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Seznam použitých symbolů a zkratek 

AP   - automobilová plošina 
AZ   - automobilový žebřík 
CAS   - cisternová automobilová stříkačka 
CPS  - centrální požární stanice 
ČR   - Česká republika 
DA  - dopravní automobil 
DT  - dýchací technika 
EC  - elektrocentrála 
EU   - evropská unie 
HS  - Horská služba 
HZS   - hasičský záchranný sbor 
CHKO  - chráněná krajinná oblast 
IZS  - Integrovaný záchranný systém 
JPO   - jednotka požární ochrany 
JSDHO  - jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce  
JZ  - jihozápad 
KOPIS LK - krajské operační a informační středisko Libereckého kraje 
KÚ  - katastrální území 
MHD  - městská hromadná doprava 
MPR  - motorová pila řetězová 
MPT  - mobilní požární technika 
MV  - Ministerstvo vnitra 
NA  - nákladní automobil 
NP   - nadzemní podlaží, národní park 
OOP  - osobní ochranné pomůcky 
OPIS   - operační a informační středisko  
ORP  - obec s rozšířenou působností 
PO  - požární ochrana  
PP   - požární plošina 
PS  - požární stanice, přenosná stříkačka 
PV  - přetlakový ventilátor 
SDH  - sbor dobrovolných hasičů 
SUV  - sport utility vehicle (sportovní užitková vozidla) 
SV  - severovýchod 
TA  - technický automobil 
VDP  - vzduchový dýchací přístroj 
VEA  - velitelský automobil 
VPPO  - věcné prostředky požární ochrany 
VS  - velitel stanice 
VZ  - velitel zásahu 
ZZS LK - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 
 

 

 



 

ANOTACE 

Žák L., Vybavení a možnosti požárních stanic typu P v návaznosti na charakter hasebního obvodu. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 53 s. 

Jednotky Hasičského záchranného sboru tvoří jeden ze čtyř základních pilířů integrovaného 

záchranného systému v České republice. Každý kraj má zpracované nejen plošné rozmístění těchto 

jednotek, organizaci a početní stavy jednotlivých sborů, ale zároveň vede i evidenci jejich vybavení. 

Průběžně dochází v rámci celé republiky nejen k modernizaci techniky, ale také k modernizaci či 

výstavbě samotných požárních stanic.  

Liberecký kraj se již řadu let potýkal s neutěšeným stavem požární stanice ve Velkých Hamrech 

(okres Jablonec nad Nisou) a Jablonném v Podještědí (okres Česká Lípa). To by se však mělo 

v případě stanice ve Velkých Hamrech v nejbližších měsících změnit. V centru města Tanvald, bude 

na podzim roku 2010 předána profesionální hasičům nová požární stanice.  

Účelem této práce je analyzovat stávající stav, techniku a prostředky běžně využívané v rámci 

Libereckého kraje a doporučit jejich využití v nově vznikajícím objektu.   

Klíčová slova: plošné pokrytí, požární technika, požární stanice, hasební obvod 

 

ANNOTATION 

Žák L. Equipment and Capabilities of P-Type Fire Stations in Connection with the Character of Fire 

Area. Dissertation. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 53 p. 

Fire rescue units are one of four basic pillars of the integrated rescue system in the Czech Republic. 

Each county has worked not only widespread deployment of these units, the organization and the 

populations of individual units, but also keep records of their equipment. Continually throughout the 

Republic is modernized not only used technique, but they are also upgraded or built fire stations.  

Liberec Region has been for many years confronted with the dire state of the fire station in Velké 

Hamry (district Jablonec nad Nisou) and Jablonné v Podještědí (district Česká Lípa). This should in 

case of Velké Hamry change in the coming months. In the downtown of Tanvald, will be in the 

autumn of 2010 finished a new fire station.  

The purpose of this study is to analyze the current state of technology and equipment commonly used 

in the Liberec Region and recommends their using in the emerging building. 

Keywords: deployment, fire-prevention equipment, fire station, fire area
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1 Úvod 
Na počátku dvacátého století bylo již zcela běžné, že v každém městě, obci či vesnici měli svůj 

hasičský sbor. Obce v minulosti zřizovaly tzv. hlásné služby, které nařizovaly každému občanovi, aby 

pomáhal při hašení požárů a poskytl k tomu popř. i své věcné prostředky. V sedmdesátých letech 

19. století začaly obce zřizovat první české hasičské sbory dobrovolných i profesionálních hasičů, 

primárně za účelem ochrany před požáry. Tyto sbory se zaměřovaly nejen na oblasti hašení požárů, ale 

působily také v oblasti samaritánské a společenské. S ohledem na vybavení jednotlivých sborů začali 

hasiči zasahovat i u živelných pohrom, jako např. vichřice či povodeň. V současné době tvoří páteř 

systému plošného pokrytí jednotky hasičských záchranných sborů krajů, které jsou při své činnosti 

významnou měrou doplňovány a podporovány jednotkami sborů dobrovolných hasičů. 

Jak vyplývá ze statistik zásahů jednotek požární ochrany, za období od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2009 

zasahovaly tyto jednotky celkem u 82 702 událostí (oproti stejnému období roku 2008 byl zaznamenán 

nárůst o 12,1 %. Nejčastěji se jednalo o technické havárie (47%), požáry (18,7 %) a dopravní nehody 

(16,9 %). 

Při řešení mimořádných událostí většího rozsahu (požáry, havárie, dopravní nehody, apod.), u kterých 

zasahují také zdravotníci či policie, bylo vzhledem k odlišnostem pracovní náplně i pravomocí 

jednotlivých složek (hasičů, zdravotníků, policie, …) nezbytné zkoordinovat používané postupy tak, 

aby byla každá mimořádná událost vyřešena v co nejkratší době a s maximálním efektem. V roce 1993 

byly proto položeny základy Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), jeho hlavním 

koordinátorem  je Hasičský záchranný sbor ČR.  

Základní složky IZS tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky, reprezentovaný jednotkami 

požární ochrany, které jsou zařazené do plošného pokrytí kraje, Zdravotnická záchranná služba 

a Policie České republiky. Ostatní složky pak tvoří Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

obecní policie, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. 

Za období od 1. 1. 2009 do 30. 9. 2009 bylo v České republice evidováno celkem 68 306 případů 

součinnosti  jednotek požární ochrany s ostatními složkami. Největší procento událostí bylo řešeno ve 

spolupráci s Policií ČR (61,6 %), dále se zdravotnickou záchrannou službou (20 %) a s obecní policií 

11,2 %.  

Podmínkou pro to, aby mohly složky IZS poskytovat občanům i firmám v České republice při řešení 

mimořádných událostí maximální možnou součinnost, je zajistit jim nejen vyhovující zázemí, ale také 

odpovídající technické vybavení. Požární stanice Velké Hamry, jejíž činnosti je věnována tato práce, 
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je také nedílnou součástí IZS. Možnosti hasičů sloužících na této stanici byly bohužel v minulosti 

velice omezené. To se však brzy změní, neboť již na podzim roku 2010 je plánováno dokončení 

stavby nové požární stanice v nedalekém Tanvaldu, kam bude jednotka z Velkých Hamrů 

přestěhována. V rámci stavby již zmiňované stanice profesionální hasičů vzniká také zbrojnice hasičů 

dobrovolných. Právě tyto nové stavby hasičům poskytnou důstojné zázemí s moderním vybavením, 

které bude mít nezanedbatelný vliv na jejich zásahy. 
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2 Rešerše 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Právní předpis, který vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před 

požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech 

stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení 

a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a 

povinností jednotek požární ochrany. 

 

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

předpisů. 

Vyhláška upravuje způsoby zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek PO, organizaci řízení v 

jednotkách, zásady velení a činnosti hasičů, odbornou způsobilost a v přílohách stanovuje minimální 

počty členů jednotek SDH obcí, jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany. Dále upravuje minimální vybavení stanic HZS kraje požární technikou a věcnými 

prostředky požární ochrany. 

 

Norma ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 

Norma stanoví zásady pro projektování požárních stanic a požárních zbrojnic jako objektů určených 

pro výkon služby jednotek požární ochrany. Upravuje druh a velikost objektů, umístění objektů, 

komunikace pro požární techniku a parkoviště, zabezpečení výjezdu požární techniky na veřejnou 

komunikaci a specifikuje vnitřní a vnější dispozici a zvláštní vybavení předmětných objektů. 

 

Nařízení Libereckého kraje č. 2/2007, o plošném pokrytí jednotkami PO 

Nařízení, které na základě ustanovení § 27 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

Libereckého kraje jednotkami požární ochrany. Upravuje vedení dokumentace a spolupráci obcí, 

právnických osob, podnikajících fyzických osob. Vyčleňuje JPO pro provádění speciálních činností 

při likvidaci mimořádných událostí. Stanoví stupně nebezpečí katastrálních území obcí. 
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3 Liberecký kraj 
Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, 

Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. Od 1. 1. 

2003 se na jeho území nachází 10 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností (tzv. obce 

III. stupně), v rámci kterých funguje 21 

územních obvodů pověřených obcí (obce II. 

stupně). Kraj se rozprostírá na severu České 

republiky. 

Obr. 1 – Okresy Libereckého kraje 

Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím a 

východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou 

republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje 

sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji 

Ústeckému. 

Liberecký kraj tvoří pouze 4,0 % území celé České republiky. S výjimkou hlavního města Prahy je 

kraj se svými 3 163 km2 nejmenším v republice. Zemědělská půda zaujímá 44,4 % rozlohy kraje, podíl 

orné půdy na celkové rozloze (21,4 %) je hluboko pod celostátním průměrem. Naopak vysoký podíl 

území kraje představuje lesní půda (44,3 %). 

Celý kraj je převážně hornatý. Jeho výšková členitost odpovídá charakteristikám pahorkatiny. 

Nejvyšším bodem kraje je 1 435 m vysoký vrchol Kotel nedaleko Harrachova v okrese Semily. 

Nejnižší bod 208 m n.m. leží v okrese Liberec, a to v místě, kde řeka Smědá opouští území České 

republiky. Nejznámějším vrcholem kraje je Ještěd, který je se svými 1 012 m n.m. nejvyšším 

vrcholem Ještědského hřebenu. 

 Klima v severovýchodní části kraje (Jizerské hory, Krkonoše a podhůří) spadá do lehce chladné 

oblasti. Západní a jihozápadní část má pak podmínky mírně teplé oblasti. Vody jsou z území kraje 

odváděny do tří řek. Západ kraje tvoří povodí Ploučnice, východ kraje leží v povodí horního Labe a 

sever se nachází v povodí Odry (Nisy). Zásoby podzemních vod se nacházejí převážně při jižní hranici 

kraje, na severovýchodě pak je chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod. V kraji jsou 

rovněž prameny minerálních vod a léčivé rašeliny. 

Území Libereckého kraje náleží z přírodovědeckého hlediska k vysoce významným regionům. 

Vyznačuje se velkou pestrostí přírodních ekosystémů, vysokou koncentrací chráněných území a 

botanicky a zoologicky významných lokalit. V kraji se nachází 5 chráněných krajinných oblastí 



11 

 

(České středohoří, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj, Kokořínsko), 7 národních přírodních 

rezervací, 8 národních přírodních památek, 36 přírodních rezervací a 61 přírodních památek. 

Ke konci roku 2009 měl Liberecký kraj celkem 439 027 obyvatel (4,2 % z České republiky), podle 

tohoto ukazatele je tak druhým nejmenším. Průměrná hustota 138,8 obyvatel na km2 mírně převyšuje 

republikový průměr. Nejvyšší koncentrace obyvatel je v okresech Jablonec nad Nisou (224,7 obyvatel 

na km2) a Liberec (171,7 obyvatel na km2). K datu 31. 12. 2009 bylo na území kraje 215 obcí, 

průměrná rozloha obce činila 14,7 km2. Podíl městského obyvatelstva činil 78,3 %. Méně urbanizován 

je pouze okres Semily, kde ve městech žije pouze 58,6 % obyvatel. Se 101 625 obyvateli je centrem 

kraje Liberec. Druhým největším městem je Jablonec nad Nisou s 45 328 obyvateli. Populační vývoj 

Libereckého kraje se výrazně neodchyluje od vývoje v ostatních krajích České republiky. 

Obyvatelstvo má proti republikovému průměru nepatrně mladší věkovou strukturu. Průměrný věk 

obyvatel kraje je 40 let, což je o 0,5 roku méně než je republikový průměr. Věková skladba obyvatel je 

v jednotlivých oblastech kraje značně rozdílná. Zatímco na Českolipsku patří populace k nejmladším 

v republice, naopak na Semilsku a Turnovsku je jednou z nejstarších. 

Liberecký kraj má převážně průmyslový charakter. I přesto, že rozvinutý průmysl skla a bižuterie 

upadá, je zde výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou 

vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních letech 

svoje dominantní postavení. V zemědělství, které je pouze doplňkovým odvětvím, jsou hlavními 

plodinami obiloviny a pícniny v návaznosti na chov skotu. Nezanedbatelnou součástí ekonomiky 

Libereckého kraje je cestovní ruch. 

Liberecký kraj má bohatou kulturně historickou tradici, která se odráží ve velkém množství stavebních 

a historických památek i kulturních zařízení. K institucím nadregionálního významu patří především 

Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. 

Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní 

divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci. Mezi kulturní zařízení regionálního 

významu patří řada muzeí a galerií v různých částech kraje. V návaznosti na tradici skla a bižuterie 

této oblasti se návštěvníkům nabízí např. sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém Šenově a 

Železném Brodu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Okresní muzeum Českého ráje v 

Turnově vlastní sbírky z oblasti geologie, mineralogie a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které 

jsou jedinečné nejen v rámci České republiky, ale i Evropy.  

Jak již bylo zmíněno, území Libereckého kraje je známou oblastí z hlediska cestovního ruchu. 

Výjimečná krajina, přírodní útvary a pozoruhodnosti, kulturně historické památky regionu se stávají 

cílem tuzemských i zahraničních návštěvníků. V kraji je několik specifických území (Krkonoše - 

západní část, Jizerské hory, Turnovsko - Český Ráj, Doksy a okolí, Lužické hory, Podkrkonoší), které 

mají silně rozvinuté aktivity spojené s cestovním ruchem.  
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3.1 Okres Jablonec nad Nisou 
 

Okres Jablonec nad Nisou je tzv. příhraničním okresem. Na severu hraničí s Polskou republikou, a to 

v délce 18,1 km, na západě s okresem Liberec a na jihu a východě sousedí s okresem Semily. Svou 

rozlohou 402 km2 patří mezi nejmenší okresy v republice, hustotou 223,9 obyvatel na km2 se však řadí 

mezi prvních deset v republice. 

 Reformou státní správy byla od 1. 1. 2000 Česká republika nově rozdělena na 14 krajů. Okres 

Jablonec nad Nisou se tak spolu s okresy Liberec, Česká Lípa a Semily stal nedílnou součástí 

Libereckého kraje. K 1. 1. 2003 nabyla platnosti reforma státní správy, při které byly zrušeny okresní 

úřady a současně byly stanoveny územní obvody pověřených obcí II. stupně a správní obvody obcí 

s rozšířenou působností III. stupně. Touto reformou však nebyly zrušeny okresy jako územní jednotky. 

Správní obvody obcí s rozšířenou působností územně neodpovídají hranicím okresu. Na území okresu 

Jablonec nad Nisou leží správní obvod obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, správní 

obvod Tanvald (částečně zasahuje do okresu Semily) a správní obvod Železný Brod, které jsou 

zároveň územními obvody pověřených obecních úřadů. Obce Frýdštejn a Malá Skála spadají do 

správního obvodu Turnov.  

V okrese se nachází 34 obcí, z toho 8 měst. K 31. 12. 2009 žilo ve všech obcích okresu 90 390 

obyvatel. Středisky osídlení jsou především město Jablonec nad Nisou (45 328 obyvatel), dále 

Tanvald (6 954 obyvatel) a Železný Brod (6 514 obyvatel). Ve městech k uvedenému datu žilo 81,0 % 

obyvatel okresu.  

Území okresu Jablonec nad Nisou se vyznačuje velkou členitostí terénu. Nejnižší nadmořská výška 

dosahuje 254 m n. m., nejvyšší 1 084 m n. m (Černá hora). Z celkové plochy okresu připadá 55,5 % na 

lesní půdu, 32,1 % zaujímá zemědělská půda.  

Celkem je v okrese Jablonec nad Nisou v Registru ekonomických subjektů zapsáno více než 23 tisíc 

subjektů, z toho 24 % z nich spadá do oblasti obchodu, oprav motorových vozidel a výrobků 

pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. Významným odvětvím v okrese je také zpracovatelský 

průmysl, především průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot. K největším firmám 

v okrese patří: PRECIOSA, a.s., JABLONEX GROUP a.s., Lucas Varity s.r.o., Seba T, akciová 

společnost, AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o., BTV plast, s.r.o.  

Dlouhodobě pozitivním rysem okresu byla nízká míra registrované nezaměstnanosti, která zde 

dosahovala nejnižší hodnoty v rámci okresů Libereckého kraje. V roce 2009 se však situace změnila. 

K datu 31. 12. 2009 dosáhla úroveň míry registrované nezaměstnanosti v tomto okrese 12,01 %. 

Jednalo se tak o druhou nejvyšší míru v rámci okresů Libereckého kraje. Ve srovnání 77 okresů celé 

České republiky se pak okres Jablonec nad Nisou zařadil na 56. pozici. Ke konci roku 2009 bylo 
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v evidencích úřadů práce jabloneckého okresu celkem 5 379 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 223 

uchazečů (tj. 97,1 % z celkového počtu) splnilo podmínku dosažitelnosti. K 31. 12. 2009 na 1 volné 

pracovní místo v okrese připadalo 35,39 uchazečů.  

Jablonecký okres je mimořádně přitažlivým nejen pro domácí, ale i zahraniční návštěvníky svým 

bohatstvím přírodních krás, silnou kulturní tradicí a množstvím stavebních a uměleckých památek. Na 

území se rozprostírají Jizerské hory, nabízející v zimním období vhodné terény pro klasické i sjezdové 

lyžování. V letním období jsou vyhledávaným místem pro horskou cykloturistiku. V Jizerských 

horách leží významné přírodní lokality, mezi které patří především rašeliniště, místa se zajímavou 

flórou a potoky s četnými menšími vodopády. Ke koloritu Jablonecka patří rozhledny. Nejznámější 

jsou Černá Studnice, Bramberk, Královka, Štěpánka a tanvaldský Špičák. Oblastí velkého turistického 

zájmu se stalo údolí Jizery. Řeka protéká divokými soutěskami a v letní sezóně je tak často využívaná 

k vodní turistice. 

 

3.2 Města okresu Jablonec nad Nisou 
 

TANVALD – o Tanvaldu jako dřevařské osadě se poprvé dozvídáme již ve druhé polovině 16. století. 

V této době však osada spadala pod obec Smržovka. Jako samostatné sídlo existuje Tanvald 

pravděpodobně od začátku 17. století (první písemná zmínka z roku 1611). Začátkem 18. století začali 

místní obyvatelé pěstovat len a vyrábět lněnou přízi, kterou následně prodávali do míst s vyspělým 

ručním tkaním. Postupně si rolníci a chalupníci začali ručním tkaním plátna přivydělávat sami. Na 

počátku 19. století bylo hlavním zdrojem obživy místních obyvatel zemědělství, rozvinuté bylo i ruční 

předení lnu a tkaní lněného plátna. Poblíž soutoku Kamenice a Desné se dokonce nacházela dvě 

bělidla plátna. Později se v Tanvaldě začala zpracovávat také bavlna, v letech 1827 – 1828 zde byla 

postavena první strojová přádelna bavlny, která využívala vodního pohonu. Díky rozvoji bavlnářství 

došlo k rychlejšímu osidlování Tanvaldska. Dalšímu rozmachu této oblasti pomohlo vybudování státní 

silnice mezi Libercem a Trutnovem v letech 1847 – 1850. V roce 1895 byl Tanvald povýšen na městys 

a v roce 1905 na město.  

 

DESNÁ – založení obce sahá do roku 1691, první písemná zmínka však pochází až z roku 1700. 

Zakladatelem Desné byl hrabě Albrecht Maxmilián Desfourse II., majitel panství. Původně se obec 

měla jmenovat právě podle svého zakladatele Desfoursdorf, ale ujal se zjednodušený lidový název 

Dessensdorf, který se užíval téměř 250 let. Řeka Bílá Desná, v jejímž údolí se obec Desná nachází, 

sloužila v 19. století k pohonu velkého množství závodů. K tomu, aby byl zajištěn stálý stav vody i 

v letních měsících a aby se zabránilo četným jarním záplavám, byla v letech 1912 – 1915 na půdě 

Albrechtic na Bílé Desné vystavěna přehrada se sypanou hrází. Dne 18. září 1916 však došlo 
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k protržení hráze, neštěstí po sobě zanechalo 62 mrtvých a přes sto zničených nebo vážně 

poškozených domů. V roce 1913 byla obec císařským výnosem povýšena na městys. K rozkvětu 

městysu došlo ve druhé polovině 19. století, kdy zde fungovaly velmi známé vodoléčebné lázně. 

V roce 1968 se městys Desná dočkal povýšení na město.  

 

HARRACHOV – původní obec Dörfl byla založena v 17. století nedaleko nynějšího Ryzího potoka, 

začátkem 18. století pak byla přejmenována po majitelích na Harrachov (původně Harrachsdorf). 

Dříve než se Harrachov stal turistickým a sportovním střediskem, proslul místním sklářstvím. Nejprve 

v lokalitě Rýžoviště a později na Novém Světě vznikla tradice ručně vyráběného, foukaného, 

broušeného, ale i rytého, malovaného nebo jinak zdobeného skla. 

VELKÉ HAMRY – obec Velké Hamry se rozkládá v půvabném okolí kolem řeky Kamenice a stoupá 

až pod kopec Muchov (786 m n. m.). Původní pojmenování Hamrsko pochází od železných hamrů, 

které zde stávaly již ve 13. – 14. století. Dochované místní názvy dokládají, že se zde pracovalo 

s kovem. Další výrobní etapou bylo mletí obilí pro celé okolí, které umožňoval výhodný vodní zdroj - 

řeka Kamenice. Řeka podnítila i výstavbu textilní továrny ve Svárově a s tím související rozvoj 

osídlení této oblasti. Továrna ve Svárově později proslula stávkou textilních dělníků. Ve druhé 

polovině 19. století byla postavena důležitá železnobrodskotanvaldská silnice, železnice, byl zahájen 

provoz pošty a následně i telegrafické a telefonické spojení. V roce 1926 byla obec povýšena 

na městys a v roce 1968 na město. 
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4 Charakteristika hasebního obvodu PS Velké Hamry 

4.1 Přírodní podmínky 
Poloha  

Hasební obvod Velké Hamry se nachází v Libereckém kraji, ve východní části okresu Jablonec nad 

Nisou a zaujímá plochu přibližně 220 km². Hasebním obvodem stanice Velké Hamry se pro tuto práci 

považuje katastrální území obcí, u nichž je zařazena stanice Velké Hamry v prvním stupni 

poplachového plánu. (viz. příloha č. 3) Geograficky ji lze pro jednoduchost vymezit pomocí 

jednoduchých orientačních linií a bodů. Jižní okraj obvodu sahá k Železnému Brodu a soutoku řek 

Kamenice s Jizerou, západní hranicí je severo-jižní linie protínající železniční přejezd na silnici č. 14 

ve Smržovce a obec Josefův Důl. Dále se hranice obvodu stáčí kolem vodní nádrže Josefův Důl na 

severovýchod po jižním úpatí jizerských tisícimetrových vrcholů Černé hory a Jizery. Zde hranice 

protíná sezónní komunikaci č. 290 Hejnice – Desná – Vysoké nad Jizerou. Dále kopíruje státní hranici 

s Polskou republikou a hranici území obce Harrachov. V jižním směru sleduje komunikaci č. 14 do 

Pasek nad Jizerou, kde v jihozápadním směru protíná nedaleko Sklenařic komunikaci č. 290 a vrací se 

spět k soutoku Jizery a Kamenice.  

Na území hasebního obvodu se nachází dvě významná chráněná území.  NP Krkonoše a CHKO 

Jizerské hory. NP Krkonoše zaujímá severovýchodní část území nad Harrachovem a podél toku řeky 

Jizery od soutoku s Mumlavou po Vilémov v rozsahu přes cca. 20km² (6% NP). CHKO Jizerské hory 

zabírají převážně severní polovinu území (cca 90 km²). 

Reliéf 

Vymezené území je součástí geomorfologické jednotky Krkonošsko-jesenické subprovincie. 

Severozápadní část území tvoří oblast ploché hornatiny Jizerských hor konkrétně pak Jizerská 

hornatina (Smědavská hornatina, Soušská hornatina, Tanvaldská vrchovina a na jihu Černostudnický 

hřbet). V severozápadní části zasahuje na území obvodu oblast Krkonoš a jižní polovina je budována 

Krkonošským podhůřím. 

Jizerská hornatina je plochou hornatinou s převládající výškovou členitostí (rozdílem mezi nejvyšším a 

nejnižším bodem v krajině) 300 – 600 m  a  se střední výškou 695,6 m n.m. Její nesouměrný kerný 

reliéf stupňovitě klesá od severu k jihu a vyznačuje se zlomovými svahy (příkrý svah ve směru zlomu, 

podle něhož byl celý horský svah vyzdvižen) rozčleněnými hlubokými zářezy. Nejvyšším bodem 

tohoto území je hora Jizera 1122 m n. m.. Kromě ní přesahují tisícimetrovou hranici ještě následující 

vrcholy: Jelení stráň 1018 m n. m., Černý vrch 1025 m n. m., Zámky 1002 m n. m. a ojedinělí 

čedičový suk Bukovec 1005 m n. m. [15]. Mezi další významné vrcholy v rámci Soušské hornatiny 

patří Buková 836 m n. m., Krásný 797 m n. m., Mariánská hora 874 m n. m., Milíř 998 m n. m., 
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Pytlácké kameny 975 m n. m. či Zelený vrch 966 m n. m. V Tanvaldské vrchovině, jejíž výšková 

členitost dosahuje jen 150 – 300 m je nejvyšším bodem vrh Špičák 803 m n. m. V jižní části Jizerské 

hornatiny nacházíme významný Černostudniční hřbet. Tato plochá pahorkatina, která se táhne ve 

směru JZ – SV s vysokými příkrými až středně ukloněnými svahy dosahuje nejvyšší nadmořské výšky 

v jihozápadní části na vrcholu Černá studnice 869 m n. m. 

Pro Jizerské hory jsou typické tzv. zarovnanými povrchy. Mají charakter vysoko položených 

náhorních plošin s mírně zvednutými plochými kupami žulových vrcholků a s mělkými depresemi, 

v nichž se po skončení ledových dob vytvořila četná rašeliniště. Hojné jsou skalní útvary vzniklé 

zvětráváním žul na vrcholcích hor a na okrajích příkrých svahů. Okraje jsou rozřezány hlubokými 

údolími vodních toků. [16]  Z geomorfologického celku Krkonoš zasahuje na vymezené území pouze 

nejzápadnější část Krkonošských rozsoch Vilémská hornatina a Krkonošských hřbetů (malá část 

území mezi Harrachovem a Novosvětským průsmykem). Jedná se o členité hornatiny s výškovou 

členitostí 500 – 700 m. Na území Vilémské hornatiny s rozčleněnými hlubokými zářezy svahových 

potoků a průlomovým údolím Jizery. Nejvyšším bodem je Čertova hora 1022 m n. m. 

Krkonošské podhůří je zastoupeno v jižní polovině hasebního obvodu Železnobrodskou vrchovinou, 

zejména pak jejími dvěma částmi - Bozkovickou vrchovinou a Vysockou vrchovinou. Tato členitá 

pahorkatina až plochá vrchovina se nachází v rozlehlé podhorské sníženině mezi Krkonošemi, 

Jizerskými horami a Ještědsko-kozákovským hřbetem se střední výškou 463,2 m. Vyznačuje se 

pestrým reliéfem plochých rozvodních hřbetů a hustou soustavou (stromovitého a pravoúhlého 

půdorysu) středně až hluboce zaříznutých údolí v povodí Jizery a Kamenice.  Ráz ploché hornatiny má 

pak Vysocká hornatina rozkládající se na obou březích Jizery v předpolí Krkonoš. Reliéf má nevelké 

výškové rozdíly v rozmezí 500 – 700 m n. m. Významnými body jsou Petruškovy vrchy 720 m n.m., 

Tomášovy Vrchy 717 m n. m. a  Veselka  556 m n. m. 

Oblast hasebního obvodu je z hlediska reliéfu velmi pestrá a členitá, neboť jsou v něm zastoupena 

relativně vysoko položené (kolem 1000 m n. m.) hřbety, hluboce zaříznutá údolí horských řek, ale 

i nižší polohy (kolem 450 m n. m.) a členité pahorkatiny (výšková členitost 30 – 150m).  

Vodstvo 

Díky své poloze má obvod velmi hustou síť vodních toků, především pak v oblasti Jizerských hor. Po 

hřebenech pohoří probíhá rozvodí mezi Baltským a Severním mořem. Klimatické podmínky řadí 

oblast v množství přijaté a vydané vody na přední místo v České republice. Průměrný odtok z 1 km² 

mezi 20 – 30 l je stejný jako např. na Šumavě. Jedná se především o pramennou oblast, kterou je nutno 

ji považovat za zásobárnu pitné vody pro ČR. Území je odvodňováno Jizerou do Labe a tím pak do 

Severního moře. Odtokový režim Jizery je smíšený, což znamená, že se zde mohou vyskytovat 

významné letní i zimní povodňové vlny. Extrémních povodňových průtoků na Jizeře bylo 
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v posledních letech dosaženo v březnu 2000, a to vlivem teplého jihozápadního prodění. Regionální 

povodňové situace z přívalových srážek jsou zde poměrně časté a svými projevy mohou být i 

nebezpečné (vlivem výstupních proudů podmíněných reliéfem a vlivem větší sklonitosti území). [17] 

Nejvýznamnějším přítokem Jizery je Kamenice. Z Krkonošské části obvodu odvádí vodu řeka 

Mumlava. Nelze však opomenout ani další toky jako je Černá Desná, Bílá Desná, Jedlová, Smržovský 

potok, Zlatík, či Žertovník.  

Pro vodní režim oblasti mají zásadní význam rašeliniště. Rašeliník, který je dominantní rostlinou 

vrchovišť, dokáže ve svých buňkách pojmout veliké množství srážkové vody – až dvacetinásobek 

vlastní váhy. Tím ovlivňuje výpar a zpětné zvlhčování mikroklimatu hor. Zároveň také zpožďuje jarní 

odtoky vod. Právě rašelinná jezírka a tůně jsou Jedinými přirozenými vodními plochami Jizerských 

hor.  

Nevelké účelové vodní stavby byly v horách budovány do konce 19. století. Sloužily k pohánění pil a 

brusíren skla. Údolní přehrady začali být na území Jizerských hor budovány po opakovaných 

povodních z let 1845 – 1899. Šlo o první údolní přehrady na území Česka. Jejich prvotní funkcí byla 

ochrana před povodněmi a regulace toku. Dnes slouží údolní přehrady především jako zásobárny pitné 

vody. Přímo na území obvodu, na řece Černá Desná, se nachází přehradní nádrž Souš vybudován na 

roku 1915. Za zemní sypanou hrází se nachází prostor pro 6,352 mil. m³ vody (celkový ovladatelný 

prostor). Rozlohou vodní plochy činí 102 ha. Vodohospodářský efekt hráze je zvýšen převodem vody 

z Bílé Desné pomocí Soušského přivaděče, jehož kapacita je 1,25 m³/s-¹. Přehrada Josefův důl 

postavená v letech 1976 – 82 s celkovým ovladatelným prostorem 20,765 mil m³ vody neleží přímo na 

sledovaném území, ale vzhledem ke své poloze na řece Kamenici nelze opomenout její vliv či její 

případná rizika, s kterými se počítá v krizových plánech ORP Tanvald a Železný Brod. [18]  

Podnebí  

Základní rysy podnebí jsou dány polohou území ve středu Evropy. Klimatické poměry a základní 

meteorologické prvky (teplota, srážky, tlak, sluneční svit) výrazně ovlivňuje nejen poloha území a 

mnohotvárnost krajiny, ale také expozice a sklon svahů, horninové podloží, vegetační kryt a skalní 

útvary v krajině. Území řadíme do chladné klimatické oblasti. Vliv Atlantického oceánu a velmi častá 

velkoprostorová výměna vzdušných mas různých vlastností má za následek silnou proměnlivost 

počasí, a to převážně v krátkých časových obdobích. Vedle polohy se uplatňuje i vliv hor, tj. vertikální 

složky, která má vliv jak na úbytek teplot a tlaku s výškou, tak na rychlejší proudění vzduchu, 

intenzivnější sluneční záření. Léto je v centrální oblasti hor krátké, mírně chladné a vlhké, zima je 

dlouhá. Po 140 až 160 dní v roce je oblast pokryta sněhem. V průběhu roku je zde 30–40 jasných dní. 

Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 4–7 °C (průměr pro Liberecký kraj je 8,5°C), v lednu 

v rozmezí od -7 do -3 °C a v červenci v rozmezí 12–16 °C. Extrémní teplota -42 °C byla naměřena 

v roce 1940 na Jizerce. Dne 31. prosince 1980 poklesla teplota během 24 hodin o 20 °C. Ve 
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sledovaném prostoru se vyskytují časté teplotní inverze, kdy jsou sníženiny obklopující horský masiv 

zaplaveny shora stékajícím studeným vzduchem. Dochází k nim na Jizerce, v  Jablonecké kotlině a ve 

sníženinách kolem Tanvaldu a Smržovky.  

Podle statistické ročenky 2009 (Statistická ročenka České republiky 2009 = Statistical yearbook of the 

Czech Republic 2009. -- 1. vyd.. -- Praha : Scientia, 2009. -- 807 s.) se hasební obvod nachází v jedné 

z nejchladnějších  a nejdeštivějších okresů v celé ČR. Průměr srážek se pohybuje od 705 – 1400 mm 

za rok. O velmi drsném klimatu na území Jizerských hor svědčí i více než sto let starý celoevropský 

rekord v denním úhrnu srážek (29. července 1897 na Nové Louce u Bedřichova za 24 hodin 345mm - 

československý rekord v max denním úhrnu a evropský rekord v denním úhrnu srážek . 

8. srpna 1978 na pramenech Jizery za 10 h 250 mm.). (Podhorský, Marek. Liberecký kraj : [kultura, 

historie, sport, ubytování, mapy].  Marek Podhorský.  1. vyd. Praha: Freytag & Berndt, 2002. 109 s. : 

il. (Průvodce na cesty.) V rámci Česka jsou rekordní také úhrny zimních srážek, které činily například 

za šest zimních měsíců v letech 1901–1950 průměrně 800 mm. Sníh začíná v Jizerských horách padat 

velmi brzy a poměrně dlouho setrvává. V nejvyšších partiích hor dosahuje běžně mocnost sněhové 

pokrývky 150 cm, někdy však až 300 cm. Značná členitost místního terénu způsobuje často srážkové 

anomálie, které se výrazně projevují ve sníženinách, hlavně v Lučanech nad Nisou a Tanvaldu. Úhrn 

srážek je zde větší, než odpovídá nadmořské výšce, což je způsobeno tzv. návětrným efektem blízkých 

Krkonoš. Obdobné zvýšení srážek je také patrné v Josefově Dole, kde se projevuje společně 

s návětrným efektem Krkonoš i stejný efekt hřebene Černé studnice. 

 

4.2 Dopravní tepny 
Silnice 

Silnice č. 1/10 vede od Železného Brodu, přes Tanvald až po hraniční přechod s Polskem nedaleko 

Harrachova. Od JZ na SV hasebního obvodu. Silnice součástí mezinárodního tahu E65. V Turnově 

navazuje na rychlostní komunikaci R10 Praha – Turnov. Tato komunikace je z velké části využívána 

mezinárodní kamionovou dopravou. Na silničním úseku I/14 Smržovka bylo při 24 hodinovém sčítání 

v roce 2005 napočítáno 7 832 vozidel, což znamenalo o 10,0 % vyšší zatíženost než v roce 1995. 

Silnice č. 1/14 v úseku Smržovka - Tanvald a dále v úseku od křižovatky se silnicí č.1/10 až po její 

sedmadvacátý kilometr (cca. 2 km za křižovatkou „Na Mýtě“ směr Jablonec nad Jizerou). 

Komunikace spojuje region s krajským městem Liberec a s městem Jablonec nad Nisou.  Převládá 

doprava regionálního významu - osobní automobilová doprava i linky MHD měst Liberec a Jablonec 

nad Nisou. 

Ostatní komunikace určené pro automobilovou dopravu představují vzhledem k členitosti terénu 

především úzké místní komunikace spojující sídla s výše uvedenými tepnami.  
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Železnice 

Další významnou částí dopravní infrastruktury je železnice, která svými trasami kopíruje hlavní 

silniční síť a v úseku Plavy – Železný brod úzké údolí řeky Kamenice. Železnice v hasebním obvodu 

PS Velké Hamry jsou nuceny překonávat značné výškové rozdíly, proto se na nich vyskytuje řada 

tunelů a mostů. Republiková rarita a od roku 1992 také technická kulturní památka „Ozubnicová 

železnice Tanvald – Harrachov“, která byla postavena v letech 1900-1902 a překonává z Tanvaldu 

(465 m.n.m.) do Kořenova (700 m.n.m.) výškový rozdíl 235m na trase 12 km, tuto skutečnost jen 

potvrzuje. Na těchto železničních tratích se ve většině případů setkáváme opět s osobní dopravou 

pouze regionálního významu a z velké části pro turistické návštěvníky.  
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5 Plošné pokrytí hasebního obvodu PS Velké Hamry 
Základním principem plošného pokrytí je zabezpečit dojezd tří příp. dvou jednotek požární ochrany na 

místo zásahu s určeným početním stavem a technickým vybavením ve stanovených časových limitech, 

které odpovídají stupni nebezpečí dotčeného území obce. 

Výše uvedené dojezdové časy jednotek požární ochrany na místo zásahu dle zjištěného stupně 

nebezpečí území obce stanovuje příloha zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů 1/  (dále jen „zákon o požární ochraně“). 

Systém plošného pokrytí má na základě určení dislokace jednotek požární ochrany a stanovení jejich 

kategorie dle prováděcí vyhlášky2/ k výše uvedenému zákonu o požární ochraně zabezpečit uvedené 

dojezdové časy na území souvislé zástavby ve všech obcích kraje.  

 

5.1 Jednotky PO 
Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami 

(hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, 

agregáty, apod.). 

Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a 

poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, 

majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací. 

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení, nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se 

rozumí činnost vedoucí k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků 

požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a 

zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a 

dalších prostředků požární ochrany, apod. 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události 

až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky 

PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. likvidačních, prací, apod. 

Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu, příp. 

skupin. Četu tvoří 2 až 3 družstva, příp. skupiny. Družstvo je tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči 

(1+5). Družstvo o zmenšeném početním stavu se sestává z velitele a dalších tří hasičů (1+3). Skupinu 

tvoří velitel skupiny a 1 až 2 hasiči. Pokud se jednotka sestává z hasičů dvou druhů jednotek PO nebo 

                                                      

1 /  Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
2 / Vyhláška č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
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hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob z dalších složek integrovaného záchranného systému nebo 

hasičů nejméně jedné jednotky PO a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc, nazývá se tato 

jednotka odřadem. 

5.1.1 Druhy jednotek požární ochrany 

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli 

jednotky PO se jednotky PO dělí na: 

jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských záchranných 

sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost příslušníci hasičského 

záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru, 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a činnost v 

těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na základě 

dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním poměru k obci nebo 

hasičskému záchrannému sboru kraje, 

jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými osobami 

nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým 

požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru, 

jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými osobami nebo 

podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním 

nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo 

podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti. 

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, dané 

dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo zásahu, a 

odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, 

zdravotní a psychické způsobilosti. 

5.1.2 Operační hodnota jednotek požární ochrany 

Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota vypovídá o 

schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na místě zásahu. Operační 

hodnotu jednotky PO tvoří: 

doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu, 

územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu). 
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Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO. 

Tato doba je maximálně 

2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání, 

10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako své 

povolání, 

5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo hasičů, kterým 

byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště. 

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k 

místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, tzv. "hasební obvod". Vyjadřuje se 

buď v minutách, nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla 45 - 60 km/h dle místních podmínek). 

Při stanovení územní působnosti jednotek PO se vycházelo ze statistické analýzy zásahů jednotek PO 

a v potaz se braly i zkušenosti z ostatních evropských států. 

5.1.3 Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty (viz. tabulka č. 1) dělí 

jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI: 

JPO I jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří 

družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, 

poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, 

v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic 

zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. 

JPO II/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd 

družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci 

s počtem obyvatel nad 1000 

JPO II/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd 

dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci 

s počtem obyvatel nad 1000 

JPO III/1 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd 

družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci 

s počtem obyvatel nad 1000 
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JPO III/2 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd 

dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci 

s počtem obyvatel nad 1000 

JPO IV jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na 

základě písemné dohody 

JPO V jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd 

družstva o zmenšeném početním stavu 

JPO VI jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na 

základě písemné dohody. 

Nezařazené jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie JPO V. 

Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně poplachu 

v poplachových plánech. 

Tabulka č. 1 - Operační hodnota jednotek PO dle kategorií 
Kategorie jednotky PO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost [min] 20 10 10 není není není 

Počet jednotek PO 1) 238 202 1339 94 5802 256 

Druh jednotky PO 
HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH 
obce 

HZS 
podniku 

SDH 
obce 

SDH 
podniku 

1) Stav jednotek PO k 2.6.2009 

 

Jednotky PO kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního a informačního 

střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou 

dislokovány. Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně příslušném 

katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují speciální techniku. Po 

dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO IV až JPO VI využívány k zásahům i 

mimo svůj územní obvod. 
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6 Hasební obvod PS Velké Hamry 
Na základě poplachových plánů, které vychází z potřeb plošného pokrytí zájmového území stanice 

profesionálních hasičů ve Velkých Hamrech, je tato jednotka zařazena do prvního stupně poplachu na 

území 21 obcí a měst. Katastrální území dotčených obcí je součástí několika sousedících správních 

území ORP. Stanice ve Velkých Hamrech pokrývá kompletně správní území ORP Tanvald. Na jihu 

hasebního obvodu z velké části ORP Železný Brod. V této lokalitě se nachází obec Jesenný, kde je 

jednotka jako čtvrtá v pořadí v rámci prvního stupně poplachu. Katastrální území obce Jesenný patří 

pod správu ORP Semily, stejně jako obec Sklenařice, u které je jednotka v pořadí druhá a jako první 

profesionální poplachového plánu. Náročné a špatně dostupné pro MPT je území obce Paseky nad 

Jizerou, které spadá pod správu ORP Jilemnice. Území obce Harrachov je sice pod správou ORP 

Tanvald, ale jeho geografická separace od okolních regionů je komplikací pro dojezd nejen dalších 

JPO, ale i dalších složek IZS. Poslední obcí v hasebním obvodu, která je v působnosti PS Velké 

Hamry a je mimo správní území ORP Tanvald, je obec Josefův Důl. Pokrytí katastrálního území obce 

je v současnosti předmětem jednání HZS LK a návrh změny PPP říká, že jako první JPO bude 

aktivována posádka z centrální stanice v Jablonci nad Nisou. 

 

Současná dislokace JPO I (HZS LK Velké Hamry) nedovoluje plnit časové limity pro dojezd na místo 

události dané plošným pokrytím na celém hasebním obvodu. Např. u obcí Hrubá Horka, Malá Horka a 

Horská Kamenice na Železnobrodsku kde je s tohoto důvodu snížená úroveň zabezpečení plošného 

pokrytí. Bohužel v této lokalitě nelze počítat se spolehlivou  podporou jednotek SDH obce Železný 

Brod, u které se dlouhodobě projevuje liknavý přístup k zásahové činnosti. Situace se řeší spoluprací 

s JPO I HZS LK Semily. Dojezdový čas profesionální jednotky ze Semil je např. do lokality Hrubá 

Horka 18 minut, což je jen o minutu déle než čas potřebný k transportu na stejné místo z Velkých 

Hamrů. Pokrytí tohoto problematické území je jasně legislativou dáno v podobě zřízení  JSDHO 

Železný Brod kategorie JPO II/2, která odpovídá jeho stupni nebezpečí. Bohužel rada města 

neschválila zařazení své dobrovolné jednotky do odpovídající kategorie, jelikož, podle vyjádření 

starosty města Mgr. Václava Horáčka cituji: “Rada města Železný Brod na svém 5. zasedání konaném 

dne 6. 2. 2007 neschválila zařazení jednotky požární ochrany Města Železný Brod do kategorie JPO 2 

před rokem 2010. Jelikož Město Železný Brod nikdy nevykryje kapacitně tabulky, bude i poté 

požadovat materiální a personální zajištění Krajským úřadem Libereckého kraje,“ konec citátu. 

V plánech rozvoje HZS LK byla také stanice profesionálních hasičů, ale dislokace stanice HZS 

Libereckého kraje nebyla v rámci koncepce rozmístění stanic HZS ČR schválena. Podstatným 

důvodem byla pro neschválení dislokace stanice HZS LK v Železném Brodě připravovaná výstavba 

stanice v Tanvaldu, kam bude koncem roku 2010 přemístěna osádka stávající pobočné stanice ve 

Velkých Hamrech. Přemístěním JPO I Velké Hamry do Tanvaldu se tak problém s dojezdem do 

zmíněné lokality prodlužuje o další 3,5 minuty!  
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Pozitivní stránka změny dislokace JPO I Velké Hamry v otázce dojezdových časů tkví v efektivnějším 

pokrytí města Tanvaldu jako centra regionu a kratší vzdálenosti na severní konec hasebního obvodu a 

tím i rychlejší poskytnutí pomoci při řešení mimořádných událostí v „harrachovském“ výběžku, kde 

působí JSDHO Harrachov. 

Tato jednotka byla počínaje datem 1. 1. 2010 zařazena do kategorie JPO II/1. I přes toto přiblížení 

obci Harrachov nelze dojezdové časy pro druhou jednotku v prvním stupni poplachového plánu pro 

stupeň nebezpečí obce II B dané legislativou dodržet. Tento čas je stanoven na 15 minut, ale reálný čas 

je při současné dislokaci za hranicí 20 minut, a to jak pro JPO I Velké Hamry, tak pro další jednotku 

v pořadí poplachového plánu JSDHO Rokytnice nad Jizerou (JPO II/1). Problematický přístup do 

Harrachova je dán geografickými podmínkami. Jediná přístupová komunikace vede hlubokým údolím 

řeky Mumlavy, která je celoročně zatížena osobní turistickou a mezinárodní kamionovou dopravou. 

Z hlediska požární ochrany je katastrální území města Harrachov zajímavé sezónní koncentrací osob, 

které sem jezdí za sportem a rekreací. Počet návštěvníků tohoto rekreačního střediska se ročně 

pohybuje kolem 1,5 milionu. Přičemž poměr mezi zimní a letní sezónou je poměr 75:25.  

Struktura návštěvníků v zimní sezóně:  

Z realizovaného průzkumu vyplývá současná struktura klientely podle národností:  

35% Němci 

25% Češi 

15% Poláci 

23% Holanďané 

2% Rusové a země bývalého SSSR 

 

Pobyty v zimě se pohybují průměrně okolo 7 – 9 dnů. Jednodenních návštěvníků je v zimním období 

výrazně méně než v létě.  

 

Struktura návštěvníků v letní sezóně:  

Průzkumem zjištěné rozložení současné struktury klientely podle národností je následující: 

31% Němci  

29% Češi 

25% Holanďané 

 15% Poláci  

 

Pobyty v létě jsou kratší, spíše 3-4 denní, převažují návštěvníci z Holandska a Německa. Tuzemští 

cyklisté přijíždějí ve většině případů pouze na jeden den a jsou ubytováni v Jizerských horách, protože 

podmínky pro cykloturistiku jsou v Krkonoších velice omezené. 
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Tabulka č. 2 – Složení a kapacita ubytovacích zařízení v Harrachově  
Typy ubytování Počet objektů Počet lůžek Procenta lůžek Průměrný počet lůžek na objekt
apartmán 39 2 599 26% 4 (na 1 apartmán) 
hotel 28 3 033 30% 108 
chata 66 1 314 13% 20 
penzion 70 1 456 15% 21 
ubytovna (kemp) 10 418 4% 42 
v soukromí 133 1 192 12% 9 
celkem 346 10 012 100%  

 

S těchto statistických údajů lze alespoň částečně odhadnout kolik je ohroženo osob při požárech 

ubytovacích zařízení podle typu. Vzhledem k národnostní struktuře návštěvníků lze očekávat 

jazykovou bariéru jako negativní vliv zásahu.  

JSDHO Harrachov disponuje technikou DA 8 L1Z Avia 31, 2x CAS 32/6000/600 S3Z T-148, 2x PS - 

12, plovoucí čerpadlo Maximum, 2x MPR STIHL, 1x PV PAPIN a 1x EC. Stav MPT vzhledem 

k jejímu stáří není nikterak uspokojivý, ale i přes to jsou vozidla stále udržována v pohotovosti a 

připravena kdykoliv vyjet k zásahu. 

6.1 JSDHO 

Přehled dobrovolných jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí a územně příslušných 

k hasebnímu obvodu JPO I Velké Hamry nabízí tabulka v příloze č.1. Jedinou dobrovolnou jednotkou 

kategorie JPO II/1 je JSDHO Harrachov, která byla do této kategorie zařazena 1. ledna 2010. 

Kategorii JPO III/2 zastupují jednotky Desná II a Smržovka. Tyto jednotky jsou nepostradatelnými a 

spolehlivými partnery při řešení větších událostí především pro aktivní přístup jejich členů k práci v 

jednotce. Jednotky ve stejné kategorii, ale pouze s jedním družstvem, zastupují sbory Držkov, Jílové, 

Josefův Důl, Příchovice, Velké Hamry I, Zlatá Olešnice a Šumburk. Právě posledně zmíněná JSDHO 

Tanvald – Šumburk bude mít stejnou dislokaci jako JPO I Velké Hamry. Pro obě jednotky je 

v současné době ve výstavbě hasičská stanice a zbrojnice ve městě Tanvald. Zbylých 18 jednotek je 

v kategorii JPO V. Poskytují pro řešení událostí v regionu především personální podporu. Vybavení 

dobrovolných jednotek je, tak jako jinde v ČR, závislé na finančních možnostech zřizovatele a ochotě 

investovat prostředky do požární bezpečnosti obce. Podporu nabízí také Liberecký kraj, který zřizuje 

Fond požární ochrany, ze kterého lze prostřednictvím žádosti získat finanční prostředky na techniku, 

náhradní díly, repase, vybavení, vystrojení a stavební úpravy hasičských zbrojnic. Další možností je 

získávání prostředků z Evropských fondů v rámci příhraniční spolupráce. Jako příklad lze uvést nákup 

hasičské čtyřkolky do Harrachova.  Bohužel nová technika se objevuje zřídka a pouze v kategoriích 

s nižší cenou. Nákupy nových CAS do výbavy dobrovolných jednotek váznou. Proti tomu měl pomoci 

program na obnovu MPT Ministerstva vnitra ČR hromadným nákupem CAS 15 do výbavy HZS Krajů 
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a jejich plánovaný převod do užívání JSDHO. V současnosti jsou nakoupené CAS 15 ve službách 

HZS krajů, ale zatím není jasné kam a hlavě kdy tato technika bude předána. Důvodem jsou opět 

finance, které se vlivem hospodářské krize hledají obtížně i u HZS ČR a které jsou v rámci tohoto 

projektu potřeba na zakoupení nových vozů, které mají nahradit později předané CAS 15 do užívání 

JSDHO. Opět použiji jako příklad JSDHO Harrachov, kde najdeme vedle nové moderní čtyřkolky dvě 

CAS 32 Tatra 148 z let 1982 a 1984. Příloha č. 2 uvádí typy techniky ve službách JSHDO a JPO I 

Velké Hamry. 

Situace se zlepšila v oblasti vystrojení členů dobrovolných zborů zásahovými oděvy, obuví a přilbami, 

které jsou nezbytné k plnohodnotnému nasazení po boku profesionálních jednotek. Stále jsou však 

jednotky ochotné spolupracovat na řešení událostí ale bohužel jejich nedostatečné vybavení omezuje 

možnosti jejich nasazení u zásahů. 

 

6.2 Ostatní složky IZS 

Spolupráce hasičů s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému je u většiny událostí 

nezbytná. Typickým příkladem jsou dopravní nehody na hlavních silnicích regionu, kdy je vždy 

vyžadována spolupráce minimálně s další základní složkou IZS. 

Poslání Zdravotnické záchranné služby plní posádka výjezdového stanoviště ZZS LK kraje Tanvald, 

kde jsou k dispozici dvoučlenné posádky ve složení řidič – lékař a řidič – záchranář. Tento tým 

pokrývá totožné území jako posádka PS Velké Hamry s výjimkou KÚ města Harrachov, kam zajíždí 

výjezdová skupina ZZS LK Rokytnice nad Jizerou. V současnosti používá ZZS LK ke své činnosti 

osvědčená a spolehlivá vozidla Volkswagen Transporter 4x4x poslední generace a vozidlo kategorie 

SUV Renault Koléos  4x4. 

Policie České Republiky má v hasebním obvodu PS Velké Hamry obvodní oddělení v Tanvaldu, ve 

Smržovce a v Harrachově. Městská policie je zřízena a provozována městy Tanvald a Desná. Tyto 

bezpečnostní složky jsou pro zásahy vyžadovány především pro zajištění místa zásahu s hlediska 

bezpečnosti a řízení dopravy. Ve městech se v oblasti bezpečnosti poslední dobou potýkají JPO 

s novým problémem. Jedná se o krádeže vybavení přímo z hasičských vozů v průběhu zásahu. 

Příkladem je případ z Jablonce nad Nisou, kdy byla ze zavřeného boxu MPT ukradena motorová pila 

neznámým pachatelem. Také z tohoto důvodu jsou povolávány v případě potřeby strážníci Městské 

Policie nebo příslušníci Policie ČR. 

Při řešení událostí, kde je třeba nasadit speciální těžkou techniku, jsou využívány služby 

specializovaných firem, které touto technikou disponují. V podmínkách hasebního obvodu Velké 

Hamry je smluvená firma, provozující velké autojeřáby ale přednostně je využíván vyprošťovací 

speciál ze stanice Semily nebo autojeřáb HZS Českých drah z Liberce, které řeší většinu případů. 

V přírodních podmínkách zájmového území nelze opomíjet ani roli Horské Služby o.p.s. zřizované 

Ministerstvem pro místní rozvoj a zařazené do ostatních složek IZS. Stanice HS v hasebním obvodu 
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PS Velké Hamry najdeme v Albrechticích v Jizerských horách pro středisko Tanvaldský Špičák. Dále 

pak v horské osadě Jizerka a samozřejmě také ve středisku Harrachov. Práce hasičů se s činností této 

složky překrývá zejména při hledání pohřešovaných osob v terénu nebo při záchraně osob z lanových 

drah, hloubek či výšek. Právě sedačkové lanovky při jejich poruše přinášejí krizové situace, které je 

HZS schopen také řešit. Lanovky a vleky jsou vyznačeny v přiložené mapě (příloha č. 9) a jejich výčet 

se základními parametry uvádí příloha č. 4. 
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7 PS Velké Hamry 

7.1 Obecný popis budovy 
Stanice typu P1 územního odboru Jablonec nad Nisou HZS Libereckého kraje ve Velkých Hamrech je 

v současnosti provozována v prostorách „Domu požárníků“. Jedná se o víceúčelovou budovu 

postavenou svépomocí v letech 1970 – 1974 v nehořlavém konstrukčním systému 4 nadzemních 

podlaží s plochou střechou krytou asfaltovou lepenkou. Objekt je v současné době majetkem města 

Velké Hamry. Od kolaudace v roce 1974 budova nedoznala výraznějších změn. Od samého počátku 

byla koncipována jako požární zbrojnice se společenskou místností, třemi bytovými jednotkami 

a garážemi pro OA. Budova je umístěna ve svahu mezi hlavní komunikací a řekou Kamenicí. Stanice 

se nachází v 2. NP, které je v úrovni přilehlého mezinárodního silničního tahu E65. Tímto směrem je 

také realizován výjezd MPT, který je umístěn ve třech ze čtyř stání pro nákladní automobily. Jedno 

místo ke stání je využíváno JSDHO Velké Hamry. Ve 3. NP se nachází společenská místnost, bytová 

jednotka a kancelář velitele stanice. Ve 4. NP  jsou pak bytové jednotky dvě. Uživatelé zmíněných 

bytů jsou civilisté, kteří nemají kromě budovy s požární stanicí nic společného. 1. NP je přístupné 

z opačné strany budovy než 2. NP a jsou zde skladové prostory, stání pro osobní automobily 

nájemníků a vůz velitele stanice. 

Jedinou životadárnou energií pro tento objekt je energie elektrická. Vytápění je realizováno 

prostřednictvím akumulačních jednotek. Teplá voda pro potřeby stanice je ohřívána v elektrickém 

bojleru. 

 

 
Obr. 2 – PS Velké Hamry s MPT 
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7.2 Prostory stanice HZS LK Velké Hamry 
Prostory hasičské stanice jsou již několik let z mnoha pohledů značně nevyhovující. Je to dáno hlavně 

dobou, kdy byla budova projektována a realizována. V osmdesátých letech byly úkoly represe PO 

zajišťovány ve Velkých Hamrech místním sborem dobrovolných hasičů. S realizací budovy zde začala 

postupně vznikat pod vedením hasičského okresu Jablonec nad Nisou a ve spolupráci s městem Velké 

Hamry nejdříve poloprofesionální, později zcela profesionální jednotka.  

Postupným zvyšováním požadavků kladených na MPT a její vybavení VPPO, na počet a vystrojení 

hasičů, přestávaly prostory vyhovovat provozu požární stanice, jak garáže, tak zázemí v podobě, jaké 

ji známe v současnosti. Prostorové nedostatky se řešily v minulosti různými přístavbami a úpravami 

vnitřních konstrukcí. Výsledkem všech úprav a „vylepšení“ je místo hlavního komunikačního prostoru 

stanice jednoduše řečeno jedna úzká klikatá chodba plná šatních skříní a dveří (příloha č. 6). 

Ložnice pro odpočinek mužstva v době noční pohotovosti se nachází v místnosti o rozměrech 

3 x 4,5 m a je vybavena čtyřmi lůžky (příloha č. 6). Místem pro odpočinek VD je lůžko v místnosti 

pro spojení, tzv. ústředna, která je zároveň i vstupní místností stanice a šatnou pro tři příslušníky. 

Ostatní příslušníci mají své osobní ochranné pomůcky a výstroj v šatních skříních, které najdeme 

nerovnoměrně rozmístěny v chodbách stanice. Funkci kuchyně, jídelny, denní místnosti a učebny 

sdružuje prostor o 30 m2 s kuchyňskou linkou, sporákem, ledničkou, televizí, rohovou pohovkou a 

psacím stolem včetně stolního PC. 

Fyzická příprava příslušníků probíhá na rotopedu nebo posilovacím stroji, které se nacházejí v jedné 

z garáží v 1 NP. Jiný vhodný prostor např. pro nohejbal či tenis k dispozici není. V případě zájmu a 

vhodného počasí je využíváno pro fyzickou přípravu 1,5 km vzdálené městské škvárové hřiště. 

Technický výcvik je realizován převážně mimo prostory stanice. Výcvik s dýchací technikou probíhá 

v polygonu na centrální stanici v Jablonci nad Nisou. 

Součástí prostor stanice je také kancelář velitele stanice, která se nachází v 3 NP. Tato místnost 

vznikla jednou z dodatečných stavebních úprav a to obezděním části chodby se schodištěm. Vznikla 

tak místnost o rozměrech 3 x 4 m pro administrativní výkon služby VS. 

Garáže a jejich vybavení se nacházejí v obdobném stavu. Jedná se o tři stání pro nákladní automobily, 

z toho stání pro AZ je samostatné a další dvě pro CAS tvoří jeden prostor s ocelovými nosnými sloupy 

(viz. Obr. č. 3). Ocelová garážová vrata jsou klasické dvoukřídlé konstrukce, nezateplená, otevíraná 

ručně s jednoduchým mechanickým zajištěním proti svévolnému zavření. Odsávání výfukových 

zplodin je realizováno samovolným odvětráním, což v případě CAS 32 T 815 proces na desítky minut. 

V zimním období se o temperování starají akumulační kamna, která nejsou schopná při mrazivém 

počasí prostor vyhřát nad bod mrazu. Proto se pod zadní část vozidel umisťují tepelné zářiče, jako 

prevence zamrzání vody v armaturách MPT. Skladování objemnějších dílů nebo většího množství 

potřebných materiálů není z prostorových důvodů možné. Je zde cca. 100 kg sorbentu Eco-Dry, 

nezbytné zásoby olejů a pohonných hmot do agregátů a záložní požární hadice. Tankování paliva do 

MPT je prováděno na místní čerpací stanici nákupem na kartu CCS a cisterny se doplňují hasební 
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vodou přímo na stanici z hydrantové sítě. Mytí vozidel probíhá na ploše před stanicí tekoucí vodou a 

kartáčem. V zimním období pouze v nejnutnějších případech a za vhodného počasí. Servis vozidel je 

omezen jak prostorem, tak technickým vybavením. Provádí se zde pouze ty nejjednodušší opravy a 

servisní práce. Vše ostatní je realizováno na CPS v Jablonci nad Nisou nebo prostřednictvím 

odborného servisu. 

Jediným prostorem, který z hlediska praktického využití vyhovuje, je požární věž. Věž je uzavřenou 

součástí budovy, a proto poskytuje dobré podmínky pro usušení hadic bez ohledu na počasí. Tuto 

skutečnost zdůrazňuji s ohledem na projekt věže na nové stanici v Tanvaldu, která bude polootevřená 

a nevytápěná. Tedy pod vlivem klimatických podmínek. Tudíž v zimním období bude usušení hadic o 

něco složitější než na stávající stanici ve Velkých Hamrech. 

Obr. 3  – Garážové stání pro CAS 15 a CAS 32 

V souvislosti s prostory stanice a jejím provozem nelze opomíjet přítomnost negativních vlivů na 

ostatní obyvatele domu, kterými jsou hluk, vibrace výfukové plyny. Na druhou stranu jsou nájemníci 

bývalými výjezdovými členy místní jednotky dobrovolných hasičů a mají pro provoz stanice 

pochopení a velkou míru tolerance. Bohužel, míra exhalací, vibrací a hluku se přemístěním stanice do 

Tanvaldu zmenší jen částečně, protože tu větší část zmíněných nepříjemností produkuje hlavně 

kamionová doprava z přilehlé mezinárodní komunikace E 65. 

Z výše uvedeného vyplývá, že provoz stanice Velké Hamry v současné době nejen po provozní, 

ekologické, ale i ekonomické stránce nevyhovující. Ve spolupráci s majitelem objektu, městem Velké 

Hamry, se provádí jen ty nejnutnější a neodkladné opravy, a s nadějí se vzhlíží k dokončení stavby 

nové stanice v Tanvaldu. 
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7.3 Technika 

7.3.1 Cisternová automobilová stříkačka - CAS 15/2000/120 - M2Z MAN 4x4 

Obr. 4 – CAS 15/2000/12 M2Z 
Cisternová automobilová stříkačka CAS 

15/2000/120 - M2Z na standardním podvozku 

MAN TGM 13.240 4x4 BL je určena k 

přepravě požárního družstva s příslušenstvím 

potřebným k provedení požárního zásahu 

vodou nebo pěnou a při použití nízkého nebo 

vysokého tlaku vody. Ve službách PS Velké 

Hamry je toto vozidlo od začátku roku 2008, 

kdy bylo zařazeno do výjezdu. Je využíváno 

ve sto procentech výjezdů jednotky jako 

stěžejní technika pro dopravu mužstva, 

technických prostředků a hasiva na místo zásahu. Jak je z označení zřejmé, jedná se o požární 

automobil střední hmotnostní kategorie s reálnou pohotovostní hmotností včetně náplní, vybavení a 

hasiv, 14 000 Kg. Samotné trvalé zatížení podvozku tohoto vozidla je na jeho maximální hranici a 

s ohledem na nepřetržité zatížení není pro kondici vozu prospěšné. Zde je nutné zdůraznit, že často 

opomíjeným specifikem požárních automobilů, které jsou v neustálé pohotovosti, je jejich trvalé 

zatížení. To znamená, že jsou neustále naloženy věcnými prostředky požární ochrany a nádrže pro 

hasiva jsou naplněny odpovídajícím množstvím stanovených látek. Právě tím jsou součásti podvozku 

extrémně zatěžovány. Pokud se nejedná o speciální hasičský podvozek, který s touto skutečností 

počítá, dochází k rychlému opotřebení vozu a zhoršování jízdních vlastností. 

„MAN“, jak je výše uvedeno, je zařazen jako první výjezdový vůz na pobočné stanici, kde je vysoký 

předpoklad požadavku na všestrannost MPT. Vůz musí být vybaven tak, aby byl schopen vyhovět 

obsluze (zasahujícím hasičům) v maximálním rozsahu požadavků při řešení široké škály událostí 

spojených s úkoly HZS. Pobočná stanice je charakteristická tím, že řeší většinu událostí právě pomocí 

této stěžejní techniky a posádky 1+3 (alternativně 1+2). Tento „zásahový tým“ pak musí být schopen 

řešit události od „otevření bytu“, přes požáry, až po dopravní nehody.  

V případě popisované MPT, dislokované na PS Velké Hamry, chybí do tohoto stavu právě rezervní 

prostor nosnosti podvozku a v neposlední řadě i výkonová rezerva pohonné jednotky. Z chybějícího 

příslušenství lze zmínit pouze lanový naviják disponující tažnou silou 5 – 6 tun, umístěný na přední 

části vozu. 

Pokud se naplní nové strategie a vize aktuální koncepce obnovy MPT u HZS, pak budou na pobočné 

stanice umisťovány CAS hmotnostní třídy S nad 14 000 kg, které budou svými parametry lépe 

vyhovovat nárokům při řešení mimořádných událostí. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
ROZMĚRY VOZIDLA  Délka (bez lanového navijáku):  7 050 mm 

Šířka:     2 470 mm 
Výška při pohotovostní hmotnosti: 3 260 mm 
Světlá výška při celkové hmotnosti: 339 mm 
Objem palivové nádrže:   140 l 
Maximální rychlost vozidla:  100 km/h 

 
HMOTNOSTI VOZIDLA Provozní:    8 950 kg 

Celková:    14 000 kg 
 
PODVOZEK   Typ:    TGM 13.240 4x4 BL 

Typ motoru:  naftový, přeplňovaný, chlazený vodou 
Výkon motoru: 177 kW/2 300 min-1, motor splňuje emisní 

normu EURO 4 
Převodovka:   mechanická, 9 stup. v před, 1 vzad, náhon 4x4 
Brzdový systém:  dvouokruhový, vzduchový s ABS 
Napětí el. systému: 24 V (2 akumulátory 12 V 140 Ah) 

 
 
KABINA   Typ:   Čelní, sklopná 

Počet míst k sezení: 1 + 5 
 
NÁDRŽE   Nádrž na vodu:  2 000 l 

Nádrž na pěnidlo: 120 l 
 
ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ Nízkotlak 

Jmenovitý průtok vody:  1 500 l/min 
Jmenovitý pracovní tlak: 1,0 MPa 
Jmenovitá sací výška:  3,0 m 

Vysokotlak 
Jmenovitý průtok vody:  250 l/min 
Jmenovitý pracovní tlak: 4,0 MPa 

 
PRŮTOKOVÝ NAVIJÁK Rozměry hadice:  DN 25/60 m 

Proudnice:  pistolová s možností regulace průtoku a tvaru 
výstřikového kužele 

Jmenovitý průtok:  200 l/min 
 

VYBAVENÍ 

nástavba vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny, požární čerpadlo o výkonu 2000 

l/min při tlaku 1,0 MPa, lafetová proudnice, druhý průtokový naviják s hadicí DN 25/60 m a 

pistolovou proudnicí, tažné zařízení pro přívěs, osvětlovací stožár, elektrocentrála 
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7.3.2 Cisternová automobilová stříkačka - CAS 32/8200/800 - S3R TATRA 815 

Obr. 5 – CAS 32/8200/800 S3R 
Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 - T 

815 typ 3530 navazuje na typ CAS 32 - T 148. 

Je to speciální vozidlo uzpůsobené k zásahu při 

hašení požárů v místech s nedostatkem hasební 

vody. Přepraví požární družstvo 1+3 (velitel + 3 

hasiči). V podmínkách PS Velké Hamry tvoří 

posádku pouze řidič-strojník. Řadí se mezi těžké 

cisterny určené k zásahu vodou i pěnou. Obecně 

lze vozidlo úspěšně použít jak v běžné požární 

službě, tak v chemických závodech, rafinériích, ve skladech hořlavých látek, na letištích a všude tam, 

kde je vysoké riziko požárního nebezpečí. Na stanici Velké Hamry je vozidlo využíváno především 

v kombinaci s CAS 15/2000/120 M2Z MAN k hašení středních a velkých požárů objektů, vozidel a 

porostů. Vzhledem k situaci v hasebním obvodu, se musí jednotka po příjezdu na místo události, 

především u požáru, spoléhat poměrně dlouho na vlastní zásobu hasiva. Z tohoto pohledu je 

velkoobjemová CAS pro výkon služby v rámci pobočné stanice nepostradatelná! Vlastnosti strojového 

podvozku, velký obsah nádrží na vodu i pěnidlo a výkon čerpadla, je předpokladem rychlé likvidace 

požárů i při velmi těžkých podmínkách. Podvozek je třínápravový se stálým pohonem zadních náprav 

a vypínatelným pohonem přední nápravy.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Výrobce podvozku:  TATRA a. s. Kopřivnice 
Rok výroby:   1989 
Nástavba: Repase vozidla provedena na konci roku 2003. Nástavba je složena z 

hliníkových profilů a polepena hliníkovými plechy. 
Motor: Vznětový, čtyřdobý, vzduchem chlazený dvanáctiválec do "V" o 

výkonu 235 kW/2200 ot min-1 
Převodovka: Synchronizována, 10 stupňů vpřed, 2 vzad, na přední straně je umístěn 

náhon pro čerpadlo, jež je ovládán z prostoru čerpadla 
 
Délka vozu:  8 510 mm 
Výška vozu:  3 3500 mm 
Světlost vozu:  325 mm 
Pohotovostní hmot.:  12 950 kg 
Celková hmotnost:  22 500 kg 
Max. dovolená rychlost: 100 km/h 
Spotřeba paliva:  47  l / 100 km  
 10  l / 1 Mh 
Nádrž na vodu:  8 200 l 

 
Čerpadlo:  jednostupňové, 

bronzové oběžné kolo  
vývěva na spálené plyny 

Parametry čerpadla: 3 200 l/min  
při tlaku 0,8 MPa 
a sací výšce 1,5 m 

Max. tlak čerpadla: 1,6 MPa  
 a sací výšce 1,5 m 
Max. sací výška: 7,5 m

Nádrž na pěnidlo: 2 x 400 l 
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7.3.3 Automobilový žebřík - AZ 30 M1Z NOVUS Mercedes 

Obr. 6 – AZ 30 M1Z 
Požární výškovou techniku reprezentuje na stanici 

Velké Hamry automobilový žebřík AZ-30 M1Z 

NOVUS na podvozku Mercedes 918 Atego. 

Kompletně renovovaná nástavba vznikla na 

základě nutné celostátní potřeby obnovit zastaralý 

a dosluhující požární automobil IFA W50L/LD, 

který byl v minulosti téměř výhradním zástupcem 

této kategorie hasičských speciálů u HZS. 

Renovace vycházela z původní konstrukce 

nástavby a původní nosič výsuvné sady IFA W50L/LD byl v tomto případě nahrazen podvozkem 

Mercedes-Benz Atego.  

Dislokace výškové techniky na pobočné stanici P1 je nad rámec požadovaného minimálního vybavení 

dle vyhlášky č. 247/2001 Sb., ale z důvodu požárního nebezpečí území obce Tanvald, které vyplývá z 

výskytu řady výškových budov určených k bydlení, je nezbytná. Mezi hlavní důvody toho řešení (tedy 

umístění AZ 30 na stanici typu P1) patří především nevyhovující zázemí pro předepsaných osm 

příslušníků na směnu, které by měla stanice typu P2 obsadit. (O zázemí stanice ve Velkých Hamrech 

v samostatné kapitole). Další nejbližší dostupná výšková technika ve službách HZS LK je dislokována 

na CPS Jablonec nad Nisou reprezentována totožným vozidlem AZ 30 M1Z NOVUS, které je zároveň 

jako záložní pro pobočnou stanici a AP 42 SIMON na podvozku SCANIA. Dojezdový čas této 

techniky např. do Tanvaldu se pohybuje okolo 19 minut. MPT této kategorie hasičských speciálů 

v režii JSDHO je pouze v obci Huť. Jedná se o zrekonstruovanou AP 20 ŠKODA 706 RTHP, která 

v minulosti sloužila profesionální jednotce ve Velkých Hamrech. 

 

Vytíženost žebříku v rámci operačního řízení je v řádu jednotek za rok. Mimo požárů výškových 

budov je nejčastěji nasazován při likvidaci nebezpečných stavů, jako jsou např. uvolněné části 

konstrukcí budov nebo nalomené větve stromů hrozící pádem.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Hasičský žebřík 

Původní žebříková sada je včetně otočné věže usazena na podvozek Mercedes-Benz Atego 918. 

Sestava žebříkové sady byla kompletně rozebrána a plně zrekonstruována. 

Součásti jako lana, hydraulické hadice a rozvody, kladky, pryžové části, hydromotory a další byly 

vyměněny za nové díly. 
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Pochozí plošina nástavby je zhotovena z hliníkového slzičkového plechu s protiskluzovou úpravou, 

povrchově upraveného eloxováním. Za kabinou vozu se nachází víceúčelová skříň přístupná pomocí 

uzamykatelných rolet ze tří stran. Tato skříň slouží pro uložení požárního příslušenství, jako jsou 

dýchací přístroje včetně nosičů, které jsou umístěny na vysouvatelném držáku a dále pro 

elektrocentrálu EM 30 K1 F. Skříň má na obou stranách přístupový žebřík pro snadný výstup/sestup na 

skříň.  

Podvozek Mercedes-Benz Atego 918 4x2: 
motor:    4249 cm3 4 válce 
max. výkon:    130 kW (177k) 
max. kroutící moment:    675 Nm 
emisní limit:    EURO 3 
brzdy:    kotoučové s ABS (vpředu i vzadu) 
nápravy:    tuhé s odpružení parabolickými pery 
přední pneumatiky:    3x10 R17,5 Michelin XZY 
zadní pneumatiky:    4x10 R17,5 Michelin XZT 
 
 
 
 
Popis žebříku AZ-30 M1Z Novus: 
počet dílů žebříku:    4 
pojistné ústrojí:    západkový systém 
stranová korekce:    1,5 m 
max. dostupná výška:    30 m 
úhel vysunutí:    0-75 stupňů 
úhel otáčení:    neomezený 
největší vyložení bez stabilizačních podpěr:  12 m 
největší vyložení se stabilizačními podpěrami:  15 m 
 
Vnější rozměry: 
délka:      7380 mm 
šířka:       2350 mm 
výška:     3350 mm 
provozní hmotnost:    8500 kg  
 

7.3.4 Velitelský automobil - VEA ŠKODA Felicia 136 LXi 

Obr. 7 – VEA 
Pro chod pobočné stanice je nezbytný také osobní 

automobil. Tabulka č. 6 k vyhlášce 247/2001 sb. udává 

jako minimální vybavení jeden osobní automobil 

užitkový a jeden osobní automobil dopravní (pro 

přepravu osob). Na pobočných stanicích HZS 

Libereckého kraje je však běžnou praxí, že tyto 

vyhláškou předepsané vozy především z ekonomických 

důvodů nahrazuje jediný. Ve většině případů je to osobní 
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automobil v provedení VEA s výstražným světelným a zvukovým zařízením. Na stanici Velké Hamry 

je umístěn a plně využíván vůz VEA ŠKODA Felicia, vybaven analogovou i digitální vozidlovou 

radiostanicí a přetlakovým vzduchovým dýchacím přístrojem. Vozidlo je primárně určeno pro potřeby 

výkonu funkce velitele stanice a jedenkrát v měsíci pro zajištění sedmidenní nepřetržité pohotovosti 

pro funkci řídícího důstojníka územního odboru Jablonec nad Nisou. Směnovými příslušníky je vůz 

používán především pro hospodářské jízdy. V rámci operačního řízení dováží např. sorbent na místo 

zásahu, a pokud to podmínky dovolují, tak se využívá k průzkumu a monitorování při událostech na 

velké ploše. Proto má své opodstatnění u tohoto vozu i výstražné světelné a zvukové zařízení, a to i 

přes to, že jej legislativa v rámci pobočných stanic P0 – P3 nevyžaduje. V souvislosti s tímto 

konkrétním vozidlem je důležité zmínit vysokou spolehlivost vzhledem k jeho stáří. Záloha pro tento 

vůz není konkrétně určena, ale v případě poruchy dlouhodobého charakteru ji lze hledat buď 

v arzenálu centrální stanice ÚO Jablonec nad Nisou nebo ve vozovém parku krajské ředitelství HZS 

LK. V minulosti bylo vozidlo ve službách velitele centrální stanice v Semilech. V roce 2009 bylo 

převedeno na stanici do Velkých hamrů, kde nahradilo obdobný typ vozidla staršího data výroby a 

nepoměrně horšího technického stavu. 

 

Charakteristika:  osobní a lehký užitkový automobil s pohonem předních kol 
Rok výroby:   1996 
Motor:  čtyřdobý, zážehový 1,3 l, kapalinou chlazený, řadový čtyřválec OHV 

umístěný napříč před přední nápravou s třícestným katalyzátorem výfukových 
plynů 

Objem motoru:  1289 ccm 
Výkon:   40 kW při 5000 ot./min. 
Točivý moment:  94 Nm při 3250 ot./min.  
Převodovka:   převodovka v bloku s rozvodovkou a motorem 
Rychlost:   145 km/h 
Spotřeba:   8 l/100 km 
Podvozek:   bezrámová konstrukce 
Rozměry (d/š/v):  3855 / 1635 / 1415 mm 
Váha:    pohotovostní 920 kg, celková 1370 
Karoserie:   celokovová; samonosná; Felicia – pětimístný; pětidveřový hatchback 
 

Praktické využívání osobního vozu v organizační i operačním řízení na pobočných stanicích 

v jakémkoliv provedení (VEA, DA, NA) potvrzuje jeho klíčové postavení v jejich vozovém parku. 

Zkušenosti ukazují, že v podmínkách malých stanic je spolehlivost, ale hlavně variabilita a funkčnost 

techniky jednou s hlavních podmínek úspěšného, kvalitního a efektivního výkonu služby. Budoucnost 

pozice vozu této kategorie na PS Velké Hamry souladu s uvedenými podmínkami je nutné hledat 

v osobních vozech kategorie terénní pick-up. Důležitými vlastnostmi jsou možnost dopravy min. pěti 

příslušníků, včetně jejich OOP (počet odpovídá příslušníkům na jedné směně stanice typu P1), 

zároveň možnost transportu materiálu a VPPO. Vzhledem k popsané geografické dislokaci 

upřednostnit jízdní vlastnosti mimo zpevněné komunikace v letních i zimních podmínkách.  
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Koncepce obnovy osobního vozového HZS LK počítá blízké budoucnosti pouze s přesunem ojetých 

osobních vozů z krajského ředitelství směrem k územním odborům s minimálními investicemi do 

přizpůsobení potřebám budoucí dislokace. 

7.4 Personální obsazení a organizace výjezdu 

Obsazení stanice odpovídá početním stavům daných tabulkou v příloze vyhlášky 247/2001 Sb. pro typ 

stanice P1. Slouží zde patnáct příslušníků s nerovnoměrně rozloženou pracovní dobou a jeden 

příslušník denní směny ve funkci velitele stanice. Minimální stav je nastaven na čtyři příslušníky na 

směně. Na každé směně jsou obsazeny tyto funkce: velitel družstva, technik, tři strojníci a jeden hasič. 

Funkce techniků je zastoupena speciálními službami strojní, chemickou a technickou a překrývají se 

s funkcí hasič-strojník. Funkce velitele družstva je alternativně obsazována většinou dalším zkušeným 

členem družstva. Reálný stav je ¾ roku pouze na minimu čtyř příslušníků z důvodu čerpání 

dovolených a LOP, absolvování kurzů a školení a také zdravotních indispozic. V otázce obsazení 

směny je výrazným pomocníkem personální nástroj „výměna směny“. Většinu případů nedostatku 

personálu je schopna stanice vyřešit vlastními silami ale ne zřídka je situace řešena doplněním 

z centrální stanice v Jablonci nad Nisou. 

Organizace výjezdu 

Směna obsazuje bez ohledu na početní stav v daném dnu dva výjezdy. První výjezd vyjíždí téměř 

vždy. Tvoří jej MPT CAS 15/2000/120 M2Z a posádka 1+3 nebo 1+2. Druhý výjezd pak zajišťuje 

jeden strojník, který vyjíždí podle typu události na základě rozhodnutí velitele zásahu současně 

s prvním výjezdem s technikou CAS 32/8200/800 S3R T 815 nebo AZ 30 Mercedes NOVUS. 

V případě, že událost nevyžaduje dle dostupných informací aktivaci druhého výjezdu, zůstává tento 

strojník buď na stanici v záloze, nebo vyjíždí k zásahu s prvním výjezdem. Pro plnění úkolů 

v operačním řízení je využíván směnou také výše uvedený VEA ŠKODA Felicia pokud není ve službě 

velitele stanice nebo řídícího důstojníka.  

Tabulka č.3 - Statistika výjezdů JPO I Velké Hamry 

  2006 2007 2008 2009 
Požár 66 55 43 58 
Dopravní nehoda 42 59 58 62 
Živelní pohroma 2 28 6 20 
Unik nebezpečné chemické látky 12 16 15 17 
Technická havárie, mimo UNL 43 63 37 67 
Planý poplach, ostatní MU 12 13 12 11 
Celkem 177 234 171 235 
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7.5 Zabezpečení speciálních služeb v rámci stanice 

Současné prostory a vybavení hasičské stanice umožňují vykonávat pouze ty nejjednodušší operace a 

činnosti související s úkoly v oblasti výcviku a údržby věcných prostředků požární ochrany a mobilní 

požární techniky. Školení, výcvik a předepsaná evidence probíhá standardně dle řádu jednotlivých 

služeb. Ve většině případů probíhá výcvik s MPT a VPPO mimo prostory stanice na vhodných 

lokalitách.  

Technická služba 

Stěžejní činností v rámci plnění úkolů technické služby je servis a údržba požárních hadic. Očista po 

použití u zásahu je realizována na asfaltové ploše pře stanicí pomocí tlakové vody a sušení probíhá 

v hasičské věži, která je součástí budovy. Tlaková zkouška hadic je prováděna pomocí CAS. 

V omezené míře lze provádět i servis hadic a ostatního nářadí. Technik technické služby vede 

příslušnou dokumentaci, především evidenci prostředků technické služby a kontroluje její uložení 

v MPT případně na místech určených ke skladování. 

Strojní služba 

Na úseku strojní služby dominuje dohled nad vedením příslušné dokumentace. Technik strojní služby 

dbá na vedení evidence jízd, servisních prohlídek a funkčních zkoušek agregátů. Dále eviduje pohyb 

ve skladu PHM a náhradních součástek. Možnosti pro servis MPT a agregátů jsou velice omezené a 

proto opravy většího rozsahu probíhají na CPS v Jablonci nad Nisou. Pod strojní službu spadá také 

péče o vzduchový kompresor Orlík pro udržení pracovního přetlaku v MPT. 

Chemická služba 

Staniční technik chemické služby odborně zastřešuje provádění odborné přípravy a výcviku a také 

odpovídá za vedení příslušné dokumentace. Kontrola a servis prostředků chemické služby je 

podmínkami stanice omezena pouze na kontrolu uživatelskou, což je postup, při kterém uživatel 

prověří prostředek před použitím v určeném rozsahu. Z důvodu absence plnícího zařízení pro tlakové 

lahve VDP probíhá plnění a kontrola na CPS, stejně jako v případě ochranných chemických obleků. 

Eviduje a hlídá stavy sorbentu a dezinfekčních látek ve skladu stanice.  

Lezecká technika a vybavení 

Záchranné práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky (sestup a výstup po laně, 

pracovní polohování, lezení aj.) jsou postupy, které umožňují použitím nestandardních prostředků a 

vybavení bezpečné překonání výškových rozdílů. Pomocí lanové techniky může být dosaženo všech 

výškových úrovní místa zásahu. Způsob záchrany osob z výšky a volné hloubky a prací ve výšce a nad 

volnou hloubkou pomocí lanové techniky se zásadním způsobem odlišuje od záchrany osob a prací 
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pomocí výškové techniky. Proto je nutné pro záchranu osob a pro provádění prací ve výšce a nad 

volnou hloubkou připravit, vybavit a dále školit hasiče ve specializačních kurzech. 

Používané prostředky, vybavení a metody musí v situacích, kdy hrozí nebezpečí pádu, umožnit 

bezpečné provádění záchranných a likvidačních prací a přispět k co možná nejrychlejší a 

nejbezpečnější záchraně. 

V několika posledních letech se zvyšuje poměr technických zásahů k zásahům při požárech. Hašení 

požárů je náplní činností jednotek PO cca. z 30 %. Zbývající objem mimořádných událostí tvoří 

dopravní nehody, práce na vodě, čerpání vody, olejové havárie, úniky látek, technologické pomoci, 

technické pomoci apod. Lanová technika může být použita téměř u všech uvedených druhů 

mimořádných událostí. 

V České republice existuje systém plošného pokrytí jednotkami požární ochrany, na základě kterého je 

poskytována účinná pomoc. V závislosti na rizikových faktorech oblasti (hustota zalidnění, zpracování 

nebezpečných látek atd.) je určeno časové rozmezí, v jakém bude účinná pomoc poskytnuta. Zákonem 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je v závislosti na stupni a kategorii 

nebezpečí stanovena základní úroveň poskytované pomoci jednotkami PO v rozmezí 7 - 20 minut. 

Riziko vzniku mimořádné události, která může být řešena pouze s využitím lezecké techniky, existuje 

celoplošně na území České republiky. Z tohoto důvodu musí být všichni hasiči vyškoleni pro 

provádění základních činností ve výšce a nad volnou hloubkou s podporou speciálně vybavovaných a 

zvlášť odborně připravovaných lezeckých skupin a lezeckých družstev dislokovaných na CPS. 

Vybavení stanic typu P vyplívá z interních předpisů HZS ČR, kdy je dáno minimální vybavení CAS 

zajišťující první organizovaný výjezd k zásahu. S tímto vybavením je družstvo provést základní 

operace spojené s bezpečným pohybem ve výškách a nad volnou hloubkou a zajistit případnou 

záchranu osob či zvířat. 

Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce ve výšce, činnost nebo pohyb hasiče na 

nezajištěných konstrukcích a pracovištích, při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, 

propadnutím, nebo sesutím. Nebezpečnou výškou je definováno místo, kde musí být hasič zajištěn 

proti pádu, kde hrozí nebezpečí poškození zdraví nezávisle od výšky, a na ostatních pracovištích od 

výšky 3 m. 

Při řešení mimořádných událostí jednotkami PO přicházejí hasiči velmi často do situací, které naplňují 

definici nebezpečné výšky. Nelze proto vyloučit činnost ve výšce a nad volnou hloubkou kteréhokoliv 

hasiče jednotky PO, která je přítomna řešení mimořádné události. 

Každý hasič v jednotce PO se může při řešení mimořádné události ocitnout v situaci, která se dá 

charakterizovat jako činnost ve výšce a nad volnou hloubkou. Tomu musí také odpovídat jak odborná 

příprava, tak vybavení hasiče a techniky. Znovu je třeba zdůraznit, že v podmínkách pobočných stanic 

nelze počítat s okamžitou podporou specialistů ze stanic centrální. Proto je nutné, aby jejich vybavení i 

výcvik odpovídal reálným nebezpečím. 
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8 Stavba nové PS Tanvald 

8.1 ORP Tanvald  
Obr. 8 – Správní území ORP Tanvald  

Dnešní město Tanvald se skládá z městských částí 
(dřívějších samostatných sídelních jednotek) 
Tanvaldu, Šumburku a Žďáru. S téměř sedmi tisíci 
obyvateli zaujímá pozici přirozeného centra spádové 
oblasti. Od 1. ledna 2003 se Tanvald stal v rámci 
reformy veřejné správy městem s úřadem s rozšířenou 
působností, tzv. obcí III. 

Do správního obvodu Městského úřadu Tanvald patří 

obce: Albrechtice v Jizerských horách, Desná, 

Harrachov, Jiřetín pod Bukovou, Kořenov, Plavy, 

Smržovka, Tanvald, Velké Hamry a Zlatá Olešnice 

dohromady s dvaadvaceti tisíci obyvateli a 190 km2. 

 

Tradičně převažující textilní průmysl reprezentuje a.s. SEBA T, strojírenskou výrobu pak závod 

LITMAS. Díky poloze v lyžařsky nejatraktivnější oblasti Jizerských hor se na příjmech obyvatel 

Tanvaldu stále významněji podílí turistický ruch. Infrastruktura města se přizpůsobila potřebám jeho 

návštěvníků. Poskytované služby odpovídají běžné evropské úrovni. Patří k nim nejen široká nabídka 

ubytovacích a stravovacích kapacit, ale například i funkční infocentrum a prostorné parkoviště 

s veřejnými záchodky v centru města. V sociální oblasti se město rovněž dobře stará o staré občany, 

pro které byl postaven penzion pro seniory a nový dům s pečovatelskou službou. Vznik řady 

soukromých ordinací, privatizace tanvaldské nemocnice a její modernizace, včetně přístrojového 

vybavení přinesly zkvalitnění zdravotnických služeb pro celou spádovou horskou oblast. 

 

Většinu kulturních a společenských akcí ve městě zajišťuje Městská kulturní kancelář Tanvald, 

vzniklá v roce 1993. Dlouhou tradici mají koncerty vážné hudby Tanvaldské hudební jaro a Podzimní 

cyklus komorní hudby. Oblibu si získal také festival amatérů HAF (Humor v amatérském filmu). 

V roce 1994 byla založena nová tradice lidových slavností. Město provozuje kino Jas, sloužící po 

přestavbě, dokončené v roce 2001, jako víceúčelové kulturní zařízení. 

 

Do Jizerských hor přijíždí většina návštěvníků s cílem trávit dovolenou aktivně a sportovně. 

V roce 2003 byl zprovozněn víceúčelový areál Tanvaldská kotlina, sloužící zároveň jako autokemp, 

a to celoročně. Další možnosti sportovního vyžití nabízí bowlingové dráhy Hotelu Bon. Lyžaři mají 

k dispozici nedaleké zimní středisko Špičák, areál Parlament v Desné, snadno dosažitelný je 

i Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a další centra zimních sportů. Od roku 2003 je v provozu nová 
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čtyřsedačková lanová dráha na Špičák. V ulicích města je instalován informační systém pro pěší 

i automobilisty. Celoročně je Tanvald připraven nabídnout co nejlepší podmínky všem návštěvníkům, 

milovníkům sportu a horské přírody, turistům z České republiky i ze zahraničí.  

8.2 PS Tanvald 

Důvody k výstavbě nové požární stanice uvedené v předcházejících kapitolách vyústily v roce 2007 k 

zahájení první kroků, které vedli k realizaci právě probíhající stavby. Výběr místa stavby byl ovlivněn 

několika důležitými požadavky. Bylo třeba najít místo, které bude zároveň splňovat vhodné podmínky 

pro výjezd hasičské techniky, provozem nebude rušeno nejbližší okolí budoucí stanice, dislokace bude 

vyhovovat poplachovým plánům a v neposlední řadě bude ekonomicky přijatelná investice do 

odkoupení pozemku, který musí pod nově vystavenou stanicí vlastnit HZS (stát). Po zvážení všech 

podmínek se po dohodě s městem Tanvald rozběhla realizace projektu nové hasičské stanice a zároveň 

hasičské zbrojnice nedaleko vlakového nádraží v sevření ulic Krkonošská, vítězná a Protifašistických 

bojovníků. (Příloha č. 7)  

Krkonošská ulice je „městské“ jméno frekventovaného mezinárodního tahu E65, známého z dislokace 

stávající stanice ve Velkých Hamrech. Pozemek, na kterém je stavba realizována není z největších a 

pro jeho situaci v rámci města není příliš vhodný pro budovu typu „požární stanice“. Především bude 

komplikovaný výjezd a vjezd MPT na prostranství pře garážemi a na zmíněnou ulici Krkonošskou. 

Naopak poloha v centru města je výhodná pro obyvatele Tanvaldu, kdy jsou v případě potřeby hasiči 

téměř okamžitě na místě události. 

Dojezdové časy pro hasební obvod se mění v závislosti na severním směru přesunu stanice přibližně o 

3 minuty (2,7 km), kdy se dojezd do jižních partií o tento čas prodlužuje a do severních zkracuje.  

 

Popis objektu PS Tanvald 

Budova PS Tanvald bude železobetonové konstrukce s vyzdívanými příčkami o dvou výškově 

rozdílných podlažích. 1. PP je určeno pro stání MPT, dílny služeb a sklady PHM a VPPO. Nachází se 

zde i kotelna se záložním zdrojem elektrické energie a špinavé šatny hasičů včetně sociálního zařízení. 

1 NP představuje zázemí pro hasiče, které je dimenzováno na plánované rozšíření stanice z typu P1 na 

P2, kdy rozdíl příslušníků na jedné směně činí tři osoby. Toto podlaží je přístupné z ulice 

Protifašistických bojovníků hlavním vchodem. Možnost vstupu pro příslušníky bude i přes bránu a 

garážová vrata. Pro stávající stav pět lidí na směnu (čtyři minimum) jsou prostory nebývalým 

luxusem. V tomto podlaží jsou k dispozici denní místnost a přilehlá jídelna s kuchyní, dvě ložnice po 

čtyřech lůžkách, posilovna, učebna, která je dimenzována jako záložní krizová místnost pro ORP 

Tanvald. Dále jsou zde kancelář velitele družstva se spojovou technikou, kancelář velitele stanice, 

čisté šatny včetně sociálních zařízení, sklad humanitární pomoci a technologická místnost pro 

hartwearové zajištění stanice. Součástí stavby je také hasičská věž, která bude k dispozici jak 
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profesionálům, tak dobrovolníkům. Věž se skládá z železobetonového skeletu a železné konstrukce 

schodů a podest. Ve výsledku bude polootevřená a dostatečně prodyšná pro sušení hadic. Otázkou 

zůstává, jak bude probíhat sušení hadic v zimním období s ohledem na místní klimatické podmínky. 

Její konstrukce dovoluje nácvik výstupu do patra pomocí hákových žebříků a výtečné podmínky pro 

výcvik prací ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Budova samotná přináší nepředstavitelnou změnu podmínek pro výkon služby příslušníkům, kteří mají 

odsloužená dlouhá léta na stanici ve Velkých Hamrech a to ve všech směrech. Zvětšuje se osobní 

prostor, prostor pro výcvik a práci na technice a také prostor pro relaxaci a odpočinek. Pokud by se 

měly porovnávat stávající a budoucí stanice, tak se bude porovnávat nesrovnatelné. Jedná se zde o 

hasičský „pravěk“ a budoucnost v pravém slova smyslu. Stanice je projektována a realizována jako 

pně bezobslužná s možností dálkové obsluhy z OPIS a v budoucnu možná až z KOPIS. Projektované 

zázemí a vybavení služeb bude dovolovat technickou podporu okolních dobrovolných sborů 

především v otázce plnění a péče o dýchací techniku. Bude zde možné plnit tlakové láhve a 

kontrolovat nosiče s tlakovými rozvody a také testovat obličejové masky. 

Současný stav realizace stavby je zachycen na přiložených fotografiích (příloha č.7) a o výhodách či 

nevýhodách spojených s provozem nové stanice se bude moci hovořit až po určitém čase ostrého 

provozu. Pocity příslušníků – budoucích uživatelů ze stavby jsou ve směs pozitivní. Obecně vyjadřují 

pouze obavu nad umístěním stanice a potenciálních problémů s tím spojených. Určitě to pro každého 

zúčastěného bude velká osobní i profesní změna. 
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9 Zástupci MPT pro geografické extrémy 
K tomu, aby člověk přežil, je od pradávna nucen svým životním prostorem a jeho podmínkami 

k překonávání překážek a nástrah. V moderní době je z nutnosti přežít potřeba zjednodušit a ulehčit si 

cestu za svým cílem. Záchrana života, majetku a životního prostředí není v tomto směru výjimkou.  

V této kapitole jsou uvedena některá vozidla a stroje aktivně používané při řešení mimořádných 

událostí jednotkami požární ochrany nejen v libereckém kraji. Kromě nasazení v rámci požární 

ochrany mají tyto stroje další společné znaky. Ve všech případech jsou to stroje primárně určené 

k jiným, než hasičským úkolům. Společnou mají i relativně krátkou dobu aktivní hasičské služby. 

9.1 Pásové vozidlo Häggluns BV 206  

Obr. 9 – BV 206 Hägglunds 
Na sklonku roku 2007 bylo Hasičským záchranným 

sborem Libereckého kraje pořízeno pásové vozidlo 

Hägglunds BV 206. Tento neobvyklý dopravní prostředek 

slouží zejména pro logistické zajištění zásahů v 

nepřístupném terénu. 

 Územím Libereckého kraje procházejí Krkonoše a 

Jizerské hory s osaměle stojícími horskými chatami. 

V případě požáru je zde zásadním problémem doprava 

k místu mimořádné události. Nepřístupná poloha horských objektů ve většině případů neumožňuje 

včasný zásah požárních jednotek. Pokud není objekt vybaven protipožárními zařízeními, vhodně 

projektován nebo neprovedou prvotní hasební zásah uživatelé objektu, dostanou se hasiči na místo 

zásahu až ve třetí nebo čtvrté fázi požáru. Hlavním úkolem jednotek PO je potom evakuace 

ohrožených osob do bezpečí. Prostředek, kterým by bylo možno dopravit záchranné týmy do horského 

terénu a evakuovat zachráněné v tomto kraji hlavně v zimních podmínkách, dosud chyběl. Vzhledem k 

objemu volných investičních prostředků, průměrnému stáří mobilní požární techniky HZS 

Libereckého kraje a četnosti zásahů v horském terénu, však nebyl nákup pásového vozidla prioritou. 

Díky Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se mělo uskutečnit v Liberci v roce 2009, se však 

HZS Libereckého kraje začal nákupem tohoto dopravního prostředku intenzivně zabývat. 

Po přidělení investičních prostředků MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR začala fáze nastavení 

kritérií pro výběr, poté následoval samotný výběr vhodného dopravného prostředku. Mezi pásová 

vozidla dostupná v ČR se zařadily pásové speciály GAZ 3409 Bobr, Hägglunds BV S10 a Hägglunds 

BV 206. Do výběru se nedostaly sněžné rolby upravené pro převoz osob, neboť i přes nízké plošné 

zatížení, dobrou stoupavost a průchodnost terénem, nejsou vzhledem ke konstrukci podvozkové části 

schopny vystoupat na překážku blokující komunikaci, např. ležící strom. Z výběru byl vyřazen i 
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pásový speciál Kässbohrer 100 Flexmobil s požární nástavbou, neboť stejně jako rolba nemá 

schopnost plavat.  

Příslušníci HZS LK měli možnost absolvovat praktické jízdní zkoušky v terénu s moderním švédským 

vozidlem Hägglunds BV S10. Cena toho dopravního prostředku byla bohužel vyšší, než přidělené 

investice, proto se rozhodovalo mezi ruským GAZ 3409 Bobr a švédským Hägglunds BV 206. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje po předvedení obou vozidel v terénu v zimních 

podmínkách Krkonoš preferoval téměř dvojnásobné množství přepravovaných osob a nákladu v BV 

206 oproti cenově srovnatelnému GAZ 3409. Velkou roli hrálo i snadné ovládání nevyžadující 

speciální přípravu strojníků. 

Pásové vozidlo Hägglunds BV 206 HZS LK vychází z původně vojenské verze používané armádami 

západních zemí více než dvě desítky let. Uveze 12 pasažérů, nosnost činí 2000 kg. Vozidlo je složeno 

z jízdní soupravy dvou kabin na pásových podvozcích a má unikátní systém řízení hydraulickými 

písty. Řidič má k dispozici standardní volant, převodovka je automatická. Vozidlo plave a jeho 

dopředný pohyb ve vodě je zajištěn pásy. 

Pro potřeby Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje byl Hägglunds BV 206 upraven firmou 

Montrago ze Svobody nad Úpou, která se specializuje mj. na přestavby sněžných roleb pro dopravu 

osob v horském terénu. Hasičský BV 206 je kromě standardního červeno-bílého zbarvení vybaven 

výstražným světelným a zvukovým zařízením, analogovou a digitální radiostanicí, navijákem, držáky 

dýchacích přístrojů, svítilen a držáky dalšího příslušenství. Závěsné zařízení v zadní části umožňuje 

připojit přívěs maximální hmotnosti 2500 kg. Další schránku na technické prostředky a úchyt pro 

nastavovací žebřík má vozidlo na střeše. 

Obr. 10 – BV 206 Hägglunds 
V současné době je toto vozidlo umístěno na požární stanici 

Liberec, odkud je v případě potřeby vysláno na místo zásahu. Pro 

transport na delší vzdálenosti se používá přívěs (příloha č. 5). 

Kromě využití během FIS mistrovství světa v klasickém lyžování 

se s vozidlem počítá pro dopravu hasičských jednotek k zásahům 

v nepřístupném terénu, přepravu technických prostředků a 

evakuaci ohrožených osob. K dalšímu plánovanému využití 

pásového vozidla patří bezesporu zásahy v oblastech postižených 

sněhovou kalamitou, anebo záplavami. 

Díky svým vysoce specifickým určením se jedná o zásahové 

vozidlo druhého sledu, které řeší danou situaci v horizontu 

desítek minut v případě nasazení v hasebním obvodu stanice, na 

které je umístěno. V případě nasazení ve vzdálenějších lokalitách 

se jeho aktivní využití v rámci zásahu posouvá k horizontu hodin. 

Umístěním na některou s pobočných stanic HZS LK v oblasti 
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podhůří Krkonoš a Jizerských hor by se terénní potenciál tohoto „obojživelníka“ daleko lépe a 

intenzivněji zúročil. 

Technická data 
 
Maximální rychlost: 55 km h-1 
Maximální rychlost ve vodě: 3 km h-1 
Stoupavost na pevném povrchu: 60 % 
Stoupavost na sněhu: 30 % 
Otáčecí rádius: 8 m 
 
Rozměry: 
Délka: 6860 mm 
Šířka: 1870 mm 
Výška: 2720 mm 
Nákladový prostor: 2,5 m3 
 
Hmotnosti: 
Pohotovostní hmotnost: 4340 kg 
Užitečná hmotnost: 2000 kg 

Max. hmotnost na tažné zař.:   2500 kg 
 
Motor: 
Objem a počet válců:   2792 cm3 
 6 válců 
Výkon: 99 kW  
 při 5200 ot. min-1 
Palivo: benzín,  
 okt. č. min 95 
Spotřeba: 22 l hod-1 

 
Naviják: 
Tažná síla: 7 t 
Délka lana:  30 m 

 

 

 

 

9.2 Vyvážecí souprava (železný kůň) typ: IH 2090 PW 
Obr. 11 – vyvážecí souprava 

Tento „hasičský“ nováček je svým původním 

určením náhradou koňské síly při 

maloobjemové těžbě dřeva. Jeho vlastností 

začínají využívat hasičské jednotky 

především při řešení lesních požárů 

v členitém terénu. Sklápěcí korba na 

pásovém podvozku v hasičské praxi běžně 

transportuje např. motorové čerpadlo PS-12 

do strmých stoupání CHKO Labské 

pískovce, kde je zařazen v arzenálu HZS 

Ústeckého kraje PS Petrovice. Výrobce udává svislé  zatížení až 2000 lb (cca 900 kg). Výsledným 

efektem hydraulického pohonu pásů je rychlost soupravy v mezích možností pohodlné lidské chůze. 

Pokud by se zvažovalo nasazení v horských podmínkách Libereckého kraje, bylo by nutné vyřešit i 

otázku transportu stroje na místo zásahu. Převést tento 350 kg těžký stroj zvládne běžný přívěsný 

vozík za osobní automobil, bylo by však nezbytné zohlednit investice spojené s instalací tažného 

zařízení na osobní vůz. 
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Technická data soupravy: motor:   Honda GX 270   
    výkon:   9 PS 
    objem motoru:   270 ccm 
    motorový naviják: poháněn klínovým řemenem 
    tažná síla:  1050 kg  (nenavinutá cívka) 

750 kg   (navinutá cívka) 
auto brzda navijáku: udrží  320 - 360 kg 
ocelové lano:  20 metrů průměr 6 mm. 

 
pásy:    skeda – kevlarové 
řízení:   zubové spojky s brzdami řízení 
poloměr otáčení: otáčí se na poloměru 1-2 metry v závislosti na 

terénu a nákladu 
 

rozměry:  délka - 165 cm s rukojetí otočenou dozadu 
šířka  - 108cm 
výška - 150cm 
hmotnost – 349 kg 

     
náplně:   olej motor    -  1,15 litru 

       převodovka  - 0,6 litru SAE 10W-30 
       palivová nádrž - 7,8 litrů NATURAL 95 
 

 

 

9.3 Hasičská čtyřkolka - Arctic Cat 700 H1 EFI TRV 4x4 EFT 

Obr. 12 – hasičská čtyřkolka 
Další novinkou mezi hasičskými speciály je 

terénní čtyřkolka s hasičským označením TA-

UL3R. I když jsou tyto stroje již několik let na 

výsluní popularity civilního sektoru nejprve 

jako prostředek zábavy a sportovního vyžití, 

později pak jako plnohodnotný pracovní stroj 

a dopravní prostředek pro cesty i necesty 

všeho druhu, v současné době začínají 

nacházet uplatnění i ve službách záchranných 

složek. Pro příklad by mohla posloužit Horská 

Služba, která tyto stroje nasazuje při poskytování pomoci lidem v nouzi v horských podmínkách. 

Průchodnost terénem, rychlost, obratnost a snadné ovládání jsou vlastnosti, které si přímo říkají o 

využití v horských oblastech, kde tato složka IZS působí. V případě možnosti použití sněžných pásů 

místo kol jsou tyto stroje využitelné i v zimním období.  
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Městu Harrachov se podařilo získat dotaci z prostředků Evropské unie a realizovat nákup takového 

stroje do výbavy místní dobrovolné jednotky. Jedná se o terénní čtyřkolku Arctic Cat 700 H1 EFI 

TRV 4x4 EFT, vybavenou světelným výstražným zařízením, navijákem, nákladním přívěsným 

vozíkem, saněmi a sněžnými pásy. 

Technická data 

Typ motoru:   SOHC čtyřtaktní s čtyřventilovou technikou 
Zdvihový objem:  695 ccm 
Pohon:     2x4, 4x4 
Převodovka:   automat CVT s EBS 
Šířka:    124 cm 
Délka:    239 cm 
Vlastní hmotnost:  367 kg 
Nejvyšší povolená hmotnost: 545 kg 
Objem palivové nádrže:  20,8 l  
Povoleno:   2 osoby  
Katalyzátor:   Ano 
Nezávislé zavěšení kol:  Ano 
Brzda:    hydraulické kotoučové 
Pneumatiky:   off road, alternativně pásy pro jízdu na sněhu 
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10 Shrnutí – závěrečná doporučení 
Úkolem této práce bylo charakterizovat podmínky pro poskytování pomoci v oblasti požární ochrany, 

a to především z pohledu pobočné stanice ve Velkých Hamrech. V úvodních partiích je popsána 

oblast, ve které se tato stanice nachází, a jejíž neutěšený stav byl důvodem pro rozbor situace. V době 

vzniku tohoto textu se vyskytla jedinečná příležitost srovnat dlouhodobě nevyhovující podmínky pro 

výkon služby ve stávajících prostorách požární stanice Velké Hamry a zároveň nahlédnout do blízké 

budoucnosti, nebo dokonce téměř do reality prostřednictvím stavby nové stanice v Tanvaldu. 

Realizace tohoto projektu dává jednoznačné odpovědi na řadu otázek a problémů, které se řeší již 

několik let. Jak bylo naznačeno, nové prostory budou ve srovnání s popsanými a zdokumentovanými 

podmínkami stávající stanice pro většinu dotčených příslušníků neuvěřitelné. Vhodné a odpovídající 

zázemí pro výkon služby, školení, výcvik a také odpočinek je z hlediska psychického přístupu k 

zaměstnání důležitým faktorem. I sami hasiči si proto od přesunu do nového působiště slibují jakýsi 

nový impuls a chuť do plnění dalších pracovních úkolů. S menším nadšením je přijímáno samotné 

umístění stanice. 

Dosavadní zkušenosti poukazují na problémy, které by se mohly v budoucnu vyskytnout. Jedná se 

zejména o výjezd techniky z objektu stanice na přilehlou komunikaci. Také prostorové podmínky 

dvora neumožní pohodlné otáčení MPT, které je nutné vzhledem k jednosměrnému výjezdu z 

garážových stání. Předpokládá se, že se s větší CAS 32 T 815 bude muset do prostoru stanice couvat, 

jak tomu bylo doposud i na stanici ve Velkých Hamrech. Toto bude v podmínkách velice vytížené 

komunikace E65 vysoce rizikový manévr. Již v minulosti byly řešeny dopravní nehody vzniklé při této 

činnosti. Řidiči projíždějících vozů nerespektovali dopravní značení ani výstražné světelné zařízení a 

přehlédli techniku couvající do prostor garáží. Obdobný problém se očekává při výjezdu techniky 

k zásahu. V okolí nové stanice budou sice instalovány výstražné semafory upozorňující na výjezd 

hasičské techniky, ale dosavadní zkušenosti řidičů pod modrými světli jasně říkají, že dnešní přístup 

ostatních řidičů ke svému okolí je obecně značně bezohledný. Zde se nabízí pouze jediné řešení 

problému, a to v naprosto chladném a profesionálním přístupu k řízení hasičských vozidel, kdy je 

bezpečnost posádky nadřazena neúměrnému riziku z roztěkané a nesoustředěné jízdy psychicky 

nevyrovnaného hasiče-strojníka. 

Delší dojezdové časy do jižních lokalit hasebního obvodu, které vyplývají z nové dislokace, už řešení 

takto jednoduchá nemají. Navíc zřízení a zajištění vyhovující funkce JPO vyšší kategorie v Železném 

Brodě bude jak časově, tak i finančně náročné. V případě, že by se podařilo efektivně změnit stávající 

JPO III na JPO II, bylo by plošné pokrytí v této lokalitě plně zabezpečeno. Přesunem profesionální 

jednotky do Tanvaldu získá jak město Tanvald, tak i „problematický“ Harrachov, neboť dojde ke 

zkrácení cesta o 2,6 km, tj. cca. 3 min jízdy. Navíc město Tanvald bude mít pokrytí první jednotkou 

PO na většině svého území do 5 minut. 
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Až ostrý provoz ukáže, zda je obava okolních obyvatel z hluku, který bude stanice produkovat, 

opodstatněná. Je pravdou, že je budova dle současných trendů vybavena vzduchovou ventilací 

umístěnou na ploché střeše, která je pod úrovní některých okolních bytů. Na stranu druhou se však 

jedná o moderní, technicky vyspělé zařízení, které je konstruováno i s ohledem na produkci hluku.  

Popsané a vyobrazené vybavení stanice Velké Hamry mobilní požární technikou se s dislokací měnit 

nebude a s jejím využitím se počítá i do budoucna. V návaznosti na charakter hasebního obvodu je 

stávající technika pouze s jedinou výhradou, která ovšem nijak závažně neohrožuje akceschopnost a 

plošné pokrytí hasebního obvodu. Nedostatkem se na základě zkušeností jeví slabší pohonná jednotka 

u CAS 15 MAN, která nepokrývá potřeby jízdy k zásahu v členitém terénu popsaného zájmového 

území. Nevýrazný dynamický projev motoru je dán střední váhovou kategorií a zatížením vozidla na 

maximum nosnosti. Vhodným řešením je i do budoucna plánovaná náhrada této CAS za větší, ve 

váhové kategorii S, která by byla naložena podobným množstvím hasiva a VPPO, ale svou konstrukcí 

a silnější pohonnou jednotkou by vykazovala podstatně lepší jízdní vlastnosti. Dobrou volbou pro 

pobočnou stanici nejen ve Velkých Hamrech je určitě umístění speciálu CAS 32, a to zejména díky 

množství hasiva, které je tato cisterna schopna na místo zásahu nebo do jeho blízkosti dopravit. 

Situace s následným dojezdem dobrovolných jednotek s cisternami není v hasebním obvodu PS Velké 

Hamry nikterak alarmující, ale pro první zasahující JPO, kterou ve většině případů bývá právě JPO I 

Velké Hamry, je jistota hasiva na místě požáru nezbytná. S ohledem na počet hasičů zasahujících v 

prvních minutách, kteří nemají časový a personální prostor pro zajišťování hasiva z vnějšího zdroje, 

zaručuje přítomnost této cisterny klid pro řešení situace přímo na požářišti, což je opakovaně 

potvrzováno praxí. 

Jako návrh pro dovybavení stanic technikou, zvládající horské prostředí, je koncipována kapitola 

„Zástupci MPT pro geografické extrémy“. Geografický popis území, na kterém zasahují jednotky na 

více místech v kraji, koresponduje s užitnými vlastnostmi představené techniky. Proti umístění 

takových strojů na pobočné stanice v současnosti hovoří početní stavy, které bez rezervy pokrývají 

obsazení stávající MPT. Jednoduše řečeno, i přes překonání všech překážek vedoucích k pořízení a 

umístění podobných pomocníků na „horské“ stanice, by s nimi nemohl v současnosti k události nikdo 

vyjet. 
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11 Závěr 
MV ČR, respektive jednotlivé kraje, kladou zvláště v posledních letech důraz na zvyšování úrovně 

jednotlivých požárních stanic. S ohledem na aktuální stav a potřeby dané lokality dochází průběžně 

k modernizaci využívaných objektů, jejich vybavení a používané techniky. Pokud to finanční 

prostředky investora umožňují, vznikají nové požární stanice, ve kterých mají hasiči k dispozici tu 

nejmodernější (často i speciální) techniku.  

Požární stanice Velké Hamry (územní odbor Jablonec nad Nisou), které je věnována tato práce, je 

nedílnou součástí HZS LK. Patří do skupiny tzv. pobočných stanic, jejichž typickým znakem je nízký 

počet pracovníků (obsazenost na směnu 1+4), ale zároveň ve většině případů totožný typ zásahů, jako 

u stanic centrálních. Hasiči, kteří zde vykonávají službu, se mohou vzhledem k charakteru svého 

hasebního obvodu (poloha, členitost terénu,…) dostat mimo standardní zásahy také ke zcela 

mimořádným a ojedinělým případům, při kterých může použití speciální techniky výrazně zvýšit 

efektivitu daného zásahu.   

Tato práce analyzuje stávající situaci požární stanice Velké Hamry s ohledem na lokalitu, ve které se 

nachází. Právě díky investičnímu záměru HZS Libereckého kraje  se budou moci již na konci roku 

2010 přestěhovat hasiči z Velkých Hamrů do nově vznikajících prostor v centru města Tanvald. Nová 

budova poskytne hasičům kvalitní zázemí s moderním vybavením, které bude odpovídat jak platným 

právním předpisům, tak i potřebám a požadavkům samotných hasičů. Pokud to finanční prostředky 

HZS LK dovolí, bude stávající technika této jednotky postupně rozšířena také o techniku speciální, 

která je již v rámci několika stanic Libereckého kraje běžně využívána.  

Každá požární stanice je svým způsobem jedinečná, ať už se jedná o lokalitu, ve které se nachází, 

nebo různorodost případů, u kterých její jednotky zasahují. I přesto je však možné konstatovat, že 

každá koruna správně investovaná ve prospěch hasičů se vrátí mnohonásobně zpět. 
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13 Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Tabulka JPO podle zřizovatele a kategorie 

Zřizovatel Název JPO, dislokace Kategorie JPO
HZS LK HZS LK – stanice Velké Hamry I 
obec Albrechtice v Jiz. horách JSDHO Albrechtice v Jiz. horách V 

obec Desná 

JSDHO Desná-Černá Říčka V 
JSDHO Desná-Desná I V 
JSDHO Desná-Desná II III/2 
JSDHO Desná-Desná III V 
JSDHO Desná-Pustiny V 

obec Držkov JSDHO Držkov III/1 
obec Harrachov JSDHO Harrachov II/1 
obec Jesenný JSDHO Jesenný V 
obec Jílové u Držkova JSDHO Jílové u Držkova III/1 
obec Josefův Důl JSDHO Josefův Důl III/1 

obec Kořenov 
JSDHO Kořenov-Horní Polubný V 
JSDHO Kořenov-Příchovice III/1 

obec Loužnice JSDHO Loužnice V 
obec Paseky nad Jizerou JSDHO Paseky nad Jizerou V 

obec Plavy 
JSDHO Plavy-Haratice V 
JSDHO Plavy V 

obec Radčice JSDHO Radčice V 

obec Smržovka 
JSDHO Smržovka-Smržovka město III/2 
JSDHO Smržovka-Střední Smržovka V 

obec Tanvald 
JSDHO Tanvald-Šumburk III/1 
JSDHO Tanvald-Horní Tanvald V 

obec Velké Hamry 
JSDHO Bohdalovice V 
JSDHO Velké Hamry I III/1 
JSDHO Velké Hamry II V 

obec Vlastiboř  JSDHO Vlastiboř V 
obec Zlatá Olešnice JSDHO Zlatá Olešnice III/1 

obec Železný Brod 
JSDHO Železný Brod-Horská Kamenice V 
JSDHO Železný Brod-Hrubá Horka V 
JSDHO Železný Brod - Jirkov V 
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Příloha č. 2 – Tabulka JPO podle kategorie a MPT 

Název JPO, dislokace Kategorie JPO MPT 

HZS LK – stanice Velké Hamry I 

CAS 15/2000/120-M2Z 
CAS 32/8200/800-S3R 
AZ 30-M1Z 
VEA-UL1R 

JSDHO Albrechtice v Jiz. horách V DA 8-L1Z 
JSDHO Desná-Černá Říčka V - 
JSDHO Desná-Desná I V UA-M3 

JSDHO Desná-Desná II III/2 
CAS 24/2500/400-S2Z 
CAS 32/2500/400-S3R 
AS 16/0/500-M2Z 

JSDHO Desná-Desná III V DA 8-L1Z 
JSDHO Desná-Pustiny V - 

JSDHO Držkov III/1 
CAS 24/3500/200-M2R 
CAS 24/3500/200-M2Z 
DA 8-L1Z 

JSDHO Harrachov II/1 

CAS 32/7200/40-S3R 
CAS 32/7200/40-S3R 
DA 8-L1Z 
TA-UL3R (motocykl - 4*4) 

JSDHO Jesenný V DA 8-UL1R 
Nákladní přívěs valníkový 

JSDHO Jílové u Držkova III/1 CAS 32/6000/600-S3R 
DA 8-L1Z 

JSDHO Josefův Důl III/1 CAS 24/3500/200-M2R 
JSDHO Kořenov-Horní Polubný V CAS 24/2500/400-S2Z 

JSDHO Kořenov-Příchovice III/1 CAS 32/6000/600-S3R 
TA-L1Z 

JSDHO Loužnice V CAS 24/3500/200-M2R 
UA-M3 

JSDHO Paseky nad Jizerou V CAS 24/3500/200-M2R 
JSDHO Plavy-Haratice V DA 8-L1Z 
JSDHO Plavy V UA-M3 
JSDHO Radčice V DA 8-L1Z 

JSDHO Smržovka-Smržovka město III/2 CAS 24/2500/400-S2Z 
DA 8-L2Z - GAZELA 

JSDHO Smržovka-Střední Smržovka V DA 8-L1Z 

JSDHO Tanvald-Šumburk III/1 CAS 24/3000/400-M3Z 
DA 8-L1Z 

JSDHO Tanvald-Horní Tanvald V CAS 24/3500/200-M2R 
DA-L1R 

JSDHO Bohdalovice V DA 8-L1Z 
UA-L3 

JSDHO Velké Hamry I III/1 DA 8-L1Z 
JSDHO Velké Hamry II V DA 8-L1Z 
JSDHO Vlastiboř V UA-L1 

JSDHO Zlatá Olešnice III/1 CAS 24/3500/200-M2R 
DA 8-L1Z 

JSDHO Železný Brod-Horská 
Kamenice V UA-L1 

JSDHO Železný Brod-Hrubá Horka V OA-UL2 
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Příloha č. 3 – Katastrální území obcí, jejich stupeň nebezpečí,  
           správa ORP a příslušnost k okresu 

 

 

 

 

Název obce Název KÚ SN ORP okres 
Albrechtice v Jiz. horách Albrechtice v Jiz. horách III A Tanvald Jablonec n. N.

Desná 
Desná I III A Tanvald Jablonec n. N.
Desná II II B Tanvald Jablonec n. N.
Desná III III B Tanvald Jablonec n. N.

Držkov Držkov III B Železný Brod Jablonec n. N.
Harrachov Harrachov II B Tanvald Semily 
Jesenný Jesenný III B Semily Semily 
Jílové u Držkova Jílové u Držkova III B Železný Brod Jablonec n. N.
Jiřetín pod Bukovou Jiřetín pod Bukovou III A Tanvald Jablonec n. N.

Josefův Důl 
Antonínov IV A Jablonec n. N. Jablonec n. N.
Dolní Maxov III B Jablonec n. N. Jablonec n. N.
Josefův Důl III A Jablonec n. N. Jablonec n. N.

Kořenov 

Jizerka IV A Tanvald Jablonec n. N.
Polubný III B Tanvald Jablonec n. N.
Příchovice u Kořenova III B Tanvald Jablonec n. N.
Rejdice IV A Tanvald Jablonec n. N.

Loužnice Loužnice III B Železný Brod Jablonec n. N.
Paseky nad Jizerou Paseky nad Jizerou III B Jilemnice Semily 

Plavy 
Haratice III B Tanvald Jablonec n. N.
Plavy III A Tanvald Jablonec n. N.

Radčice Radčice IV A Železný Brod Jablonec n. N.
Smržovka Smržovka II B Tanvald Jablonec n. N.

Tanvald 
Šumburk nad Desnou III A Tanvald Jablonec n. N.
Tanvald II B Tanvald Jablonec n. N.

Velké Hamry 
Bohdalovice IV A Tanvald Jablonec n. N.
Velké Hamry II B Tanvald Jablonec n. N.

Vlastiboř  Vlastiboř u Železného Brodu IV A Železný Brod Jablonec n. N.
Vysoké nad Jizerou Sklenařice IV A Semily Semily 
Zásada Zásada III B Železný Brod Jablonec n. N.

Zlatá Olešnice 

Lhotka u Zlaté Olešnice IV A Tanvald Jablonec n. N.
Stanový IV A Tanvald Jablonec n. N.
Zlatá Olešnice Navarovská III B Tanvald Jablonec n. N.
Zlatá Olešnice Semilská III B Tanvald Jablonec n. N.

Železný Brod 

Horská Kamenice IV A Železný Brod Jablonec n. N.
Hrubá Horka III B Železný Brod Jablonec n. N.
Jirkov u Železného Brodu III B Železný Brod Jablonec n. N.
Střevelná IV A Železný Brod Jablonec n. N.
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Příloha č. 4 – Sedačkové lanovky v mikroregionu Tanvaldsko 

4-sedačková lanová dráha  - Albrechtice – Tanvaldský Špičák, v provozu celoročně. 

Čtyřsedačková lanovka na Tanvaldský Špičák je v provozu v zimní i letní sezóně. V zimě ji využívají zejména lyžaři, v létě 
je možno zdarma přepravovat jízdní kola.  
Dolní stanice:  Tanvaldský Špičák - parkoviště (542 m) 
Horní stanice:  Tanvaldský Špičák - rozhledna (812 m) 
Délka:   1179 m 
Čas jízdy:  7,6 min 
Provoz:  zimní i letní sezóna 

4-sedačková lanová dráha Harrachov – Čertova hora 

Čtyřsedačková lanová dráha s celoročním provozem. V letní sezóně možnost přepravy jízdních kol. 
Dolní stanice:  Harrachov (665 m) 
Horní stanice:  Čertova hora (1022 m) 
Délka:   1300 m  
Převýšení:  385 m 
Čas jízdy:  8,7 min 
Provoz:  zimní i letní sezóna 
Pro turisty:  přiblížení ke značeným trasám do Rokytnice a do hřebenové části Krkonoš 
Pro cyklisty:  dlouhé sjezdy do Harrachova, Jilemnice a Jablonce nad Jizerou 
 
1-sedačková lanová dráha Harrachov, skokanské můstky 

Lanovka s jednomístnými sedačkami se zimním provozem. V době konání závodů na skokanských můstcích slouží k 
přepravě závodníků.  
Dolní stanice:  Harrachov (726 m) 
Horní stanice:  Skokanské můstky (891 m) 
Délka:   510 m 
Převýšení:  208 m 
Čas jízdy:  5,6 min 
Provoz:  zimní sezóna 
 
4-sedačková lanová dráha Harrachov, Rýžoviště 

Moderní čtyřsedačková lanová dráha s nástupním pojízdným kobercem.  
Dolní stanice:  Harrachov, Rýžoviště (720 m) 
Horní stanice:  Čertova hora (1018 m) 
Délka:   900 m 
Převýšení:  300 m 
Čas jízdy:  6 min 
Provoz:  zimní sezóna 
 
2-sedačková lanová dráha Kořenov - Rejdice 

Dvousedačková lanová dráha se zimním provozem. Sedačková lanová dráha v lyžařském areálu Rejdce je dlouhá 850 m a 
jízda trvá zhruba pět a půl minuty. Dolní stanice se jmenuje Morávka a horní Štěpánka, podle zdejší rozhledny. 
Dvousedačková lanovka byla do Rejdic přemístěna z Čertovy hory v Harrachově.  
Dolní stanice: Kořenov - Morávka (850 m) 
Horní stanice: Rejdice - Štěpánka (990 m) 
Délka: 850 m 
Převýšení: 120 m 
Čas jízdy: 5,5 min 
Provoz: zimní sezóna (prosinec - duben) 
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Příloha č. 5 – BV 206 Hägglunds 
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Příloha č. 6 – Zázemí PS Velké Hamry 
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Příloha č. 7 – Stavba PS Tanvald 
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Příloha č. 8 – Dislokace PS Tanval 
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Příloha č. 9 – Orientační mapa hasebního obvodu PS Velké Hamry 


