvůr 
Králové n. 
Labem II A 10 HZS DKnL I 10 

SDH 
Hajnice II/2 15 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 

 

SDH Pec 
pod 
Sněžkou II/2 

Pec pod 
Sněžkou 

Pec pod 
Sněžkou III A 15 

SDH  
Pec p. 
Sněžkou II/1 15 

SDH Horní 
Maršov III/1 20 

HZS 
Trutnov I 

25 
SDH 
Miletín III/1 

Třebihošť 
Dol. 
Dehtov IV A 20 HZS DKnL I 25 

SDH 
Smiřice III/1 

  
  

  
  

  
  

 

7.3 Neakceschopné JPO 

 
Dalším problémem platného krajského nařízení [3] je, že v příloze č. 2 jsou přiřazeny 

jednotky SDH obcí, které jsou dle přílohy č. 4 vyhlášky [2] neakceschopné. Tyto jednotky, 

červeně označené v tabulce č. 17, nám nemohou zaručit dojezd v požadovaných početních 

stavech, v požadovaném složení družstva a v požadovaném čase na katastrální území, pro 

která jsou přiřazena. Katastrální území obcí, kterých se to týká, jsou uvedena v tabulce č. 21, 

kde jsou neakceschopné jednotky vyznačeny červeně. Pro názornost jsou tato katastrální 

území schématicky zakreslena v obrázku č. 3. 
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Další chyba v nařízení kraje [3]  je také v tom, že jednotka kategorie JPO V SDH obce 

Choustníkovo Hradiště (tedy jednotka s místní působností) je přiřazena k zásahu na území 

obcí Kuks, Stanovice, a Vlčkovice v Podkrkonoší. Tento problém je v tabulce č. 21 vyznačen 

zeleně. 

 

Tab. č. 20: Přiřazené neakceschopné JPO v krajském nařízení [3]. 

Obec 

Katastr 
v obci nebo  
části obce SN DD 

JPO 
(druh a 
dislokace) KJ DD 

JPO (druh a 
dislokace) KJ DD 

JPO 
 (Druh a 
dislokace) KJ 

Bernartice Bernartice III B 15 HZS TU I 20 SDH Žacléř II/1 20 
SDH 
Bernartice V 

  Bečkov IV A 20 HZS TU I 25 
SDH 
Bernartice V       

  Vrchová IV A 20 HZS TU I 25 
SDH 
Bernartice V       

  Křenov IV A 20 HZS TU I 25 
SDH 
Bernartice V       

  Rybníčky IV A 20 HZS TU I 25 
SDH 
Bernartice V       

 
Čermná 

 
Čermná III B 15 

SDH 
Hostinné II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Rudník-
Arnultovice III/1 

Dolní  
Branná Dolní Branná III B 15 

HZS 
Vrchlabí I 20 

SDH Dolní 
Kalná III/1 20 

SDH Dolní 
Branná V 

Dolní  
Dvůr Dolní Dvůr III B 15 

HZS  
Vrchlabí I 20 

SDH 
Lánov III/1 20 

SDH 
Dolní Dvůr V 

Dolní 
Lánov Dolní Lánov III B  15 

SDH 
Hostinné II/1 20 

HZS 
Vrchlabí I 20 

SDH Dolní 
Lánov V 

DKnL Lipnice III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL III/1 

  Verdek III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL III/1 

  Zboží IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 SDH DKnL III/1       

  Žireč III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL III/1 

  Žirečská P. III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL III/1 

Havlovice Havlovice III B 15 
SDH  
Úpice II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Havlovice V 

Chotěvice Chotěvice III A 15 
SDH 
Hostinné II/1 15 HZS TU I 20 

SDH 
Rudník-
Arnultovice III/1 

Chvaleč Chvaleč III B 15 HZS TU I 20 
SDH 
Radvanice III/1 20 

SDH 
Chvaleč V 

  Petříkovice III B 15 HZS TU I 20 
SDH 
Radvanice III/1 20 

SDH 
Chvaleč V 

Jívka Jívka IV A 20 
SDH  
Jívka III/1 25 HZS TU I       

  
Horní 
Vernéřovice III B 15 

SDH  
Jívka III/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Radvanice III/1 
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Dolní 
Vernéřovice III B 15 

SDH  
Jívka III/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Radvanice III/1 

  Studnice IV A 20 
SDH  
Jívka III/1 25 HZS TU I       

  Hodkovice IV A 20 
SDH  
Jívka III/1 25 HZS TU I       

  Janovice IV A 20 
SDH  
Jívka III/1 25 HZS TU I       

Kocbeře Kocbeře III B 15 
HZS  
DKnL I 20 SDH Hajnice II/2 20 SDH DKnL III/1 

Kohoutov Kohoutov III B 15 SDH Hajnice II/2 20 HZS DKnL I 20 SDH DKnL III/1 

Kuks Kuks III B 15 
HZS 
Jaroměř I 20 HZS DKnL I 20 

SDH 
Choust. 
Hradiště V 

Lampertic Lampertice III B 15 
SDH  
Žacléř II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Lampertice V 

Libňatov Libňatov III B 15 
SDH  
Úpice II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Libňatov II/2 

Libotov Libotov IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 SDH Libotov V       

Radvanice Radvanice III A 15 
SDH 
Radvanice III/1 15 HZS TU I 20 SDH Jívka III/1 

  Slavětín III B 15 
SDH 
Radvanice III/1 20 HZS TU I 20 SDH Jívka III/1 

Rudník Rudník III A 15 
HZS 
Vrchlabí I 15 

SDH 
Hostinné II/1 20 

SDH 
Rudník-
Arnultovice III/1 

  Arnultovice III B 15 
SDH 
Hostinné II/1 20 

HZS 
Vrchlabí I 20 

SDH 
Rudník-
Arnultovice III/1 

  Javorník IV A 20 HZS TU I 25 

SDH 
Rudník-
Arnultovice III/1       

  Bolkov IV A 20 
HZS 
Vrchlabí I 25 

SDH 
Rudník-
Arnultovice III/1       

Stanovice Stanovice IV A 20 
HZS 
DKnL I 25 

SDH 
Choustník. 
Hradiště V       

Suchovršice  Suchovršice III B 15 
SDH  
Úpice II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Suchovršice V 

Trutnov  Voletiny III B 15 HZS TU I 20 SDH TU III/1 20 
SDH Zlatá 
Olešnice V 

Třebihošť Třebihošť III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 

SDH  
Třebihošť V 

Vítězná Huntířov III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH  
Hajnice II/2 20 

SDH 
Vítězná V 

 Komárov III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH  
Hajnice II/2 20 

SDH 
Vítězná V 

 Bukovina IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 

SDH  
Vítězná V    

 Nové Domy IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 

SDH  
Vítězná V    

Vlčice Vlčice III B 15 
HZS  
TU I 20 SDH TU III/1 20 SDH Vlčice V 

Vlčkovice v 
Podkrkonoší Vlčkovice III B 15 

HZS  
DKnL I 20 

SDH 
Vlčkovice V 20 

SDH 
Choust.  
Hradiště V 
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Obr. č. 3: Katastrální území s přiřazenou neakceschopnou JPO. 

 

 

 

Návrh řešení: 

V Katastrálních územích Vlčkovice v Podkrkonoší, Kuks a v části katastrálního území 

Stanovíce u Kuksu, ležícím na levém břehu řeky Labe (je zde most neprůjezdný pro CAS), by 

se nám situace vyřešila změnou kategorie jednotky SDH Choustníkovo Hradiště z JPO V na 

JPO III/1. Tato změna by nám mohla řešit i dojezd třetí JPO do 20 minut do katastrálních 

území Kocbeře a Kohoutov. Tato jednotka má ve své výbavě CAS, počet členů a odborná 

způsobilost v jednotce je dostačující i na akceschopnou JPO III/1 viz. tabulka č. 17. 
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V Obci Stanovice (na pravém břehu řeky Labe) by jako druhá dojezdová jednotka 

vyhovovala výše navrhovaná jednotka SDH Dvůr Králové nad Labem kategorie JPO II/1. 

Touto jednotkou by se nám také případně odstranil problém v katastrech Vítězná Huntířov, 

Vítězná Komárov, Vítězná Bukovina, Vítězná Nové Domy, Libotov, Kocbeře, Třebihošť, 

Dvůr Králové nad Labem, Verdek, Lipnice, Zboží, Žireč, Žirečská Podstráň.  

 V Obci Bernartice nám neakceschopnou jednotku SDH Bernartice může na 

katastrálních územích Bečkov, Vrchová, Křenov a Rybíčky nahradit jednotka SDH obce 

Žacléř kategorie JPO II/1. Pro katastrální území Bernartice, které sousedí s Polskou 

republikou, však za současné situace lze jen s velkými obtížemi přiřadit jinou třetí jednotku 

s dojezdem do 20 minut. Jelikož se jedná o příhraniční území, řešení se nabízejí čtyři. První je 

opětovné zajištění akceschopné JPO V v Bernarticích. Druhé spočívá v posílení jednotky JPO 

II/1 obce Žacléř na JPO II/2. Tímto řešením by se nám případně vyřešil i problém na 

katastrálním území Lampertice s dojezdem třetí jednotky do 20 min. Třetím řešením je dojezd 

dvou družstev o zmenšeném početním stavu ze stanice HZS v Trutnově. Čtvrtým řešením by 

bylo využití Česko- Polské příhraniční spolupráce. V tomto případě by dojezd třetí jednotky 

zajistila jednotka PO z Poské Lubawky.   

 Neakceschopná jednotka Rudník Arnultovice kategorie JPO III/1 je přiřazena pro 

katastry Čermná, Chotěvice, Rudník, Rudník Arnultovice, Rudník Javorník, Rudník Bolkov. 

Změnou kategorie jednotky Rudník Arnultovice z kategorie JPO III/1 na JPO V by se nám 

vyřešil problém v katastrech Rudník, Rudník Arnultovice, Rudník Javorníka a Rudník 

Bolkov. Změnou kategorie jednotky obce Pilníkov z JPO V na JPO III/1 by jsme mohli 

zajistit třetí dojezdovou jednotku do 20 minut do Obcí Chotěvice, Vlčice a Čermná. 

V současné době je ovšem jednotka SDH obce Pilníkov neakceschopná i jako JPO V, a tak 

jediné reálné řešení je přeřazení jednotky SDH obce Hostinné z kategorie JPO II/1 do 

kategorie JPO II/2. 

 Další neakceschopnou jednotkou s územní působností je jednotka SDH obce Jívka 

kategorie JPO III/1. Ideálním řešením by bylo obnovení akceschopnosti této jednotky a 

vzhledem k tomu, že jí chybí pouze jeden odborně způsobilý strojník, není toto řešení (dle 

mého názoru) nedosažitelné. Máme-li však tuto situaci opět vyřešit v souladu přílohou č. 4 

vyhlášky [2] nabízí se tato řešení: Jednotka SDH obce Jívka v současnosti splňuje požadavky 

na jednotku JPO V, a tím se nám na katastrálních územích obce Jívka zajistí dojezd prvních 

jednotek PO na tato území v požadovaných časech. Dalším řešením by ovšem bylo posílení 

jednotky SDH obce Radvanice z kategorie JPO III/1 na kategorii JPO III/2. Toto řešení by 
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vyřešilo situaci v katastrálních územích Chvaleč, Petříkovice, Jívka, Horní Vernéřovice, 

Dolní Vernéřovice, Studnice, Boskovice, Janovice, Radvanice a Slavětín. 

 Dále tu máme katastrální území, ve kterých jde přiřazenou neakceschopnou jednotku 

PO nahradit jinou stávající akceschopnou jednotkou. Jedná se o území: 

• Dolní Branná – dojezd zajistí JPO II/1 obce Jilemnice (okres Semily) 

• Dolní Dvůr – dojezd zajistí JPO IV HZSP Škoda a.s.(Vrchlabí) 

• Dolní Lánov - dojezd zajistí JPO IV HZSP Škoda a.s.(Vrchlabí) 

• Havlovice, Suchovršice – dojezd zajistí JPO III/1 obce Rtyně v Podkrkonoší 

• Lampertice – dojez zajistí HZS PS Trutnov  JPO I  

• Libňatov – dojezd zajistí JPO II/2 obce Hajnice 

• Trutnov Voletiny – dojezd zajistí JPO III/1 obce Horní Staré Město 

 

Jak je vidět z navrhovaných řešení viz. výše, možností, jak vyřešit tuto komplikovanou 

situaci, je více. Jako příklad konečného řešení navrhuji přiřadit k problematickým 

katastrálním územím jednotky PO, které jsem uvedl v tabulce č. 22 červeně. V obrázku č. 4 je 

schématicky navrhnuto konečné řešení optimalizace plošného rozmístění JPO na území 

okresu Trutnov. 
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Tab. č. 21: Návrh optimalizovaného přiřazení JPO. 

Obec 

Katastr 
v obci nebo  
části obce SN DD 

JPO 
(druh a 
dislokace) KJ DD 

JPO (druh a 
dislokace) KJ DD 

JPO 
 (Druh a 
dislokace) KJ 

Bernartice Bernartice III B 15 HZS TU I 20 
SDH  
Žacléř II/1 20 

OSP 
Lubawka  

  Bečkov IV A 20 HZS TU I 25 
SDH  
Žacléř II/1       

  Vrchová IV A 20 HZS TU I 25 
SDH  
Žacléř II/1       

  Křenov IV A 20 HZS TU I 25 
SDH 
Žacléř II/1       

  Rybníčky IV A 20 HZS TU I 25 
SDH 
Žacléř II/1       

 
Čermná 

 
Čermná III B 15 

SDH 
Hostinné II/2 20 HZS TU I 20 

SDH 
Hostinné II/2 

Dolní  
Branná Dolní Branná III B 15 

HZS 
Vrchlabí I 20 

SDH Dolní 
Kalná III/1 20 

SDH 
Jilemnice II/1 

Dolní  
Dvůr Dolní Dvůr III B 15 

HZS  
Vrchlabí I 20 

SDH 
Lánov III/1 20 

HZSP 
Škoda a.s. IV 

Dolní 
Lánov Dolní Lánov III B  15 

SDH 
Hostinné II/1 20 

HZS 
Vrchlabí I 20 

HZSP 
Škoda a.s. IV 

DKnL Lipnice III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL II/1 

  Verdek III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL II/1 

  Zboží IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 SDH DKnL II/1       

  
 
Žireč III B 15 

HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL II/1 

  
 
Žirečská P. III B 15 

HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 SDH DKnL II/1 

Havlovice Havlovice III B 15 
SDH  
Úpice II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Rtyně 
v Podkr. III/1 

Chotěvice Chotěvice III A 15 
SDH 
Hostinné II/2 15 HZS TU I 20 

SDH 
Hostinné II/2 

Chvaleč Chvaleč III B 15 HZS TU I 20 
SDH 
Radvanice III/2 20 

SDH 
Radvanice III/2 

  Petříkovice III B 15 HZS TU I 20 
SDH 
Radvanice III/2 20 

SDH 
Radvanice III/2 

Jívka Jívka IV A 20 
SDH  
Jívka V 25 HZS TU I       

  
Horní 
Vernéřovice III B 15 

SDH  
Jívka V 20 HZS TU I 20 

SDH 
Radvanice III/2 

  
Dolní 
Vernéřovice III B 15 

SDH  
Jívka V 20 HZS TU I 20 

SDH 
Radvanice III/2 

  Studnice IV A 20 
SDH  
Jívka V 25 HZS TU I       

  Hodkovice IV A 20 
SDH  
Jívka V 25 HZS TU I       
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  Janovice IV A 20 
SDH  
Jívka V 25 HZS TU I       

Kocbeře Kocbeře III B 15 
HZS  
DKnL I 20 SDH Hajnice II/2 20 SDH DKnL II/1 

Kohoutov Kohoutov III B 15 SDH Hajnice II/2 20 HZS DKnL I 20 

SDH 
Choust.  
Hradiště III/1 

Kuks Kuks III B 15 
HZS 
Jaroměř I 20 HZS DKnL I 20 

SDH 
Choust. 
Hradiště III/1 

Lampertic Lampertice III B 15 
SDH  
Žacléř II/1 20 HZS TU I 20 

HZS 
Trutnov I 

Libňatov Libňatov III B 15 
SDH  
Úpice II/1 20 HZS TU I 20 

SDH 
Hajnice II/2 

Libotov Libotov IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 SDH DKnL II/1       

Radvanice Radvanice III A 15 
SDH 
Radvanice III/2 15 

SDH 
Radvanice III/2 20 HZS TU I 

  Slavětín III B 15 
SDH 
Radvanice III/2 15 

SDH 
Radvanice III/2 20 HZS TU I 

Rudník Rudník III A 15 
HZS 
Vrchlabí I 15 

SDH 
Hostinné II/2 20 

SDH 
Rudník-
Arnultovice  V 

  Arnultovice III B 15 
SDH 
Hostinné II/2 20 

HZS 
Vrchlabí I 20 

SDH 
Rudník-
Arnultovice V 

  Javorník IV A 20 HZS TU I 25 

SDH 
Rudník-
Arnultovice V       

  Bolkov IV A 20 
HZS 
Vrchlabí I 25 

SDH 
Rudník-
Arnultovice V       

Stanovice Stanovice IV A 20 
HZS 
DKnL I 25 

SDH 
Choustník. 
Hradiště III/1       

Suchovršice  Suchovršice III B 15 
SDH  
Úpice II/1 20 HZS TU I 20 

SDH  
Rtyně 
v Podkr. III/1 

Trutnov  Voletiny III B 15 HZS TU I 20 SDH TU III/1 20 

SDH Horní 
Staré 
Město III/1 

Třebihošť Třebihošť III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH Bílá 
Třemešná III/1 20 

SDH  
DKnL II/1 

Vítězná Huntířov III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH  
Hajnice II/2 20 

SDH  
DKnL II/1 

 Komárov III B 15 
HZS  
DKnL I 20 

SDH  
Hajnice II/2 20 

SDH  
DKnL II/1 

 Bukovina IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 

SDH  
DKnL II/1    

 Nové Domy IV A 20 
HZS  
DKnL I 25 

SDH  
DKnL II/1    

Vlčice Vlčice III B 15 
HZS  
TU I 20 SDH TU III/1 20 

SDH 
Hostinné II/2 

Vlčkovice v 
Podkrkonoší Vlčkovice III B 15 

HZS  
DKnL I 20 SDH DKnL II/1 20 

SDH 
Choust.  
Hradiště III/1 
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Obr. č. 4: optimalizace plošného rozmístění JPO na území okresu Trutnov. 

 

 

JPO I (Akceschopná) 

JPO IV (Akceschopná) 

JPO II (Akceschopná) 

JPO III (Akceschopná) 

JPO V (Akceschopná) 

Nová JPO  

Změna kategorie stávající JPO 

Posílení z JPO XX/1 na JPO XX/2 

JPO III (Neakceschopná) 

Nově přiřazené JPO ze sousedních 
okresů a Polské republiky 
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8 Závěr 

V této práci je charakterizováno území Královehradeckého kraje, nebezpečí a nebezpečná 

místa z hlediska vzniku mimořádné události. Dále je zde uveden počet  JPO, jejich kategorie 

a technika, se kterou jsou v současnosti vybaveny JPO dislokované na území 

Královéhradeckého kraje. Jsou zde také uvedeny statistické údaje o výjezdech JPO na území 

kraje. V následující kapitole se práce podrobněji zaměřuje na charakterizování území okresu 

Trutnov z hlediska požární ochrany. V této části je také provedeno zhodnocení současného 

stavu JPO dislokovaných na území okresu Trutnov. Řeší se zde především jejich 

kategorie, financování, akceschopnost, vybavení, plnění základních úkolů, odborná příprava 

a výjezdová činnost. V následující kapitole je vyhodnocena požární ochrana v sousedních 

státech. Na základě zjištěných informací, místních znalostí a zkušeností autora byla 

provedena optimalizace plošného pokrytí na území okresu Trutnov dobrovolnými JPO. Toto 

řešení je navrženo tak, aby změny, které jsou zde uvedeny, byly v praxi co nejsnáze 

realizovatelné. Nemělo by například žádný efekt navrhovat jednotku kategorie JPO II v obci, 

kde žije pouze několik desítek stálých obyvatel o vysokém věkovém průměru. 

 Samotná realizace navrženého řešení plošného pokrytí by však situaci vyřešila jen 

velmi krátkozrace a nesystémově. Nebylo by správné zrušit striktně všechny JPO, které jsou 

v součastnosti dle požadavků vyhlášky [2] neakceschopné. Některé tyto jednotky nesplňují 

podmínku akceschopnosti jen proto, že jim chybí například pouze jeden odborně způsobilý 

velitel, nebo strojník. Tyto jednotky bych navrhoval zachovat a pouze v co nejkratším termínu 

doplnit požadovanou odbornost jejich členů. Toto řešení ovšem nejde uplatnit u JPO obcí, kde 

chybí větší počet členů. Mnohdy není v možnostech obcí zajistit dostatečný počet lidí, 

ochotných tuto službu v dobrovolné jednotce vykonávat. Podobně se jednotka může stát 

neakceschopnou z finančních důvodů, kdy doslouží například stará CAS a na pořízení nové 

v obci není dostatek finančních prostředků. Tyto problémy by z velké části vyřešilo, kdyby 

několik sousedních menších obcí sdružilo své prostředky do společné JPO. Vzniklo by sice 

méně JPO, ale o to více kvalitních a spolehlivých. Současná legislativa toto umožňuje, ale 

zatím této možnosti není bohužel v okresu Trutnov využíváno. 

 Tato práce není jen školní prací, ale měla by upozornit na současný stav plošného 

pokrytí JPO na území okresu Trutnov a posloužit při budoucí aktualizaci krajského nařízení 

[3]. 
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Příloha č. 2 – Dotace jednotkám SDH obcí na ÚO Trutnov v roce 
2009 
 

 

Dotace věcné vybavení 
Dotace 
celkem Okres Trutnov                           

Obecní a městské 
úřady 

Dotace 
odborná 
příprava 

Dotace 
uskutečněný 

zásah Svolávací 
systém 

Radiostanice 
Ostatní 
věcné 

vybavení 
 

Batňovice 3 465 Kč   21 000 Kč     24 465 Kč 

Bernartice           0 Kč 

Bílá Třemešná 4 160 Kč 22 392 Kč     21 000 Kč 47 552 Kč 

Bílé Políčany           0 Kč 

Borovnice           0 Kč 

Černý Důl 8 680 Kč 3 125 Kč       11 805 Kč 

Dolní Branná           0 Kč 

Dolní Brusnice           0 Kč 

Dolní Dvůr           0 Kč 

Dolní Kalná 8 670 Kč 3 474 Kč   15 000 Kč 6 000 Kč 33 144 Kč 

Dolní Olešnice 1 735 Kč         1 735 Kč 

Dubenec 2 770 Kč   21 000 Kč     23 770 Kč 

Dvůr Králové nad L.           0 Kč 

Hajnice 9 010 Kč 30 924 Kč     31 000 Kč 70 934 Kč 

Havlovice 2 430 Kč         2 430 Kč 

Havlovice           0 Kč 

Horní Kalná 2 775 Kč         2 775 Kč 

Horní Maršov 3 810 Kč 1 849 Kč   15 000 Kč 6 000 Kč 26 659 Kč 

Horní Olešnice 4 165 Kč         4 165 Kč 

Hostinné 3 120 Kč 34 801 Kč 21 000 Kč 15 000 Kč 10 800 Kč 84 721 Kč 

Hřibojedy 2 430 Kč         2 430 Kč 

Choustníkovo Hrad. 4 860 Kč         4 860 Kč 

Chvaleč           0 Kč 

Jánské Lázně 2 430 Kč         2 430 Kč 

Jívka 4 160 Kč     15 000 Kč 6 000 Kč 25 160 Kč 

Klášterská Lhota 695 Kč         695 Kč 

Kohoutov           0 Kč 

Kuks           0 Kč 

Kunčice nad Lab. 1 735 Kč         1 735 Kč 
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Lánov 6 595 Kč   21 000 Kč 15 000 Kč   42 595 Kč 

Lampertice 1 040 Kč         1 040 Kč 

Lanžov           0 Kč 

Libňatov 1 390 Kč         1 390 Kč 

Libotov 3 470 Kč         3 470 Kč 

Malá Úpa           0 Kč 

Malé Svatoňovice 2 775 Kč         2 775 Kč 

Maršov u Úpice           0 Kč 

Mladé Buky 4 850 Kč   21 000 Kč     25 850 Kč 

Mostek 7 625 Kč 20 308 Kč     21 000 Kč 48 933 Kč 

Pec pod Sněžkou 20 820 Kč 3 200 Kč   15 000 Kč 15 800 Kč 54 820 Kč 

Prosečné           0 Kč 

Pilníkov 3 470 Kč         3 470 Kč 

Radvanice 3 475 Kč       21 000 Kč 24 475 Kč 

Rtyně v Podkr. 4 850 Kč 4 235 Kč     21 000 Kč 30 085 Kč 

Rudník-Arnultovice 1 390 Kč   21 000 Kč 15 000 Kč   37 390 Kč 

Suchovršice 3 470 Kč         3 470 Kč 

Svoboda nad Úpou 3 810 Kč       21 000 Kč 24 810 Kč 

Špindlerův Mlýn 4 165 Kč       30 800 Kč 34 965 Kč 

Trutnov 6 935 Kč 7 403 Kč     21 000 Kč 35 338 Kč 

Třebihošť           0 Kč 

Úpice 4 160 Kč   21 000 Kč   9 800 Kč 34 960 Kč 

Velké Svatoňovice           0 Kč 

Velký Vřešťov 2 780 Kč         2 780 Kč 

Vilantice 695 Kč         695 Kč 

Vítězná 7 290 Kč         7 290 Kč 

Vlčice 2 430 Kč         2 430 Kč 

Vlčkovice 2 085 Kč         2 085 Kč 

Vrchlabí 3 815 Kč   21 000 Kč     24 815 Kč 

Zlatá Olešnice 1 390 Kč         1 390 Kč 

Žacléř 12 140 Kč       30 800 Kč 42 940 Kč 

čerpání  188 015 Kč 131 711 Kč 168 000 Kč 105 000 Kč 273 000 Kč 
865 726 

Kč 
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Příloha č. 3 – Mapa okresu Trutnov s vyznačením stanovených 

stupňů nebezpečí území obcí dle krajského nařízení 

Královéhradeckého kraje č. 1/2006 

 

 

 



Bc. Jiří Böhm, Optimalizace nasazení jednotek sborů dobrovolných jednotek v 

Královéhradeckém kraji  

 

 

Příloha č. 4 – Seznam dobrovolných jednotek Powiatu 

Kamiennogórskiego s počty CAS v jejich výbavě 

 
1. Państwowa StraŜ PoŜarna z siedzibą w Kamiennej Górze 
2. Gmina Lubawka: 

a) OSP Lubawka    CAS 1ks Je v KSRG 

b) OSP Chełmsko Śląskie  CAS 3ks Je v KSRG 

c) OSP Miszkowice   CAS 1ks 

d) Osp Jarkowice   CAS 1ks 

e) OSP Opawa    CAS 1ks 

f) OSP Okrzeszyn   CAS 1ks 

3. Gmina Kamienna Góra: 
a) OSP Krzeszów    CAS 2ks Je v KSRG 

b) OSP Ogorzelec  CAS 3ks Je v KSRG 

c) OSP Leszczyniec  CAS 1ks 

d) OSP Pisarzowice  CAS 1ks 

e) OSP Ptaszk´w    CAS 1ks 

f) OSP Janiszów    CAS 1ks 

4. Gmina Marciszów: 
a) OSP Marciszów  CAS 2ks Je v KSRG 

b) OSP Pastewnik   CAS 2ks 

c) OSP Świdnik    CAS 1ks 

 


