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ANOTACE 

Mottl, J., Analýza plošného pokrytí území Libereckého kraje. Ostrava: VŠB – TU, 2010. 

76 s. Diplomová práce. 

Diplomová práce popisuje problematiku plošného pokrytí území Libereckého kraje, 

jeho schvalovacím procesu a moţnostech dalšího vyuţití při tvorbě poţárního 

poplachového plánu jako následné operativní dokumentace Hasičského záchranného 

sboru Libereckého kraje, analýzu stávajícího nařízení Krajského úřadu Libereckého 

kraje týkající se plošného pokrytí území Libereckého kraje a návrhy změn, které mají 

za cíl zlepšit systém plošného pokrytí na území Libereckého kraje. 

Klíčová slova: plošné pokrytí, poţární poplachový plán, operační a taktická hodnota 

jednotky PO. 

 

ANNOTATION  

Mottl, J., The Analysis of Deployment of Fire Brigades. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 

2010. 76 p. Thesis 

This Thesis describes the questions of Liberec’s Region Deployment, it’s approval 

process and potential future improvement of Fire alarm schedules activity 

as consequential operative documentation of Liberec’s Region Fire Department, 

analysis of current regulation of Liberec’s Regional authority relating to Deployment 

of Fire Brigades in the Liberec’s Region and alternative concepts, which is goal 

to improve the system of Deployment of Fire Brigades in Liberec’s Region. 

 

Keywords: Deployment of Fire Brigades, Fire alarm schedules, operational and tactical 

quality of fire prevention units. 

 

 

 

 



 

Seznam pouţitých zkratek 

CAS  cisternová automobilová stříkačka 

ČR  Česká republika 

FF  FreiwilligeFeuerwehr (dobrovolní hasiči - SRN) 

GIS  Geografický informační systém 

GŘ  generální ředitelství 

HZS  Hasičský záchranný sbor 
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JPO  jednotka poţární ochrany 
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  minut 
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ÚVOD 

 Na území České republiky jsou pro řešení mimořádných událostí zřizovány 

jednotky poţární ochrany na základě zákona č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o PO) [6], a podle zákona č. 238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen Zákon o HZS ČR) [24]. 

Tyto jednotky jsou určeny pro provádění poţárních zásahů, záchranných a likvidačních 

prací při různých mimořádných událostech. Jejich úkolem je poskytnutí adekvátní 

pomoci a odstranění bezprostředního nebezpečí pro záchranu ţivota osob, zvířat, 

záchranu majetku a ţivotního prostředí. V této souvislosti je potřeba upozornit 

na skutečnost, ţe na rozdíl od likvidace poţáru, je u ostatních mimořádných událostí 

úkolem jednotek poţární ochrany (dále jen jednotky PO) omezit vzniklá rizika, 

popřípadě při dostatečných silách a prostředcích provést likvidační práce. Provádění 

likvidačních prací je však náročné jak na odbornou a technickou připravenost jednotek 

PO, tak na finanční zabezpečení nákupu a provozování věcných a technických 

prostředků. Tím však není myšleno vzdání se odpovědnosti za poskytnutí komplexní 

pomoci. Z tohoto důvodu je důleţitá spolupráce se sloţkami Integrovaného záchranného 

systému, který se řídí zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, 

(dále jen Zákon o IZS) [9]. 

Systém, který napomáhá v organizaci řízení jednotek pro řešení mimořádných událostí, 

se nazývá Plošné pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany (dále jen Plošné 

pokrytí). Obdobný systém je v přenesené míře uplatňován i Zdravotnickou záchrannou 

sluţbou, která se však řídí jinými právními předpisy nenastavující tak podrobně systém 

nasazení této záchranné sloţky, jako je systém Plošného pokrytí vyuţívaný jednotkami 

PO. 

 

Cílem této práce je obecné popsání systému plošného pokrytí jednotkami poţární 

ochrany, systému plošného pokrytí jednotkami na území Libereckého kraje včetně 

legislativních norem upravujících tento systém, provedení analýzy stávajícího plošného 

pokrytí a předurčenosti jednotek PO na území Libereckého kraje, moţnosti vyuţití 

systému GIS pro plošné pokrytí a navrţení změn vyplývající z této analýzy. 
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1. REŠERŠE 

HANUŠKA, Zdeněk, Organizace jednotek požární ochrany; 1. vydání, Ostrava, 1998. 

98 s. 

Kniha se zaměřuje na systém jednotek poţární ochrany, který se vytváří od roku 

1994 pod názvem Plošné rozmístění sil a prostředků. Jsou zde popsány důvody vzniku 

tohoto systému a základy pro jeho tvorbu. Z hlediska analýz je popsána souvislost mezi 

systémem plošného rozmístění a akceschopností jednotek PO zařazených do tohoto 

systému. 

 

LIBERECKÝ KRAJ, Nařízení Libereckého kraje 2/2007, kterým se stanoví podmínky 

k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami požární ochrany; 

Liberec, 2007. 66s. 

Předpis se zabývá podmínkami zabezpečení plošného pokrytí území 

Libereckého kraje jednotkami poţární ochrany, stanovením stupňů nebezpečí 

katastrálních území obcí na území Libereckého kraje a minimálním zabezpečením 

těchto území jednotkami poţární ochrany. Součástí nařízení je uvedení předurčených 

jednotek poţární ochrany, které jsou určené pro speciální činnosti v rámci plošného 

pokrytí. 

 

HANUŠKA, Zdeněk, Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR; 

3. vydání – aktualizováno v II/2006, Ostrava, 2006. 10 s.  

 Publikace se zabývá systémem plošného pokrytí na území České republiky 

jednotkami poţární ochrany, způsobem jeho tvorby a popisuje postup stanovení stupňů 

nebezpečí katastrálních území obcí. 
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MOTTL, Jaromír, Přeshraniční spolupráce hasičských jednotek na území Euroregionu 

Nisa. Ostrava: VŠB – TU, 2008. 76 s. Bakalářské práce. 

Bakalářská práce popisuje problematiku povolávání jednotek poţární ochrany 

k mimořádným událostem za hranicemi České republiky v severní části státu 

pojmenované Euroregion Neisse – Nisa – Nysa, legislativu ošetřující tuto problematiku, 

společný projekt pro zásahy jednotek při přeshraniční spolupráci, analýzu dohod 

a smluv, a návrh změn, které mají za cíl zlepšit přeshraniční spolupráci na úseku 

poţární ochrany. 
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2. PLOŠNÉ POKRYTÍ 

 V České republice není místo, kde by nemohlo dojít k poţáru nebo k jiné 

mimořádné události a riziko vzniku poţárů působí plošně na celém území republiky. 

Proto systém nasazení jednotek PO musí na základě plošného působení nebezpečí 

odpovídat potřebným nasazeným silám a prostředkům, a systém nasazení jednotek PO 

musí být tedy také plošný. Pro potřeby určení podmínek plošného pokrytí musíme vzít 

v úvahu, ţe celé území není stejnoměrně pokryto. Jsou místa např. s rozdílnou hustotou 

obyvatel, koncentrací průmyslu, cestovního ruchu, dopravní obsluţnosti, reliéfu území 

apod. Z toho důvodu bylo v roce 1994 přijato usnesení vlády č. 464/1994 [1], 

které vytvořilo koncepci zohledňující výše skutečnosti pod názvem Plošné rozmístění 

jednotek poţární ochrany. 

Pojem Plošné pokrytí jednotek PO zahrnuje systém organizace jednotek PO pro řešení 

mimořádných událostí, omezení jejich následků a účinků na ţivoty obyvatel, 

jejich majetku a následků na ţivotní prostředí. Je zpracováván pro jednotlivé kraje 

České republiky s cílem garantování bezpečnosti pro všechny občany našeho státu.  

Principem systému Plošného pokrytí je optimální rozmístění jednotek PO na daném 

území, určení potřebných kategorií jednotek PO s jejich minimálním vybavením. 

Podkladem pro optimalizaci rozmístění a vybavení jednotek PO je základní tabulka 

plošného pokrytí, ze kterých vycházejí potřebné dojezdové časy na základě provedené 

analýzy nebezpečí zpracovávaného katastrálního území. Tato území jsou základním 

dělením území České republiky definovaná právními předpisy. Z toho důvodu bylo 

katastrální území obcí převzato jako základní členění plošného pokrytí. 

Plošné pokrytí stanovuje pevná pravidla při soustřeďování jednotek PO. Lze ho vyuţít 

pro dokumentaci zdolávání poţáru a posouzení poţárního nebezpečí objektů 

se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím u právnických nebo podnikajících 

fyzických osob. Určuje, zda úroveň nebezpečí katastrálního území stačí i pro zajištění 

úrovně poţárního nebezpečí podniků.   

Systém plošného pokrytí jednotlivých katastrálních území je stanoven v nařízení 

jednotlivých krajů, které kraj ve své samostatné působnosti vydává jako právní předpis. 

Jeho aktuálnost je zabezpečena vyhodnocováním nebezpečí území, aktualizací údajů 

o jednotkách PO, které zabezpečuje HZS kraje. Ten také předkládá návrhy změn 

vedoucí k jeho případné novele. Pokud jsou okolnosti ovlivňující plošné pokrytí natolik 
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závaţné, předkládá HZS kraje neprodleně tuto změnu krajskému úřadu k jejímu 

projednání vedoucí ke změně plošného pokrytí daného území a vydání novely nařízení. 

Na základě provedených hodnocení zkušeností byly v roce 1994 zpracovány podklady 

a stanoveny podmínky pro tvorbu dokumentu, ze kterých bylo stanoveno Plošné pokrytí 

území jednotkami poţární ochrany s určenými druhy analýz pro jeho tvorbu: 

 analýza rizika vzniku poţárů na základě moţných nebezpečí na daném území, 

 analýza zásahu jednotek PO, 

 analýza akceschopností a početního stavu jednotky PO, vč. jejího vybavení. 

Při jeho tvorbě je nutné brát v úvahu: 

 ţe tento systém nemůţe znamenat jednotnost na celém území republiky, 

 moţnosti vyuţití plošného pokrytí je moţné i pro jiné typy mimořádných 

událostí, 

 způsob zabezpečení financování tohoto systému. 

Po zpracování veškeré dokumentace vztahující se k tvorbě plošného pokrytí, předkládá 

HZS kraje celý koncept plošného pokrytí k projednání Krajskému úřadu. 

Mezi podklady, předkládané k projednání, patří: 

 stanovení stupňů nebezpečí jednotlivých katastrálních území a objektů kraje, 

 jednotky PO s navrhovanými kategoriemi jednotek PO, jejich zřizovatelů 

a evidenčních čísel podle systému HZS ČR, 

 zabezpečení katastrálních území kraje jednotkami PO tak, aby byl splněn 

normativní dojezd jednotek PO do jednotlivých katastrálních území kraje, 

 mapové podklady, 

 předurčené jednotky PO pro řešení mimořádných událostí se speciální odbornou 

přípravou, vybavením a organizací činností, např. pro dopravní nehody, ţivelné 

pohromy, havárie, apod., 

 komentář k vlastnímu zpracování návrhu plošného pokrytí. 

Po zdůvodnění případných námitek je materiál postoupen k projednání v zastupitelstvu 

kraje. Po jeho schválení tímto zastupitelstvem je Plošné pokrytí vydáno jako právní 

dokument kraje ve Věstníku nařízení kraje, pod názvem „Nařízení kraje, 

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami 

poţární ochrany“.  

V tomto nařízení jsou shrnuty obecné podmínky plošného pokrytí včetně příloh 

s podklady vlastního plošného pokrytí. V případě aktualizace tohoto právního předpisu, 

jsou navrhované změny projednány na jednání rady a zastupitelstva kraje. Následně 
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se vydává novela nařízení, a pokud jsou změny natolik závaţné (např. změna 

legislativy, změna území kraje, apod.), vydává se toto nařízení zcela nové se zrušením 

předchozího nařízení stanovující plošné pokrytí.  

Po roce 2001, kdy vstoupila v platnost vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek PO, (dále jen Vyhláška o PO) [8] společně s nařízením vlády č. 172/2001 Sb., 

k provedení zákona o poţární ochraně (dále jen Nařízení vlády k zákonu o PO) [10], 

byly stanoveny kritéria a podmínky pro zabezpečení systému plošného pokrytí území 

jednotkami PO. Nařízením vlády k zákonu o PO k zabezpečení plošného pokrytí 

byla stanovena tato dokumentace: 

a)  stanovení stupně nebezpečí území obce podle demografických údajů, počtu 

poţárů a charakteru území, 

b) seznam jednotek PO kraje zabezpečující plošné pokrytí, jejich dislokaci 

a předurčení podle základní tabulky plošného porytí pro jednotlivá katastrální 

území obcí, 

c) cílové početní stavy jednotek PO s územní působností a jejich vybavení věcnými 

prostředky PO a poţární technikou, 

d) seznam jednotek PO předurčených pro systémy záchranných prací, zejména 

při dopravních nehodách, ţivelných pohromách, havárií a pro ochranu 

obyvatelstva, 

e) způsob, kterým kraj finančně zabezpečí plošné pokrytí. 

Podle těchto bodů je následně postupováno i v případě aktualizací plošného pokrytí, 

které vychází z několika moţných důvodů, např. změny operační a taktické hodnoty 

jednotek PO, nebo na ţádost HZS kraje. Případná změna stupně nebezpečí katastrálních 

území je způsobena změnou poţárního zatíţení v dané lokalitě, např. vznikem velkých 

průmyslových zón nebo rekreačních oblastí. 

2.1. Analýza rizika vzniku poţárů 

 Pro analýzu rizika vzniku poţárů je povaţováno kaţdé místo a objekt na území 

celé České republiky. Podle této myšlenky se pro zvolené katastrální území, nebo 

objekt, stanovil stupeň nebezpečí na základě hodnocení zdrojů rizik. Mezi tyto 

parametry patří minimálně popis charakteru území a počet zásahů v dané oblasti 

za určité období. Výsledkem analýzy je stanovení celkového kritéria určující stupeň 

nebezpečí. Na jeho základě se stanovily normativní dojezdové časy jednotek PO 

zajišťující pomoc na analyzovaném území [6]. 
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2.1.1. Stanovení stupně nebezpečí katastrálního území nebo objektu 

 Pro stanovení stupně nebezpečí katastrálního území nebo objektu je nutné 

zpracovat jednotlivá kritéria charakterizující nebezpečí daného území nebo objektu. 

Jednotlivá kritéria se vyčíslují hodnotou uvedenou v příloze č. 1 Vyhlášky o PO [8]. 

Pro určení konečného stupně nebezpečí katastrálního území nebo objektu se sečtou 

do hodnoty celkového kritéria Kc a výsledná hodnota určí poţadovaný stupeň nebezpečí 

území obce podle tabulky č. 1. 

 

 

Stupeň nebezpečí území obce Hodnota Kc 

I A 25 a více 

I B 21 – 24 

II A 16 – 20 

II B 11 – 15 

III A 6 – 10 

III B 3 – 5 

IV A do 2 

Tabulka 1: Celkové kritérium pro stanovení stupně nebezpečí [6] 

a) kritérium počtu obyvatel – Ko 

 tato hodnota vyplývá z počtu trvale ţijících obyvatel v katastrálním 

území, 

 hodnotu počtu obyvatel je moţné zjistit např. z údajů Českého 

statistického úřadu. 

Počet obyvatel Hodnota Ko 

Nad 50 000 20 

15 001 – 50 000 15 

5 001 – 15 000 14 

3001 – 5 000 12 

1 001 – 3 000 10 

201 – 1 000 5 

Do 200 1 

Tabulka 2: Kritérium počtu obyvatel [8] 

b) kritérium počtu zásahů – Kz 

 počet mimořádných událostí daného katastrálního území se zásahem 

jednotek PO během jednoho roku, přičemţ jde o průměrnou hodnotu 

za posledních pět let. 

Počet mimořádných událostí Hodnota Kz 

Do 100 0 

101 – 200 1 

Nad 200 2 

Tabulka 3: Kritérium počtu zásahů [8] 

Kc = Ko + Kz + Kui 
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c) kritérium charakteru území – Kui 

 zohledňuje místní vybrané zvláštnosti a problematiku, 

 při oprávněnosti kritéria se započítává kaţdá hodnota Kui. 

 hodnota Kui je výsledkem součtu jednotlivých podkritérií. 

       Tabulka 4: Kritérium charakteru území [8] 

Na základě celkové kritéria Kc se stanoveným stupněm nebezpečí daného katastrálního 

území se podle přílohy Zákona o PO stanoví garantovaná pomoc jednotek PO daného 

území. Jedná se o minimální počet jednotek PO, které se musí na dané území dostavit 

podle času určeného zákonem ze Základní tabulky plošného pokrytí: 

Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí území obce Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

  Tabulka 5: Základní tabulka plošného pokrytí [6] 

Popis kritéria Hodnota Kui 

Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst a obcí 

s historickým prostředím, které jsou prohlášeny za národní kulturní 

památku, památkovou zónu nebo památkovou rezervaci dle zvláštního 

právního předpisu
1)

. 

1 

Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel 

v katastrálním území obce vyšším jak 5 000 osob, vyjma 

jednorázových akcí. 

1 

Zastavěná, alespoň do 25% plochy, nebo obydlená část katastrálního 

území obce je umístěná v záplavovém území dvacetileté vody 

definovaném v povodňovém plánu kraje
2)

. 

1 

Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle 

zvláštního právního předpisu
3,4)

 pro látky zařazené jako hořlavé 

kapaliny nebo hořlavé plyny nebo výbušniny nebo toxická kapalina 

nebo toxický plyn. 

1 

Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle 

zvláštního právního předpisu
5)

 a pro velmi významné zdroje nebo 

jaderná pracoviště IV. kategorie
6)

. 

1 

Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní centra s celkovou 

kapacitou nad 1 tis. osob a průmyslové zóny s plochou nad 1 mil. m
2
. 

1 

Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy dlouhodobě 

nemocných s léčebnou nebo ubytovací kapacitou zařízení jedné 

budově nad 100 osob 

1 
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Síly a prostředky poţadované základní tabulkou plošného pokrytí jsou [6]: 

a) pro první jednotku PO, která se dostaví na místo zásahu: 

 minimálně druţstvo ve zmenšeném početním stavu nebo druţstvo 

s cisternovou automobilovou stříkačkou. 

b) pro druhou a další jednotku poţární ochrany, která se dostaví na místo zásahu: 

  minimálně druţstvo o zmenšeném početním stavu nebo druţstvo 

s cisternovou automobilovou stříkačkou a další technika podle sloţitosti 

zdolávání poţáru. 

Podle základní tabulky plošného pokrytí určujeme potřebné kategorie jednotek PO 

a v případě HZS ČR velikosti poţárních stanic, jejich umístění nebo přemístění tak, 

aby byl zajištěn normativní dojezd jednotek podle Základní tabulky plošného pokrytí 

(tabulka č. 5). 

2.1.2. Jednotky PO kraje s územní a místní působností jednotky PO 

 Jedním výstupů vyplývající ze stupně nebezpečí daného katastrálního území, 

je určení kategorií jednotek PO. Tyto kategorie stanovují operativní a taktické hodnoty 

jednotky PO, které vycházejí z minimálních poţadavků na vybavení jednotek PO podle 

přílohy č. 3, 4 a 5 Vyhlášky o PO [8]. Mezi tyto hodnoty patří: 

 čas výjezdu jednotky od vyhlášení poţárního poplachu, 

 normativní dojezd k mimořádné události z místa dislokace 

v daném katastrálním území,  

 vybavení jednotky technickými a věcnými prostředky PO, 

 odborné způsobilosti k moţné předurčenosti na speciální zásahy určené 

nařízením o plošném pokrytí.  

Před vlastním určením kategorie jednotek PO je nutné znát skutečnou operační 

a taktickou hodnotu jednotky, aby pro daný stupeň nebezpečí splňovala minimální 

poţadavky na jednotku PO.  

Součástí schválení zařazení jednotky PO do plošného pokrytí a příslušné kategorie 

jednotky PO je nutné mít souhlasné stanovisko jejího zřizovatele. V případě, 

ţe jednotka nesplňuje podmínky HZS kraje a právních předpisů týkající se poţární 

ochrany pro zvýšení kategorie jednotky PO, je nutné vyhledat jinou jednotku vhodnou 

pro zajištění podmínek systému plošného pokrytí, případně navrhnout jiné řešení, 

např. odloţení zvýšení kategorie jednotky do doby, neţ budou splněny potřebné 

podmínky pro její přeřazení 
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Pro účely systému plošného pokrytí území jednotkami PO byly určeny jednotky PO:  

 s územní působností: 

 určené pro zásahy i mimo katastrální území zřizovatele na výzvu 

operačního střediska HZS kraje,  

 jsou kladeny vyšší nároky na personální obsazení se stanovenými 

odbornými způsobilostmi, na technické vybavení věcnými a technickými 

prostředky vč. mobilní poţární techniky,  

 minimální vybavení jednotek PO je uvedeno v příloze č. 4 a 5 

Vyhlášky o PO [8].   

 s místní působností 

 určené především pro zásahy na katastrálním území zřizovatele, 

 na výzvu operačního střediska HZS kraje zabezpečují vyslání jednotky 

PO včetně techniky i mimo území své působnosti, 

 minimální vybavení jednotek PO je uvedeno v příloze č. 5 

Vyhlášky o PO [8]. 

V tabulce č. 6 je uvedeno základní rozdělení jednotek PO podle kategorie, typu, dobou 

výjezdu, způsobem výkonu sluţby a počtu organizovaných výjezdů pro řešení 

mimořádných událostí. Toto rozdělení vychází ze zákona o PO [6] a zpracovaného 

plošného pokrytí kraje.  

Územní působnost 

Kategorie JPO JPO I JPO II/x JPO III/x 

Typ jednotky HZS kraje jednotka SDH obcí jednotka SDH obcí 

Doba výjezdu druţstva do 2 minut do 5 minut do 10 min 

Typ výkonu sluţby směna A, B, C dle určení zřizovatele 
bez systému 

pohotovostí 

Počet organizovaných 

výjezdů k zásahu 

dle velikosti stanice 

HZS kraje  

(příloha č. 3  

vyhl. o PO [8]) 

JPO II/1 – jeden 

JPO II/2 – dva 

JPO III/1 – jeden 

JPO III/2 – dva 

Místní působnost 

Kategorie JPO JPO IV 
JPO V 

JPO nezařazená 
JPO VI 

Typ jednotky HZS podniku jednotka SDH obcí 
Jednotka SDH 

podniku 

Doba výjezdu druţstva zpravidla do 2 min do 10 minut 
zpravidla 

do 10 minut 

Typ výkonu sluţby dle určení zřizovatele 
Bez systému 

pohotovostí 

Bez systému 

pohotovostí 

Počet organizovaných 

výjezdů k zásahu  

určeno na základě 

posouzení poţárního 

nebezpečí 

jeden 

určeno na základě 

posouzení poţárního 

nebezpečí 

Tabulka  6: Rozdělení jednotek PO podle působnosti 
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2.1.3. Zabezpečení katastrálního území jednotkami PO 

 Pro zabezpečení plošného pokrytí katastrálního území je v nařízení uveden 

minimální počet jednotek PO. Pro další nasazení sil a prostředků u mimořádné události 

jsou vypracovány poţární poplachové plány, které vycházejí ze systému plošného 

pokrytí. Mezi povolané síly a prostředky mohou být začleněny i jednotky s místní 

působností, zpravidla jako místní jednotka v katastrálním území svého zřizovatele. 

Pořadí jednotek PO v jednotlivých stupních je určeno podle dojezdových časů z místa 

své dislokace. 

2.1.4. Jednotky PO předurčené pro speciální zásahy 

 V nařízení kraje se kromě vyjmenování všech jednotek PO, které jsou zařazeny 

do plošného pokrytí, stanovují i jednotky PO vyţadující speciální odbornou způsobilost 

a techniku, vč. speciálních ochranných a věcných prostředků PO např. pro řešení: 

 následků dopravních nehod, 

 následků ţivelných pohrom, 

 zásahů s přítomností nebezpečných látek, 

 zásahů na vodních tocích a plochách s únikem ropných látek, 

 zásahů na úseku ochrany obyvatelstva, 

 poţárů za přítomnosti letecké hasící sluţby a letecké sluţby Policie ČR, 

 zásahů na vodních plochách a pod vodou, 

 dalších typů mimořádných událostí podle charakteru území. 

K těmto druhům mimořádných událostí se zpravidla předurčují jednotky s územní 

působností. Pro zásahy na úseku ochrany obyvatelstva a řešení následků ţivelných 

pohrom mohou být vyuţívány i jednotky s místní působností i přesto, ţe se jedná 

o zásahy mimo katastrální území svého zřizovatele. 

Předurčené jednotky jsou na místo události povolávány prostřednictvím poplachových 

plánů, rozdílných od poţárního poplachových plánů, nebo na základě dislokace 

předurčené jednotky, která má k místu z výše uvedených druhů mimořádných událostí 

nejblíţe. 
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2.2. Analýza zásahu jednotek PO [1] 

 Pro plošné pokrytí katastrálního území je pro společnost ideální nasazení 

jednotek během několika minut od vzniku nebo nahlášení mimořádné události. Tato 

idea s sebou nese velké ekonomické nároky pro vznik takového systému. Proto musí být 

stanovena společensky přijatelná doba pro zahájení zásahu jednotek PO. 

Tato analýza, která stanovila společensky přijatelnou dobu pro nasazení jednotek, 

byla popsána v publikaci „Organizace jednotek poţární ochrany I“ [1].  

Podle uvedených analýz stanovil autor pět hranic dojezdových časů: 

 do 7 minut 

 vhodné pro jednotky s dobou výjezdu do 2 minut od vyhlášení poplachu, 

 nejniţší doba dojezdu jednotky PO na území České republiky, 

 pro objekty s velkým počtem osob nebo historická centra, 

kde se nepředpokládá velké členění do poţárních úseků, nebo v oblasti 

s velkou průmyslovou zátěţí. 

 do 10 minut  

 vhodné pro jednotky PO s dobou výjezdu do 5 minut od vyhlášení poplachu, 

 např. pro větší města, menší průmyslové podniky, rekreační areály, apod. 

 do 15 minut 

 tento čas souvisí s účinnou záchranou osob v objektech.  

 nejvyšší moţná hranice pro zahájení zásahu alespoň první jednotky PO. 

 do 20 minut 

 např. malé obce, malá zemědělská a průmyslová výroba, apod. 

 nad 20 minut 

 např. málo osídlená území, samoty, lesy, apod. 

 doba 25 minut je hraniční dobou dojezdu jednotek PO v systému plošného 

pokrytí pro zásah prvních jednotek PO.  

Všechny tyto časy dojezdu jednotek PO jsou uvedeny v Základní tabulce dojezdu 

jednotek PO. Dojezd do pěti minut je ve všech časových hranicích brán jako dojezd 

místní jednotky PO. 
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2.3. Analýza akceschopnosti a početního stavu jednotky PO [1] 

 Z této analýzy vyplývají jednotlivé kategorie a druhy jednotek PO v systému 

plošného pokrytí na určeném území. Tím jsou jednotkám PO dány úkoly pro naplnění 

poţadavku systému pokrytí. Je však nutné uvaţovat skutečnost reálných poţadavků 

na vedení zásahů z hlediska početních stavů a operačních hodnot jednotek PO 

na posuzovaném území. 

Analýzu o početních stavech uvedl Dr. Ing. Zdeněk Hanuška ve své publikaci 

Organizace jednotek poţární ochrany I [1]. Stanovil, ţe na průměrný poţár s dodávkou 

vody o intenzitě 225 l.min
-1

 v čase lokalizace poţáru postačí posádka ve sloţení 1+3. 

Konstatoval také, ţe na místě zásahu se zabezpečují další úkoly vyplývající z povinností 

jednotek PO, jako je provedení průzkumu, velení u zásahu, evakuaci nebo záchrana 

osob, obsluha vozidla a další činnosti vedoucí k úspěšné likvidaci mimořádné události. 

Důleţitá je i skutečnost, ţe z důvodu různých dislokací jednotek a jejich operačních 

hodnot se jednotky nedostaví na místo události v jeden okamţik.  

Výsledkem této analýzy je stanovení konečného cíle systému plošného pokrytí 

tzv. pravidla o vzájemné součinnosti jednotek PO na místě zásahu. Toto pravidlo 

stanoví, ţe na průměrný poţár je třeba cca 10 hasičů a jednotku PO tvoří minimálně 

druţstvo o zmenšeném početním stavu. Z tohoto vyplývá potřeba soustředění třech 

jednotek PO jako minimálního počtu jednotek PO na místě události, které je uváděno 

v základní tabulce plošného pokrytí (tabulka č. 5). 

2.4. Zabezpečení financování plošného pokrytí 

 Pro funkčnost systému plošného pokrytí na území České republiky je nutná 

finanční podpora, kterou podle Nařízení vlády o PO [10] ve své působnosti zajišťuje 

kraj. Nedílnou součástí financování jsou rozpočty zřizovatelů jednotek, které zajišťují 

akceschopnost jednotek PO: 

 jednotky HZS ČR 

 zřizuje je stát podle zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru České republiky [24] a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 309/2002 Sb., 

 jednotky SDH obcí 

 zřizuje je obec ve své samostatné působnosti podle Zákona o PO [6], 
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 jednotky HZS podniku nebo SDH podniku 

 zřizují je právnické nebo podnikající fyzické osoby provozující činnost 

podle § 4 odst. 2 a 3 Zákona o PO [6]. 

Na základě plošného pokrytí jsou určeny jednotky PO do kategorií s územní a místní 

působností. Aby jednotky s územní působností byly schopné zasahovat mimo 

katastrální území svého zřizovatele, musí být vytvořen systém spolufinancování těchto 

jednotek PO. Pod tímto pojmem se rozumí čerpání investičních nebo neinvestičních 

dotací, a proplácení náhrad za provedené zásahy mimo katastrální území svých 

zřizovatelů, které se však netýká se jednotek HZS kraje. 

2.4.1. Investiční dotace [17] 

 Hasičský záchranný sbor České republiky, jako organizační sloţka státu, 

je jedním z garantů poskytování investičních dotací pro jednotky kategorie JPO II/x 

a JPO III/x. Dotace mají mít motivační charakter pro obce zabezpečující jejich činnost, 

které z ní mohou čerpat podle předem stanovených zásad pro poskytování účelových 

dotací vybraných obcí. 

Mezi dotace patří např. finanční příspěvek na obnovu poţární techniky pro jednotky 

PO. Čerpání dotací poskytuje HZS České republiky z kapitol rozpočtu Ministerstva 

vnitra: 

 na nákup nové techniky, ve výjimečných případech na její rekonstrukci,  

 na zabezpečení systému pro varování a vyrozumění obyvatel na úseku ochrany 

obyvatelstva. 

Stát, jako poskytovatel dotací, si stanovil podmínky pro čerpání účelové dotace: 

 obce si musí podat nejpozději do 30. dubna roku předcházejícímu tomu, 

v němţ má být dotace poskytnuta, 

 ţádost musí být v písemné formě podle stanoveného vzoru,  

 realizace dotací musí být v souladu s právními předpisy, musí splňovat 

poţadované normy, certifikáty a rozpočtová pravidla, 

 musí být v souladu se zařazením jednotky PO do poplachového plánu kraje, 

 na veškeré účelové dotace není právní nárok. 

Jelikoţ stát neposkytuje celé finanční krytí, musí obec předloţit právně relevantní 

závazek o účasti na financování akce. Příjemce dotace je povinen tuto pouţít 

jen v daném rozpočtovém roce a k účelu, na který mu byla poskytnuta. 
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2.4.2. Neinvestiční účelové dotace [18] 

 Neinvestiční účelové dotace pro jednotky PO vybraných obcí se v jednotlivých 

krajích liší podle počtu těchto jednotek a celkového počtu zásahů. Z těchto dotací 

se na základě ţádostí jednotlivých obcí poskytují náhrady: 

 za provedené zásahy mimo katastrální území obce na výzvu operačního 

střediska HZS kraje,  

 na odbornou přípravu členů jednotek SDH obcí, 

 na nákup ochranných, technických a věcných prostředků neinvestičního 

charakteru,  

 financování akceschopnosti jednotek SDH obcí kategorie JPO II/x, kde výše 

dotace je stanovena počtem druţstev zajišťující výjezd jednotky podle plošného 

pokrytí.  

Dotace za provedený zásah je moţné poskytnout i jednotce kategorie JPO V, 

která provedla zásah mimo katastrální území svého zřizovatele na výzvu operačního 

střediska HZS kraje. 

Finanční prostředky poskytuje Krajský úřad ze svého rozpočtu. O tyto prostředky 

si ţádá u HZS České republiky v souladu se Zákonem o PO [6], § 27 odst. 1 písm. d). 

Jejich výše je daná vţdy na jeden kalendářní rok v předchozím roce, kdy má být dotace 

poskytnuta.  

V ţádosti se uvádí předpokládaná výše na jednotlivé výdaje: 

 na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II, 

 na mzdové výdaje a zákonné pojištění členům vykonávajícím sluţbu v jednotce 

SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání 

dle zákoníku práce, 

 na věcné vybavení neinvestiční povahy, které zůstává majetkem obce, 

a neinvestiční opravy, revize, technické prohlídky poţární techniky a věcných 

prostředků poţární ochrany jednotky SDH vybrané obce (např. spojové 

prostředky, ochranné oděvy pro hasiče apod.), 

 výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH obcí k získání 

odborné způsobilosti nebo prodlouţení platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti, specializační kurzy a zaměstnání pořádané HZS krajů,  

 výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce na výzvu územně příslušného 

operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod. 
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Výši dotace pro jednotlivé obce navrhuje HZS kraje, kromě prokazatelných náhrad 

za provedené zásahy mimo katastrální území obce. Převod finančních prostředků 

provádí Krajské úřady na základě navrhovaných dotací schválených zastupitelstvem 

kraje. 

2.4.3. Ostatní dotace 

 Obce ve své samostatné působnosti jako zřizovatelé jednotek SDH obcí, 

jsou povinní podle Zákona o PO[6] zabezpečit financování svých jednotek. Pro zvýšení 

finančních prostředků mohou být čerpány dotace poskytnuté z jiných zdrojů 

neţ ze státního rozpočtu. Výše a druh dotací záleţí na poskytovateli těchto prostředků. 

Zpravidla jsou určeny podmínky pro čerpání dané stanovami nebo jinými pravidly 

fondů, která však nemohou být v rozporu se základními legislativními předpisy 

platnými v České republice. Tyto dotace na základě předem daných podmínek mohou 

čerpat obce, případně i právnické nebo podnikající fyzické osoby z fondů: 

 krajských úřadů, 

 Evropské unie pro rozvoj regionálních území, 

 jiných organizací podporující činnost na úseku poţární ochrany a záchranářství.  

Výhodou tohoto druhu financování je moţnost si vybrat dotační program vhodný 

pro naplnění potřeb jednotek PO, např. i pro realizaci staveb nebo jejich rekonstrukcí, 

nebo nákup a opravy techniky. Zřizovatelé jednotek PO při jejich čerpání poskytují 

finanční spoluúčast, která je v různých procentuálních vyjádřeních v závislosti 

na zvoleném fondu nebo dotace. 

 

Tak, aby nebyl systém plošného pokrytí závislý pouze na finančních prostředcích státu, 

je nutné zajišťovat právě i jiné zdroje financování jednotlivých jednotek PO. U obcí 

je toto řešení převáţně jediné pro zabezpečení akceschopnosti svých jednotek z důvodu 

nízkých obecních rozpočtů. 
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3. POŢÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE 

 Poţárním poplachovým plánem rozumíme zpracování jednotlivých katastrálních 

území kraje a popisu podmínek pro zásahy jednotek PO. Podklady pro poţární 

poplachový plán kraje vychází ze schváleného plošného pokrytí. Plán vydává svým 

interním předpisem aktů ředitel HZS kraje, kde je zpracována následující dokumentace: 

 operativní dokumentace poţárního poplachového plánu kraje, 

 územní působnost operačních a informačních středisek, 

 hlavní zásady povolávání sil a prostředků jednotek poţární ochrany k likvidaci 

poţárů a jiných mimořádných událostí v rámci kraje, 

 způsob vedení operativní dokumentace poţárního poplachového plánu kraje 

a zabezpečení její aktualizace. 

Aktualizaci poţárního poplachového plánu provádí HZS kraje jedenkrát ročně 

na základě zjištěných poznatků z řešení mimořádných událostí, aktualizací operačních 

a taktických hodnot jednotek PO zahrnutých do poţárních poplachových plánů 

nebo v závislosti na aktualizaci a změnách plošného pokrytí. V případě nutnosti můţe 

HZS kraje provést aktualizace neprodleně se současným návrhem pro případnou 

aktualizaci nařízení kraje týkající se plošného pokrytí. 

3.1. Operativní dokumentace 

Tato dokumentace se týká jednotek PO zařazených do poţárních poplachových 

plánů podle dojezdových časů, celkový seznam jednotek podle kategorie jednotek PO 

včetně jejich zřizovatelů, a seznam jednotek předurčených pro provádění speciálních 

činností při mimořádných událostech.  

Součástí operativní dokumentace jsou uvedeny seznamy sloţek Integrovaného 

záchranného systému kraje, telefonická nebo datová spojení, přehled sil a prostředků 

ostatních sloţek integrovaného záchranného systému, a sloţení krizových štábů obcí 

s rozšířenou působností.  

3.2. Územní působnost operačních středisek 

 Předpis v rámci dokumentace poţárních poplachových plánů kraje určuje 

územní a krajská operační střediska HZS kraje s vymezením jejich operativní činností 

na území kraje, pro která jsou určena jako místně příslušná operační střediska. Současně 

jsou v něm určeny povinnosti krajského operačního informačního střediska, 
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které koordinuje činnost všech operačních středisek ve své působnosti, zajišťuje úkoly 

na úseku IZS a koordinaci činnosti s operačním střediskem Generálního ředitelství 

HZS České republiky. 

3.3. Hlavní zásady povolávání sil a prostředků jednotek poţární 

ochrany k likvidaci poţárů a jiných mimořádných událostí 

v rámci kraje 

 V této části dokumentace jsou stanoveny hlavní zásady povolávání sil 

a prostředků jednotek PO operačními a informačními středisky podle poţárních 

poplachových plánů s moţnými výjimkami ze základních pravidel povolávání jednotek 

PO a systém povolávání předurčených jednotek PO ke speciálním činnostem.  

3.4. Způsob vedení operativní dokumentace poţárního 

poplachového plánu kraje a zabezpečení její aktualizace 

 Dokumentace mající plnit svůj účel, musí být přístupná, pravidelně 

vyhodnocovaná a aktualizovaná. Součástí dokumentace poţárního poplachového plánu 

kraje jsou stanovena pravidla pro zpracování, uloţení a aktualizaci. Za úplnost 

a správnost zodpovídají garanti určení touto dokumentací, kteří v případě potřeby 

provedou a zajistí aktualizaci dokumentace včetně uvedení změny do změnových listů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

4. PLOŠNÉ POKRYTÍ LIBERECKÉHO KRAJE 

 Na území Libereckého kraje, tak jako i v jiných krajích České republiky, 

je zpracováváno plošné pokrytí území kraje podle zákona č.133/1985 Sb., o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů [6], a podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., 

o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. [8].  

Tak jako v ostatních krajích, proběhlo plošné pokrytí Libereckého kraje vlastním 

vývojem aţ do současné podoby uvedené v Nařízení Libereckého kraje [16]. Na plošné 

pokrytí navazuje poţární poplachový plán jednotlivých katastrálních území a objektů, 

a poplachové plány pro speciální činnosti. 

 

Problematika plošného pokrytí v Libereckém kraji je ovlivněna morfologií terénu, 

lesnatostí i rozloţením sídel. Liberecký kraj je druhým nejmenším krajem v republice, 

je ovšem nejhornatější a většina území má charakter pahorkatiny. Zároveň 

je 40% území pokryto lesem. Velká část území, převáţně na Semilsku a Jablonecku, 

se nachází v nadmořské výšce nad 400 m n. m., proto je v zimních měsících nutné 

počítat s komplikacemi se sjízdností vozovek a způsobem jejich údrţby.  

Liberecký kraj, svojí polohou, rozlohou, průmyslovým a zemědělským zatíţením, 

nepaří mezi kraje České republiky, které by byly významně ohroţovány 

jak průmyslovými haváriemi, tak významnými ţivelnými pohromami nebo velkými 

dopravními nehodami. Přesto se zde setkáváme nepravidelně se všemi druhy 

mimořádných událostí s různými rozsahy následků a dopadů na ţivot občanů, jeho chod 

a působení na ţivotní prostředí. 

4.1. Historie plošného pokrytí v letech 1993 – 2000 v Libereckém 

kraji 

 Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel na území HZS okresů a pro optimální nasazení 

jednotek PO v rámci mimořádných událostí se od roku 1993 v rámci současného 

Libereckého kraje připravovala plošná pokrytí jednotkami poţární ochrany na územích 

jednotlivých okresů podle státního uspořádání České republiky, kde jednotlivé Hasičské 

záchranné sbory okresů zpracovávaly svá nařízení o plošném pokrytí. Výchozím 

právním předpisem byl Zákon o PO [6] a Sbírka pokynů náčelníka Hlavní správy Sboru 

PO MV č.3/1993, kterým se stanovilo Plošné rozmístění sil a prostředků jednotek 

poţární ochrany a návod provedení v podmínkách okresu [21].  
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Ve všech okresech probíhaly různé analýzy, ze kterých byla vytvářena plošná pokrytí. 

Např. v okrese Liberec byly vypracovány analýzy okresu s určením dojezdových časů 

do jednotlivých oblastí jak na letní, tak i na zimní období, byly vyhodnoceny počty 

poţárů s účastí jednotek na jednotlivých katastrálních územích, a určení oblastí 

s průmyslovým, turistickým a zemědělským zatíţením. Touto zpracovanou analýzou 

bylo mimo jiné zjištěno, ţe nasazení v operačním řízení poţární stanice HZS okresu 

Liberec dislokovanou v Liberci je v zimních měsících do krajových částí okresu velice 

obtíţná.  Z toho důvodu byly určeny tři sbory dobrovolných hasičů obcí Český Dub, 

Frýdlant a Hrádek nad Nisou jako jednotky kategorie JPO II. Jednalo se o jednotky, 

které byly do této doby označované jako výjezdová střediska pro své hasební obvody 

a svojí operační a taktickou hodnotou splňovaly podmínky pro vyuţití jako opěrných 

jednotek řešení systému nasazení sil a prostředků v rámci okresu Liberec.  

Jedním z nejhůře pokrytého místa libereckého okresu byla vyhodnocena oblast 

frýdlantského výběţku. Na základě zpracované analýzy bylo rozhodnuto o vytvoření 

nové poţární stanice HZS okresu Liberec v této oblasti ve velikosti pobočné stanice. 

Při umístění této jednotky se uvaţovalo o městě Frýdlantu z důvodu nejpříznivějšího 

dojezdu do všech obcí na Frýdlanska, velkého počtu obyvatel na území města a zatíţení 

v podobě průmyslu, nemocnice a dopravního uzlu pro tuto oblast. Její dislokace 

se předpokládala v hasičské zbrojnici jednotky SDH města Frýdlantu, která svojí 

velikostí vyhovovala pro umístění jak dobrovolné jednotky, tak poţární stanice. 

Tehdejší vedení města tento návrh však zamítlo. Následně bylo osloveno město 

Raspenava, kde po vzájemné dohodě byla poţární stanice umístěna do prostorů hasičské 

zbrojnice společně s dobrovolnou jednotkou města. I vzdálenost mezi těmito městy, 

která je zhruba 7 km, dovolila provést tento krok a tím naplnit poţadované podmínky 

plošného pokrytí této oblasti. 

V ostatních okresech současného Libereckého kraje byla situace obdobná a na základě 

posouzení rizik na svých územích byly vytvořeny pobočné stanice ve velikosti dnešních 

stanic typu P 1. Pro jejich dislokaci byly provedeny dohody s předem vybranými 

obcemi a poţární stanice byly umístěny do hasičských zbrojnic dobrovolných hasičů. 

Výjimka nastala v Turnově, kde byla stanice vystavena v těchto letech nově s moţností 

rozvoje jejího personálního obsazení a doplnění jednotkou dobrovolných hasičů města 

Turnova. 

V roce 1996, kdy vešla v platnost nová prováděcí vyhláška MV k Zákonu o PO [6] 

č. 22/1996 Sb., o organizaci jednotek PO [7], bylo plošné rozmístění jednotek 
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přepracováno. Na základě vyhodnocení dosavadního pokrytí území okresu vznikly 

např. v okrese Liberec další jednotky PO kategorie JPO II: jednotka SDH města 

Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Chrastavy, Nového Města pod Smrkem, Osečné, 

Raspenavy a Višňové, které se svojí operační a taktickou hodnotou pomohly výrazně 

při naplňování systému plošného pokrytí na území libereckého okresu. 

 
Obrázek 1: Umístění poţárních stanic HZS Libereckého kraje na území Libereckého kraje 

V této době byly na území města Liberce povýšeny jednotky PO do kategorie JPO III, 

dislokované ve čtvrtích města – Horní Hanychov, Růţodol I, Vesec, Pilínkov 

a Vratislavice nad Nisou, a napomohly k zabezpečení poţadovaného plošného pokrytí 

na území města.  

Pro zabezpečení dojezdových časů v okrajových částech jednotlivých okresů 

byly podepsány první smlouvy o meziokresních a mezikrajských pomocí, které výrazně 

napomohly k většímu zabezpečení poţární ochrany a bezpečnosti obyvatel v těchto 

okrajových částech.  

4.2. Změny plošného pokrytí po roce 2001 

 Stav plošného pokrytí HZS okresů v drobných obměnách trval do roku 2001, 

kdy vstoupila v platnost nová vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

poţární ochrany [8]. V této době na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky [24] a změně některých zákonů, vznikaly nové 

HZS krajů včetně HZS Libereckého kraje. Podle Vyhlášky o PO [8] byly provedeny 
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nové analýzy stanovené v příloze č. 1 této vyhlášky. V souvislosti s novými 

statistikami, stanovením průměrných hodnot výjezdovosti jednotlivých jednotek PO 

a analýzami charakteru území, se přepracovala jednotlivá kritéria, která byla v souladu 

s novou vyhláškou [8]. Byla vypočítána nová celková kritéria jednotlivých katastrálních 

území obcí s určením stupňů nebezpečí.  

Na základě stupňů nebezpečí jednotlivých obcí a provedených analýz operačních 

hodnot jednotek PO, proběhla výrazná změna v kategoriích jednotek PO 

a podle stanovených stupňů nebezpečí jednotlivých obcí byla zpracována nová základní 

tabulka plošného pokrytí. 

Jelikoţ se na jednotlivých územních odborech HZS kraje nenašel soulad v celkovém 

pojetí plošného pokrytí, byla katastrální území jednotlivých územních odborů 

zpracována rozdílně. Nejednotnost se následně projevovala i v poţárních poplachových 

plánech, které byly zpracovávány s různou kvalitou úrovně zabezpečení jednotlivých 

území.  

Příkladem byl Územní odbor Liberec, kde nad rámec ustanovení daných Vyhláškou 

o PO [8] byly určeny podmínky, které měly za cíl zvýšení kvality poţárních 

poplachových plánů: 

 pro určení jednotky s územní působností bude splněna podmínka vybavení 

cisternovou automobilovou stříkačku a dýchací technikou pro druţstvo 

o zmenšeném početním stavu 1+3, 

 na prvním místě bude vţdy jednotka PO s územní působností, 

 na druhém nebo třetím místě bude místní jednotka PO daného katastrálního 

území, pokud nebude určena jako první jednotka, 

 do jednotlivých obcí budou určeny minimálně dvě jednotky s CAS a dýchací 

technikou, 

 pro město Liberec bude určeno celkem pět jednotek PO kategorie JPO III 

s dislokací na území města Liberce a jednotka poţární stanice Liberec, 

 tato základní tabulka bude určovat i jednotky povolávané na jiný typ mimořádné 

události, neţ je poţár. 

Územní odbor Jablonec nad Nisou bojoval s nedostatkem jednotek s územní působností, 

proto vyuţíval pro plošné pokrytí jednotky kategorie JPO V, které nesplňovaly potřebná 

kritéria na zařazení. Naproti tomu Územní odbor Česká Lípa měl jiţ v této době pět 

jednotek SDH obcí zařazených do kategorie JPO II a tyto jednotky byly spolu 
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s jednotkami kategorie JPO III vyuţívány pro naplnění systému plošného pokrytí 

v územním odboru Česká Lípa. Na území Semilska byly v této době celkem tři stanice 

HZS Libereckého kraje zabezpečující poţadované dojezdové časy. Bohuţel 

i zde se nedařilo zvyšovat kategorie JPO s územní působností pro úspěšné naplnění 

plošného pokrytí na tomto území. 

Na územním odboru Česká Lípa bylo nutné řešit problém v podobě velké plochy 

bývalého vojenského prostoru Ralsko a rekreační oblasti v okolí Máchova jezera. 

Dojezd stanice Česká Lípa nebo jednotek PO kategorie JPO II a III nenaplňovala 

podmínky plošného pokrytí. Z toho důvodu byla jednotka SDH obce Doksy zařazena 

do kategorie JPO III a zpracovatelé plošného pokrytí na základě výpočtu stupně 

nebezpečí pro tuto oblast poţadovali profesionální stanici typu P1. 

Evidenční číslo JPO Kategorie 

předurčenosti 
Dislokace JPO 

Kraj + ÚO Jednotka 

ÚO Česká 

Lípa 

511 

010 A, S HZS LK stanice Česká Lípa 

011 C, Z HZS LK stanice Jablonné v Podj. 

150 C, Z JSDHO Nový Bor 

107 C, Z JSDHO Cvikov 

118 C, Z JSDHO Dubá 

ÚO Jablonec 

nad Nisou 

512 

010 B, S HZS LK stanice Jablonec nad Nisou 

011 C, Z HZS LK stanice Velké Hamry 

ÚO Liberec 

513 

010 A, O HZS LK stanice Liberec 

011 C, Z HZS LK stanice Raspenava 

111 D, Z JSDHO Český Dub 

119 C, Z JSDHO Frýdlant 

128 C JSDHO Hodkovice nad Mohelkou 

134 C, Z JSDHO Hrádek nad Nisou 

166 C JSDHO Příšovice 

ÚO Semily 

514 

010 B, S HZS LK stanice Semily 

011 A, Z HZS LK stanice Turnov 

012 C, Z HZS LK stanice Jilemnice 
Legenda: 

Kraj + ÚO - kód kraje a územního odboru HZS ČR v souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR a 

NMV č. 4/2001, kterým se stanoví pravidla a zásady pouţívání kódů územních celků pro tvorbu evidenčních 

čísel jednotek PO  

Jednotka - koncové trojčíslí evidenčního čísla rozlišující jednotlivé jednotky PO 

Kategorie předurčenosti - kategorie jednotky PO přeurčené pro dopravní nehody (A. B, C, D, E)a na 

havárie (O, S, Z) 

Tučně - navrhované změny 

Tabulka 7: Příklad předurčených jednotek PO územního odboru Libereckého kraje v roce 2001 

V této době se stanovovaly jednotky s předurčeností pro speciální zásahy. V rámci 

území Libereckého kraje bylo určeno 17 jednotek PO, u kterých se předpokládalo 

naplnění poţadavků předurčeností. Hlavně byly obsazeny předurčenosti na dopravní 

nehody a zásahy s nebezpečnými látkami. Poprvé byla předurčenost rozšířena 

na jednotky SDH obcí (viz. tabulka č. 7). 
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Po zpracování návrhu, jeho projednání v zastupitelstvu kraje, bylo Krajským úřadem 

Libereckého kraje vydáno nařízení č. 2/2002, kterým se stanovilo plošné pokrytí území 

Libereckého kraje jednotkami poţární ochrany, s cílem naplnění do roku 2010 včetně 

navrţených a schválených předurčeností na speciální zásahy. 

4.3. Plošné pokrytí území Libereckého kraje po roce 2006 

 V roce 2006 byla vydána novela vyhlášky o PO [8], na jejímţ základě se plošné 

pokrytí přepracovávalo. Důvodem byla změna kritérií pro určení stupně nebezpečí 

jednotlivých katastrálních území a objektů. V tabulce č. 8 a 9 jsou uvedeny hodnoty 

kritérií počtu obyvatel a počtu mimořádných událostí před a po novelizaci. 

Hodnota KZ 
Počet mimořádných událostí 

před rokem 2006 po roce 2006 

0 do 40 do 100 

1 40 – 120 101 – 200 

2 nad 120 Nad 200 

Tabulka 8: Změna kritéria zásahů po roce 2006 

Mezi změnami, které vznikly novelou, patří rozpracování kritéria charakteru území, 

které se rozšířilo z původních třech hodnot na sedm. Smyslem tohoto kvantitativního 

a kvalitativního rozšíření bylo upřesnění typů charakterů zpracovávaného území s cílem 

sjednotit výklad těchto dílčích kritérií. 

Hodnota Ko 

Počet obyvatel 

před rokem 2006 po roce 2006 

20 nad 50 000 nad 50 000 

15 10 001 – 50 000 15 001 – 50 000 

14 4 001 – 10 000 5 001 – 15 000 

12 1 001 – 4 000 3001 – 5 000 

10 201 – 1 000 1 001 – 3 000 

5 20 – 200 201 – 1 000 

1 do 20 do 200 

Tabulka 9: Změna kritéria počtu obyvatel v roce 2006 

Při výpočtu celkového kritéria Kc pro stanovení stupně nebezpečí katastrálního území 

obcí a objektů, bylo provedeno celkové vyhodnocení dosavadního systému plošného 

pokrytí na území Libereckého kraje. V grafu č. 1 je uvedeno příklad porovnání stupňů 

nebezpečí na území okresu Liberec v roce 2001 a 2007 v souvislosti s novelizací 

Vyhlášky o PO [8] v roce 2006. 

Mezi změny, které úzce souvisí s plošným pokrytím území Libereckého kraje, je sníţení 

kategorie typu stanic HZS Libereckého kraje. Byly poníţeny kategorie stanic 
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z dosavadních C2 na C1 – stanice Česká Lípa a stanice Jablonec nad Nisou. Tato změna 

úzce souvisí se sníţením početních stavů na těchto stanicích. 

Graf 1: Porovnání stupňů nebezpečí katastrálních území v roce 2001 a 2007 na území okresu Liberec 

Pro zpracování novelizace plošného pokrytí byl stanoven jeden garant, který po dohodě 

s jednotlivými zpracovateli z územních odborů, určil hlavní zásady zpracování 

dokumentace: 

 ujednocení zpracovávané dokumentace a mapových podkladů, 

 provedení analýzy stávajícího plošného pokrytí a charakterů území jednotlivých 

územních odborů v závislosti na geografických údajích a jednotkách PO, 

 změna kategorií jednotek PO v závislosti na stupních nebezpečí jednotlivých obcí, 

 realizace jednotek SDH obcí v kategorii JPO II,  

 aplikaci plošného pokrytí do novelizace poţárních poplachových plánů 

Libereckého kraje a její implementace do informačního systému operačních 

středisek, 

 dopracování předurčených jednotek pro speciální činnosti u mimořádných událostí. 

Z hlediska výše stanovených zásad vyplynuly další úkoly, které měli za úkol zlepšit a 

zvýšit navrhované a připravované změny v systému plošného pokrytí na území 

Libereckého kraje: 

 zabezpečení tabulkových početních stavů stanic HZS Libereckého kraje, 

 zvýšení zabezpečení katastrálního území obce Doksy, 

 změna dislokace stanice Velké Hamry do obce Tanvald a zabezpečení katastrálního 

území obce Ţelezný Brod v souvislosti s tímto přesunem, 
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 zabezpečování nepřetrţité akceschopnosti jednotek PO zařazených do systému 

plošného pokrytí území Libereckého kraje jednotkami PO. 

4.3.1. Ujednocení zpracovávané dokumentace 

 Podle získaných poznatků a čerpání informací z předcházející verze plošného 

pokrytí bylo konstatováno, ţe je nutné připravit jednotný výklad pojmů a zásad 

zpracovávání. Byly připraveny jednotné formuláře a tabulky, se kterými jednotlivý 

zpracovatelé a garanti pracovali tak, aby byly naplněny vytýčené cíle v souladu 

s celkovou navrţenou koncepcí. Důraz byl kladen na vyuţívání jednotek PO mezi 

jednotlivými územními odbory HZS Libereckého kraje bez ohledu na hranice těchto 

odborů. Pro naplnění účelu plošného pokrytí území Libereckého kraje, byla vytvořena 

spolupráce s HZS Ústeckého, Středočeského a Hradeckého kraje s cílem zajistit 

jednotky PO těchto krajů, které budou zařazeny do systému plošného pokrytí 

jednotlivých krajů na základě mezikrajských dohod.  

4.3.2. Provedení analýzy stávajícího plošného pokrytí a charakterů 

jednotlivých územních odborů v závislosti na geografických údajích 

a jednotkách PO 

 V této fázi přípravy plošného pokrytí byla převzata data z předcházejícího 

období, která byla aktualizována podle současnosti. Přehodnotila se průmyslová 

a dopravní zatíţitelnost jednotlivých území, jejich demografický vývoj, zemědělství, 

změna rozvoje cestovního ruchu a nebezpečí vyplívající ze ţivelných pohrom, hlavně 

záplavy a povodně. 

 
Graf  2: Počet jednotek PO na území Libereckého kraje k 31. 12. 2009 
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Na základě zjištěných nepřesností a nedostatků z předchozí verze plošného pokrytí, 

bylo celkové kritérium pro stanovení stupňů nebezpečí jednotlivých katastrálních území 

rozšířeno o sídelní jednotky, hlavně u větších měst a obcí. Například pro město Liberec 

se na místo stanovení jednoho stupně nebezpečí určilo celkem 28 těchto stupňů 

podle čtvrtí města. V podobném duchu byly přehodnoceny i jiná katastrální území 

s detailnějším vyhodnocením rizika jednotlivých obcí a měst. Nevýhodou tohoto řešení 

je určování jednotek PO pro zabezpečení plošného pokrytí, které vyjma u velkých měst 

je zpravidla totoţné pro celé území obce. Přesto se pro tyto obce byl zpracován 

v souladu s plošným pokrytím stejný počet poplachových plánů. 

4.3.3. Změna kategorií jednotek PO v závislosti na stupních nebezpečí 

 Pro moţné změny nově zpracovávaného plošného pokrytí byly přehodnoceny 

operační a taktické hodnoty jednotlivých jednotek PO. Po vyhodnocení skutečného 

stavu těchto jednotek byly navrţeny změny kategorií jednotek PO v souladu 

navrhovaným plošným pokrytím, jejich akceschopnost a moţnosti dodrţování 

normativních výjezdových časů. Případné změny byly před jejich navrţením 

projednány s představiteli obcí tak, aby nemohlo dojít ke zpochybnění údajů v průběhu 

schvalovacího řízení nově navrhovaného plošného pokrytí. 

4.3.4. Realizace jednotek SDH obcí v kategorii JPO II 

 Ze základní tabulky plošného pokrytí území Libereckého kraje vyplynula 

u vybraných obcí nutnost zabezpečení funkčních jednotek PO kategorie JPO II/x. Tato 

kategorie vyplývá u všech obcí se stupněm nebezpečí IIA nebo IIB, do kterých nelze 

zajistit dojezd jednotek HZS Libereckého kraje v potřebném normativním čase 

podle Zákona o PO [6] (viz. tabulka č. 6). 

Tyto obce byly postupně seznámeny se stávající problematikou vyplývající 

z vypočítaného stupně nebezpečí a poţádány o schválení realizace jednotky PO obce 

v kategorii JPO II s výjezdem jednoho nebo dvou druţstev podle poţadavku stupně 

nebezpečí. Ze strany HZS Libereckého kraje byla přislíbena podpora pro získávání 

finančních prostředků pro zabezpečení jejich akceschopností.  

Mezi finanční prostředky vyplácené prostřednictvím krajských úřadů na tuto 

akceschopnost patří: 

 příspěvek Ministerstva vnitra vyplácený na základě podkladů HZS kraje, 

stanovený pro rok 2009 ve výši 150 tisíc Kč a pro rok 2010 na 120 tisíc Kč, 
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 příspěvek Ministerstva vnitra určený pro zabezpečení výjezdů jednotek 

mimo katastrální území, pouţití speciálních hasiv a vyplácení náhrad za vzniklé 

úrazy,  

 na zabezpečení odborné přípravy v rámci kurzů. 

Obec 

Stupeň 

nebezpečí Územní odbor Název jednotky PO 

Kategorie JPO 

Stav ke 

2001 

Stav k 

2009 
2001 2007 

Hrádek nad 

Nisou 
II A II A Krajské ředitelství 

JSDHO Hrádek 

nad Nisou 
III/2 II/1  

Frýdlant II A II A Krajské ředitelství JSDHO Frýdlant III/2 II/1  

Lomnice nad 

Popelkou 
II A II A Semily 

JSDHO Lomnice 

nad Popelkou 
III/1 II/2 

Rokytnice nad 

Jizerou 
II B II B Semily 

JSDHO Rokytnice 

nad Jizerou 
III/1 II/1  

Turnov II A II A Semily JSDHO Turnov III/1 II/1  

Jilemnice II A II A Semily JSDHO Jilemnice III/1 II/1  

Tabulka 10: Změny kategorizace jednotek PO v závislosti na stupeň nebezpečí obcí IIA a IIB 

k 31. 12. 2009 

Při projednávání realizace potřebného vzniku jednotek PO kategorie JPO II/2 

bylo však zjištěno, ţe ne všechny jednotky jsou schopné zabezpečit výjezd 

dvou druţstev do pěti minut od vyhlášení poplachu. Proto byl navrţen ústupek na vznik 

jednotky kategorie II/1 + III/1, který byl GŘ HZS ČR schválen. Tato volba byla 

ze strany obcí i HZS Libereckého kraje akceptována a od roku 2007 do roku 2010 

vzniklo celkem sedm jednotek této sloţené kategorie: 

 územní odbor Česká Lípa 

 JSDHO Cvikov, JSDHO Dubá, JSDHO Mimoň, 

 krajské ředitelství 

 JSDHO Frýdlant,  JSDHO Hrádek nad Nisou, 

 územní odbor Semily 

 JSDHO Harrachov,  JSDHO Rokytnice nad Jizerou. 

Nárůst jednotek PO, které byly převedeny z kategorie JPO III/x na kategorii JPO II/x, 

případně sloţené kategorie JPO II/1+JPO III/1, byl způsoben přesvědčením zastupitelů 

jednotlivých obcí po komunálních volbách v roce 2006. K argumentům těchto převodů 

patřila i změna filozofie finančních dotací a prostředků od Generálního ředitelství 

HZS České republiky. Tento příspěvek byl do roku 2006 určen pouze na vyplácení 

odměn nebo platů za odslouţené pohotovosti a výjezdovou činnost. Změna vyplácení 

tohoto příspěvku spočívala po roce 2006 v moţnosti vyuţití těchto financí pro nákup 
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neinvestičních prostředků nebo oprav výjezdové techniky a nákup ochranných pomůcek 

pro výjezdové členy v jednotkách PO. 

Bohuţel ne vţdy se podařilo přesvědčit zastupitele obcí pro změnu kategorie jednotky 

PO kategorie JPO III/x na JPO II/x. Jedním z důvodů odmítnutí je finanční náročnost 

pro zabezpečení akceschopnosti i přes nabízenou účelovou dotaci od Generálního 

ředitelství HZS České republiky. Druhým důvodem je špatné  personální zajištění 

poţadovaného výjezdu jednotky PO do pěti minut od vyhlášení poţárního poplachu 

i ve zmenšeném početním stavu po 24 hodin denně. 

 

Graf 3: Počty zásahů jednotek PO kat. JPO II/x v letech 2006 – 2009 v Libereckém kraji  

(červeně vyznačené počty zásahů označují jednotky PO kat. JPO II/x vzniklé v průběhu tohoto 

období) 

4.3.5. Aplikace plošného pokrytí do novelizace poţárních poplachových plánů 

Libereckého kraje a její implementace do informačních systémů 

operačních středisek HZS LK 

 Poţární poplachový plán obcí a objektů v rámci HZS Libereckého kraje byl 

vydán dvěma formami – písemnou a elektronickou. Kromě uloţení v rámci spisové 

sluţby jsou kopie poţárních poplachových plánů jako operativní dokumentace 

HZS Libereckého kraje uloţena na jednotlivých operačních střediscích HZS kraje. 

Elektronická verze dokumentace je aplikována do softwarového vybavení operačních 

středisek a vyuţívána jak pro potřeby operačního řízení jednotek PO při zdolávání 

mimořádné události, tak pro zpracování a organizování odborných příprav jednotek PO 

na území jednotlivých územních odborů HZS Libereckého kraje (např. příprava 

taktických cvičení, apod.). 
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Pro vyhodnocení nasazení jednotek PO při mimořádných událostech pracují operační 

a informační střediska HZS kraje s programem Spojař, který nabízí zpracované poţární 

poplachové plány jiţ v momentě zadávání mimořádné události. I v průběhu práce 

s tímto programem je moţné si zobrazit potřebné informace o moţném povolání dalších 

jednotek PO. Současně je program propojen s geografickým informačním systémem, 

který informuje obsluhu o místě mimořádné událostí a základních informacích 

o této události (typ, počet jednotek PO, apod.). Zobrazované mapové podklady 

se můţou promítat i v jiném místě poţární stanice, např. ve výjezdové garáţi.  

Systém modulu Spojař pracuje na základě zadaných poţárních poplachových plánů, 

které jsou do systému vloţeny pomocí administrátorských modulů včetně plánů 

pro sídelní jednotky katastrálních území. 

Postup, který operační středisko vyuţívá pro pouţití operační dokumentace v podobě 

poţárních poplachových plánů, má několik kroků, které vedou k vlastnímu vyhlášení 

poplachu pro jednotky PO. Vše záleţí od zadání adresy místa události, ze které systém 

vyhodnocuje a nabízí příslušné poţární poplachové plány. Jak je uvedeno výše, jsou 

do systému zadány i sídelní jednotky jednotlivých katastrálních území.  

 

Obrázek 2: Příklad zobrazení poţárního poplachového plánu po zadání mimořádné události v modulu 

Spojař 

Pokud jsou tyto sídelní jednotky oficiálním názvem, který je v systému zadán, 

je nabídnut poţární poplachový plán pro tuto sídelní jednotku. Pokud však systém tuto 

sídelní jednotku nezná, popř. není do zpracovávané události zadána ručně operátorkou 
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TCTV 112 nebo obsluhou operačního střediska, systém nabídne poţární poplachový 

plán pouze podle názvu obce. Nabídnutý plán však nemusí souhlasit s operativní 

dokumentací pro tuto sídelní jednotku, který byl zpracovatelem poţárního 

poplachového plánu předloţen a schválen. Vyuţívaný systém nemá převáţně v malých 

obcích tak propracovanou databázi ulic s návazností na tyto sídelní jednotky. Tím tedy 

není systém plně vyuţit pro zpracované poplachové plány.  

Obdobná situace je i v případě zpracovaných poplachových plánu na rychlostní 

komunikace a silnice I. třídy. V těchto plánech jsou uvedeny tři jednotky 

s předurčeností na dopravní nehody podle rozdělených úseků komunikací. 

 

Obrázek 3: Příklad poţárního poplachového plánu v modulu Spojař v části návrháře techniky 

Problém při nabídce potřebných poplachových plánů systémem je zadání příslušné 

kilometráţe úseku komunikace. Pokud se tento údaj nezadá, systém automaticky 

nabídne poţární poplachový plán pro obec a katastrální území, kterým komunikace 

prochází. Ten však neřeší předurčenost jednotek PO na dopravní nehody.  

Rozhodnutí, zda na místo budou vyslány předurčené jednotky, je na operačním 

důstojníkovi. Ten můţe povolat jednotky PO podle písemné verze předurčenosti 

nebo případného vyhledání těchto plánů v elektronické verzi operativní dokumentace. 

Tím však můţe docházet k prodluţování povolávání a dojezd jednotek PO k místu 

dopravní nehody. 

Vyuţití poplachových plánů v písemné podobě se vyuţívá v momentě celkové 

nefunkčnosti elektronického systému pro zpracovávání mimořádných událostí 
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na operačních střediscích. Písemná verze musí být průběţně aktualizována garantem 

za poţární poplachové plány stejně jako verze zadaná do elektronického. 

4.3.6. Dopracování předurčených jednotek pro speciální činnosti 

u mimořádných událostí 

 Jiţ ve verzi plošného pokrytí v roce 2001 byly vyjmenovány jednotky PO, 

které byly předurčeny ke speciálním zásahům, jako jsou dopravní nehody, zásahy 

na nebezpečné látky a úniky ropných produktů na vodní toky a hladiny.  

Po roce 2007 se tato předurčenost rozrostla o zásahy na ţivelných pohromách. 

K upřesnění pravidel pro zařazování jednotek do jednotlivých předurčeností 

na speciální zásahy bylo přikročeno v roce 2009. V současnosti jsou jednotky PO 

předurčovány podle níţe uvedených minimálních kritérií: 

 Dopravní nehody 

 počet členů s odbornou způsobilostí – 9, 

 vybavení hydraulickým vyprošťovacím zařízením, 

 prostředky pro likvidaci úniků ropných produktů na komunikaci, 

 zařazovány jednotky PO s územní působností. 

 Zásahy na nebezpečné látky 

 počet členů s odbornou způsobilostí – 4, 

 vybavení osobními a ochrannými prostředky poskytující úplnou ochranu 

těla a dýchacích cest, 

 prostředky pro vymezování nebezpečné zóny, 

 prostředky pro provizorní dekontaminaci hasičů, 

 zařazovány jednotky PO s územní působností. 

 Ţivelné pohromy 

 počet členů s odbornou způsobilostí pro práci s motorovou řetězovou 

pilou a pro práci na vodě – 9, 

 vybavení technickými a věcnými prostředky pro zásahy na vodě a zásahy 

vedoucí k odstranění následků větrných a sněhových kalamit spojených 

s pády stromů a částí budov a konstrukcí, 

 zařazovány jednotky PO s územní i místní působností. 
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 Likvidace ropných produktů na vodních tocích a hladinách 

 počet členů s odbornou způsobilostí pro práci na vodě – 6, 

 vybavení technickými a věcnými prostředky pro práci na vodě 

a pro likvidaci úniků těchto látek na vodní hladinu (norné stěny, příslušné 

sorbenty, prostředky pro sběr a uloţení jímaných látek), 

 zařazovány jednotky PO s územní i místní působností. 

Termín pro  splnění jednotlivých předurčenosti byl v Nařízení kraje pro plošné pokrytí 

stanoven na konec roku 2010.  

Při zpracování podkladů, které určovaly specializaci a předurčenost jednotek PO, 

nebylo zahrnuto další zaměření, pro kterou jsou určeny jednotky provádějící od roku 

2007 pravidelný výcvik pořádaný HZS Libereckého kraje. Jedná se o jednotky 

předurčené pro plnění letadel a vrtulníků povolaných pro hašení lesních poţárů. 

Podmínkou této specializaci je vybavení jednotky PO minimálně jednou CAS a blízkost 

letiště s moţností přistání letadel v rámci letecké hasící sluţby. Tyto jednotky jsou navíc 

určeny i pro plnění vaku Letecké sluţby Policie České republiky, které jsou povolávány 

pro hašení lesních poţárů. Jelikoţ pravidla pro plnění letadel i vrtulníků jsou obdobná, 

byly nad rámec nařízení kraje pro plošné pokrytí určeny dvě CAS s posádkou 1+5 

se stanovenou zálohou jednotek PO.  

 

Graf 4: Počet letišť a předurčených jednotek PO pro plnění letadel letecké hasící sluţby 

Poslední specializací předurčenosti jednotek v rámci HZS Libereckého kraje 

byly v roce 2008 na základě koncepce Generálního ředitelství HZS České 

republiky [26] vytipovány jednotky zaměřené na ochranu obyvatelstva. V kaţdém 

územním odboru HZS Libereckého kraje jsou určeny čtyři jednotky PO, 
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které v roce 2009 začaly provádět stanovenou odbornou přípravu. Hlavními úkoly 

jsou zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva a humanitární pomoc, varování 

a vyrozumění obyvatelstva, jeho evakuaci, provádění záchranných a likvidačních prací 

a posttraumatické péče o postiţené obyvatelstvo. Materiálové vybavení, 

se kterým jednotky pracují, je v majetku HZS Libereckého kraje. Technické prostředky 

a vozidla potřebná pro specializaci vyuţívají předurčené jednotky z vlastního vybavení. 

4.3.7. Zabezpečení tabulkových početních stavů stanic HZS Libereckého 

kraje 

 Poţární stanice HZS ČR jsou rozděleny do jednotlivých typů, které jsou v rámci 

HZS krajů rozmístěny do jednotlivých územních odborů. Rozdělení těchto stanic 

je uvedeno ve Vyhlášce o PO v příloze č. 3 [8]. Z hlavních priorit návrhu schváleného 

plošného pokrytí vyplývají úkoly týkající se zabezpečení početních stavů na stanicích 

v rámci HZS Libereckého kraje. 

V období 2000 – 2001 nebyly naplněny stanovené početní stavy nebo tento stav 

byl na úrovni minimálních početních stavů. Tím nebyla naplněna Vyhláška o PO [8] 

a bylo velice problematické zajistit dva organizované výjezdy o minimálním početním 

stavu 1+3, které jsou určeny touto vyhláškou. 

V roce 2002 byl v Libereckém kraji prováděn velký nábor směnných příslušníků, 

kdy např. pro stanici Liberec se za půl roku podařilo přijmout takový počet příslušníků, 

aby byl doplněn početní stav stanovený vyhláškou na maximální počet 20 hasičů 

a k tomu i doplnění šesti příslušníků na kategorii určenou pro zabezpečení předurčenosti 

na dopravní nehody typu A. 

Poţární stanice HZS Libereckého kraje 

 
Česká 

Lípa 

Jablonné 

v Podj. 
Liberec Raspenava 

Jablonec 

n. Nisou 

Velké 

Hamry 
Semily Turnov Jilemnice 

Typ 

stanice 
C1 P1 C3 P1 C1 P1 C1 P1 P1 

Počet 

příslušníků 39 15 60 15 39 15 29 21 15 

Funkční sloţení směny 
Velitel 

čety 
1 - 1 - 1 - 1 - - 

Velitel 

druţstva 
2 1 3 1 2 1 1 1 3 

Technik 4 1 5 1 3 1 2 1 1 
Strojník 4 2 7 3 5 2 4 3 2 
Hasič 2 1 4 1 2 1 2 2 3 

Tabulka 11: Skutečné početní stavy poţárních stanic HZS Libereckého kraje k 31. 12. 2009  

(Stav u stanice Turnov je navýšen o 6 příslušníků z důvodu předurčenosti A pro dopravní nehody) 
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Bohuţel ne u všech územních odborů v rámci kraje došlo k potřebnému nárůstu 

příslušníků, např. u Územního odboru Semily. Částečně se situace změnila 

po roce 2006, kdy došlo ke sníţení typu stanice Česká Lípa a Jablonec nad Nisou z C2 

na C1. Tím došlo k přesunu tabulkových míst příslušníků směnné sluţby na stanici 

Semily s kategorií C 1. Přesto k celkovému naplnění stavu opět nedošlo a plný stav 

je stále pod limitem příslušníků stanoveným v příloze č. 3 Vyhlášky o PO [8]. Řešením 

je navýšení početních stavů u HZS Libereckého kraje nebo přesunutím tabulkových 

míst v rámci ředitelství. 

4.3.8. Zvýšení poţárního zabezpečení katastrálního území obce Doksy 

 Dalším úkolem vyplývajícím z novelizace plošného pokrytí je zvýšení poţárního 

zabezpečení katastrálního území obce Doksy, které by výrazně posílilo území okresu 

Česká Lípa. Oblast Doks svojí rozlohou a zatíţením hlavně v letních měsících není 

moţné zabezpečit se současným stavem plošného pokrytí jako plnohodnotnou ochranu 

obyvatelstva při vzniku mimořádné události. 

 

Obrázek 4: Rozloţení jednotek PO v okolí obce Doksy 

Nejlepší variantou vyřešení problematiky katastrálního území obce Doksy je vytvoření 

poţární stanice HZS Libereckého kraje v této oblasti. Význam jejího vzniku má několik 

rovin. Pokud se podíváme na rozlohu tohoto území, jedná se o plošně největší část 
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okresu Česká Lípa, který zabezpečují pouze dvě stanice HZS Libereckého kraje, jedna 

stanice HZS Středočeského kraje a dvě jednotky SDH obcí s územní působností, ovšem 

s dlouhými dojezdovými časy, které neodpovídají normativním dojezdovým časům 

podle Zákona o PO [6] (viz. tabulka č. 12). Na tomto území se nachází významná 

rekreační oblast v okolí Máchova jezera s nárůstem návštěvníků v letních měsících aţ 

o několik tisíc. Patří sem i významné kulturní památky hradu Bezděz a Housky, 

a rozsáhlá chráněná území Kokořínsko a Pecopala. Součástí rekreačních oblastí 

je chráněná přírodní oblast Břehyně a rozsáhlé lesní porosty v bývalém vojenském 

areálu Ralsko s vojenským letištěm, kde tyto prostory jsou připravovány pro další 

hospodářské a průmyslové vyuţití. Tímto územím prochází i velmi frekventovaná 

komunikací silnice I/38 od Mladé Boleslavi navazující na silnici I/9 a I/13. 

Současné rozmístění poţárních stanic územního odboru Česká Lípa není schopno 

zabezpečit tuto oblast a dojezdové časy jsou výrazně nad limitem poţadovaných 

dojezdů. 

Ani poţární stanice Středočeského kraje, dislokovaná v Bělé pod Bezdězem, nenaplní 

normativní dojezdy podle poţadovaného plošného pokrytí pro tuto oblast.  

KÚ obce Doksy Stupeň nebezpečí IIB  

JSDHO Doksy kat. JPO III/1 

Jednotka PO 
Kategorie 

JPO 
Vzdálenost 

Dojezdový čas  

při  rychlosti 45 km/hod.[4] 

JSDHO Dubá II/1 10,5 km 14 min 

JSDHO Mimoň II/1 16,4 km 22 min 

HZS StčK– st. Bělá pod Bezdězem I 14,3 km 19 min 

HZS LK – st. Česká Lípa I 17,5 km 23 min 

JSDHO Zákupy III/1 20,3 km 27 min 

HZS LK – st. Jablonné v Podještědí I 28,1 km 38 min 

Tabulka 12: Dojezdové časy do katastrálního území obce Doksy vybranými jednotkami PO [25] 

K vytvoření poţární stanice Doksy typu P1 s počtem pěti slouţících příslušníků 

na jedné směně je připraven objekt bývalých vojenských skladů umístěný v okrajové 

části obce, kde jsou prostory pro umístění mobilní poţární techniky i zabezpečení 

potřeb pro příslušníky zajišťující chod stanice. Bylo by zde moţné zřídit i školicí 

středisko pro jednotky poţární ochrany nejenom pro území Libereckého kraje. Vstupní 

investice pro úpravy podmínek výkonu sluţby se v roce 2006 předpokládala ve výši 5-8 

mil. Kč. 
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Jedním z dalších řešení je vytvoření jednotky kategorie JPO II/x na území města Doksy 

se členy zařazenými do pohotovosti nebo stálé sluţby. Tento návrh s sebou nese několik 

úskalí: 

 Vyšší finanční nároky pro obec Doksy na zabezpečení akceschopnosti JSDHO 

Doksy v kategorii JPO II/x z hlediska mezd při zabezpečování pohotovostí. 

Při výkonu stálé sluţby tyto mzdové nároky několikanásobně narostou. 

 Zajištění vyšší odborné způsobilosti členů jednotky na funkcích velitelů 

a strojníků v případě, ţe by výkon sluţby byl pro tyto členy jako hlavní 

zaměstnání. 

 Úpravy stávajících dispozic interiéru hasičské zbrojnice pro zabezpečení 

adekvátního výkonu sluţby této jednotky v případě stálého výkonu sluţby. 

K dalším variantám posílení oblasti Doksy a Ralsko patří moţnost vytvoření stanice 

typu P 0 doplněnou o jednotku kategorie JPO II/1 v obci Doksy, která by zabezpečovala 

systém pohotovosti členů jednotky. Tento návrh řešení však přinese další náklady 

a výše zmíněné problémy se zabezpečením akceschopnosti jednotky SDH obce Doksy.  

Pro ochranu území této obce se jeví jako nejpravděpodobnější vytvoření jednotky PO 

kategorie II/x i přes vyšší ekonomickou náročnost chodu plnohodnotné jednotky této 

kategorie.  Vytvořením poţární stanice typu P1 nebo P0 sebou nese navýšení počtu 

příslušníků HZS Libereckého kraje, kdy toto navýšení je v současné době nereálné 

vč. navýšení provozních nákladů na zabezpečení provozu stanice. 

4.3.9. Změna dislokace stanice Velké Hamry do obce Tanvald a zabezpečení 

katastrálního území obce Ţelezný Brod v souvislosti s tímto přesunem 

Území okresu Jablonec nad Nisou zabezpečují v rámci plošného pokrytí dvě 

stanice HZS Libereckého kraje, z toho jedna typu C1 dislokovaná v Jablonci nad Nisou 

a druhá stanice typu P1 ve Velkých Hamrech. Umístění těchto stanic bylo navrţeno tak, 

aby bylo pokryto téměř celé území tohoto okresu odpovídajícími dojezdovými časy.  

Objekt stanice v Jablonci nad Nisou, který byl uveden do provozu v roce 2002, 

je umístěný v okrajové části města Jablonec nad Nisou směrem na Liberec. Z hlediska 

nasazení této jednotky HZS do oblastí obcí Ţelezný Brod, Tanvald a Rychnov 

u Jablonce, není právě vhodný z důvodu absence obchvatu města. Tím se prodluţuji 

dojezdové časy v závislosti na hustotě provozu do výše zmíněných lokalit. 

Stanice ve Velkých Hamrech je umístěná v hasičské zbrojnici dobrovolné jednotky. 

Její prostory neodpovídají dnešním standardům stanic podobného typu. Navíc v tomto 
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objektu jsou i jednotlivé byty nájemníků obce a prostory dobrovolné jednotky PO. 

Pro činnost jednotky HZS se vyuţívá kaţdý prostor, tedy i chodeb, 

kam je např. umístěná kuchyňka v těsné blízkosti výjezdové garáţe, apod.  

V rámci zlepšení podmínek pro výkon sluţby bylo rozhodnuto o modernizaci 

stávajících prostorů, ale z důvodu vlastnictví objektu v majetku obce a nevhodného 

dispozičního řešení, se stanice dle potřeb HZS zmodernizovat nedá. Proto byla zvolena 

varianta výstavby nové stanice, popř. celkové rekonstrukce jiného vhodného objektu. 

Po jednání s představiteli obce Velké Hamry se nepodařilo najít vhodný jiný objekt 

nebo pozemek pro výstavbu nové stanice. Při hledání jiných lokalit byla po dohodě 

s městem Tanvald navrţena moţnost výstavby nové stanice na území tohoto města. 

Podmínkou realizace stavby na území tohoto města byla výstavba nových prostorů 

i pro dobrovolnou jednotku města kategorie JPO III/1. Koncepce výstavby byla zvolena 

tak, ţe obě jednotky budou integrovány do jednoho objektu, ale s celkově oddělenými 

prostory neovlivňující provoz obou jednotek. Protoţe se podařilo HZS Libereckého 

kraje zajistit potřebné finanční prostředky a město Tanvald převedlo bezúplatně 

pozemek na HZS, byla výstavba tohoto objektu zahájena v roce 2009 s předpokládaným 

dokončením v říjnu roku 2010 s „ostrým“ provozem do konce roku 2010.  

 
Obrázek 5: Rozloţení jednotek PO v okolí obce Doksy 
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Tím, ţe se změní dislokace poţární stanice Velké Hamry do města Tanvaldu, změní 

se i plošné pokrytí hasebního obvodu této stanice. Dojde k prodlouţení dojezdových 

časů do katastrálního území obce Ţelezný Brod ze stávajících 8 minut na 13 minut 

při vhodných podmínkách sjízdnosti. Na druhou stranu se zlepší dojezd do horských 

oblastí směrem na Desnou v Jizerských Horách, Kořenov a pokryje se lépe mezinárodní 

silnice I/14 spojující Jabloncem nad Nisou s městem Harrachov a státní hranicí 

s Polskou republikou. 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, přemístěním stanice do obce Tanvald, bude zhoršen 

dojezdový čas do obce Ţelezný Brod, kde je vypočítán stupeň nebezpečí IIB. 

V současné době je ve městě dislokovaná jednotka kategorie JPO III/1, která nenaplňuje 

dojezdový čas potřebný pro naplnění plošného pokrytí území obce. Ani při dislokaci 

stanice HZS Libereckého kraje ve Velkých Hamrech nebyl tento čas dodrţován. Ostatní 

stanice v okolí města Ţelezný Brod, které jsou umístěné ve městech Semily, Jablonec 

nad Nisou a Turnov, nejsou schopné zajistit poţadované dojezdové časy, které výrazně 

přesahují 10 minut.  

Z této analýzy vyplývá vytvoření v obci Ţelezný Brod jednotku minimálně kategorie 

JPO II/1. Po zahájených jednáních s představiteli města se nepodařilo tuto jednotku 

vytvořit z ekonomického důvodu a moţného personálního obsazení této jednotky 

zabezpečující výjezd do pěti minut od vyhlášení poţárního poplachu. Vytvořením 

stanice HZS LK není z hlediska stupně nebezpečí tohoto katastrálního území účelné. 

KÚ obce Ţelezný Brod Stupeň nebezpečí IIB  

JSDHO Ţelezný Brod kat. JPO III/1 

Jednotka PO 
Kategorie 

JPO 
Vzdálenost 

Dojezdový čas  

při  rychlosti 45 km/hod.[4] 

JSDHO Huť III/1 9,2 km 12,5 min 

JSDHO Malá Skála III/1 7,1 km 9,5 minut 

JSDHO Líšný III/1 10,1 km 13,5 minut 

JSDHO Drţkov III/1 10,1 km 13,5 minut 

HZS LK – st. Semily I 10,5 km 14 minut 

HZS LK – st. Turnov I 15 km 20 minut 

HZS LK – st. Velké Hamry I 15 km 20 minut 

HZS LK – st. Jablonec n. N. I 18 km 24 minut 

Tabulka 13: Dojezdové časy do katastrálního území obce Ţelezný Brod vybranými jednotkami PO 

[25] 
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4.3.10. Zabezpečování nepřetrţité akceschopnosti jednotek PO zařazených 

do systému plošného pokrytí území Libereckého kraje 

 Obce, které mají jednotky PO zařazené do systému plošného pokrytí nejen 

Libereckého kraje, jsou ze Zákona o PO [6] povinny zabezpečovat akceschopnost své 

jednotky, která spočívá v organizační, technické a odborné připravenosti sil 

a prostředků. Jednou z podmínek zabezpečení jsou dostatečné finanční prostředky 

poskytované zřizovatelem nebo krajem podle ustanovení Nařízení vlády o PO [10] 

formou dotací a poskytováním náhrad. 

Součástí akceschopnosti jednotky PO je podle Vyhlášky o PO [8] vedení potřebné 

dokumentace, ve které se eviduje výkon sluţby, odborná příprava, dokumentace 

o zásazích a způsobilost věcných, technických a spojových prostředků určených 

pro zásah jednotky. Do této dokumentace patří i mapové podklady pro orientaci 

v hasebním obvodu a taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotek PO. 

Pro zvýšení odborných znalostí členů jednotek SDH obcí v rámci Libereckého kraje 

jsou připravovány odborem IZS při krajském ředitelství HZS Libereckého kraje témata, 

která jsou převzata z hlavního zaměření odborné přípravy daného Generálním 

ředitelstvím HZS ČR. Také jsou připravovány vzory pro vedení jednotlivé 

dokumentace.  

4.3.11. Finanční zabezpečení jednotek PO v plošném pokrytí na území 

Libereckého kraje 

 V kapitole 1.4 byly popsány moţnosti finančního zabezpečení jednotek PO 

na území České republiky. Také na území Libereckého kraje probíhají účelové dotace 

investičního i neinvestičního charakteru z rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, 

které napomáhají k udrţení a zvýšení systému plošného pokrytí kraje. Tyto finanční 

prostředky jsou čerpány buď prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje, 

nebo přímo na základě ţádostí obcí u HZS České republiky.  

V rámci Libereckého kraje jsou přidělovány finanční prostředky z rozpočtové kapitoly 

Ministerstva vnitra na neinvestiční dotace v podobě přidělování na: 

 odbornou přípravu velitelů a strojníků, 

 mzdové prostředky pro činnost jednotek PO kategorie JPO II/x 

 náhrady za provedené zásahy mimo katastrální území zřizovatele 

 příspěvek na udrţení akceschopnosti. 

V grafu č. 5 je znázorněno čerpání jednotlivých druhů neinvestičních dotací 

poskytovaných Libereckým krajem pro finanční zabezpečení plošného pokrytí 
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za období 2006 – 2009. V roce 2008 byl prudký nárůst příspěvku na akceschopnost 

z důvodu vzniku pěti jednotek PO kategorie JPO II/x. 

 

Graf 5: Výše neinvestičních dotací pro jednotky SDH obcí Libereckého kraje v období 2006 – 2009 

V grafu č. 6 je výše tohoto čerpání za stejné období rozděleno podle územních odborů 

HZS Libereckého kraje. 

 
Graf 6: Čerpání neinvestičních finančních prostředků v Libereckém kraji za období 2006 – 2009 

Celková výše čerpání neinvestičních dotací poskytovaných Libereckým krajem 

pro finanční zabezpečení plošného pokrytí je znázorněno v grafu č. 7. Finanční částka 

je určena podle poţadavků HZS Libereckého kraje, podle kterých Liberecký kraj ţádá 

o přidělení dotace z Ministerstva vnitra. 

Od roku 2005 byl při Krajském úřadě Libereckého kraje vytvořen tzv. Fond poţární 

ochrany, kterým se zabezpečují finanční prostředky pro zvýšení akceschopnosti 

jednotek PO na území Libereckého kraje. Kaţdým rokem je do fondu vloţena 
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z rozpočtu kraje finanční částka, která je odsouhlasena zastupitelstvem kraje. Moţnost 

čerpání finančních prostředků obcemi je na základě schváleného Statutu Fondu poţární 

ochrany Libereckého kraje[19], kde jsou stanoveny podmínky čerpání těchto 

prostředků. 

 
Graf  7: Znázornění celkové výše neinvestičních finančních prostředků za období 2006 – 2009 

v Libereckém kraji 

V ustanovení čl. 8 Statusu [19] je uvedena spolupráce s HZS Libereckého kraje, 

která pro schvalovací proces připravuje vyjádření o účelnosti poţadovaných finančních 

prostředků v závislosti na celkové výši fondu pro daný kalendářní rok. Finanční 

prostředky, které jsou soustředěny ve fondu, jsou určeny zejména: 

 na investiční a neinvestiční akce stavebního charakteru související s poţární 

ochranou,   

 na investiční a neinvestiční akce v pořizování, reprodukci a opravách poţární 

techniky, 

 na zvyšování nebo udrţování akceschopnosti jednotek poţární ochrany sborů 

dobrovolných hasičů obcí.  

V souvislosti s tímto rozdělení je moţné čerpání prostředků investičního charakteru 

(stavební akce, nákup, oprava poţární techniky), nebo neinvestičního. Všechny 

tyto vynaloţené prostředky se poskytují účelově na základě schválených ţádostí. 

Jsou zde pevně stanoveny podíly ţadatele při financování a limity výše finančního 

příspěvku. Finanční příspěvky jsou určeny pouze pro obce na území Libereckého kraje 

zřizující jednotku SDH obce na území Libereckého kraje. 
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Vyhodnocení ţádostí o poskytnutí účelového finančního příspěvku obcím provádí 

HZS Libereckého kraje v souladu s koncepcí poţární ochrany kraje, na základě potřeb 

plošného pokrytí Libereckého kraje jednotkami poţární ochrany a v souladu 

se zařazením jednotky poţární ochrany do poţárního poplachového plánu kraje. 

 

 

Graf  8: Finanční prostředky ve Fondu poţární ochrany za období 2006 - 2010 

K dalším dotacím, které nepřímo napomáhají ke zvýšení akceschopnosti jednotek PO 

na území Libereckého kraje, patří programy čerpání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie na podporu příhraniční spolupráce, např. Cíl 3, za podmínky 

zahraničního partnera na německé nebo polské straně, se kterým obce musí mít 

podepsanou smlouvu o vzájemné spolupráci na úseku poţární ochrany a pomoci 

v případě mimořádných událostí. I v těchto fondech se jedná o účelově vázané finanční 

prostředky s podílem ţadatele projektu. 

4.4. Problematické oblasti plošného pokrytí Libereckého kraje 

 Jiţ při tvorbě plošného pokrytí Libereckého kraje bylo zřejmé, ţe ne všechny 

oblasti, kritéria a úkoly dané před vytvářením tohoto dokumentu, je moţné naplnit. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, podařilo se sjednotit mapové podklady a další dokumenty 

zpracovávaného pokrytí. V závislosti na vypočítaných stupních nebezpečí katastrálních 

území jednotlivých obcí se provedly změny kategorií jednotek PO dle poţadavků 

daných stanovenými potřebnými dojezdovými časy daných ze stupňů nebezpečí 

katastrálních území. 
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Hlavním problémem v současném systému plošného pokrytí jsou dojezdové časy 

jednotek PO do katastrálních území, hlavně u stupňů nebezpečí IIA a IIB. U jednotek 

PO kategorie JPO II/x, které mají zabezpečovat normativní výjezd stanovený tímto 

nebezpečím, se naráţí na problém personálního zajištění členů jednotek vč. finanční 

náročnosti za pohotovosti členů. Nejproblematičtější situace je u kategorie JPO II/2, 

kde je nutné mít v trvalé pohotovosti celkem 8 členů jednotky na jednu směnu tak, 

aby byl zajištěn výjezd dvou druţstev o zmenšeném početním stavu do pěti minut 

od vyhlášení poplachu. Moţnost řešení je návrh zřízení jednotek kategorie JPO 

II/1+JPO III/1, kterou ale Zákon o PO [6] nezná. Tímto se částečně naplní dané plošné 

pokrytí, ale i tak zůstanou místa, která nenaplňují potřeby plošného pokrytí. Úvahy 

o zřízení stanic HZS kraje v těchto lokalitách je zpravidla neefektivní např. z důvodu 

celkového počtu mimořádných událostí v kalendářním roce nebo specifická nebezpečí 

na těchto územích, která jsou pro zřízení stanic HZS kraje jedním z důleţitých 

argumentů. 

V několika případech se nenaplnění plošného pokrytí objevil i u stupně nebezpečí IIIB 

a IV A, hlavně u odlehlých území, kde vzhledem k osídlení, věkového rozloţení 

obyvatel a finančních moţností jednotlivých obcí není moţné udrţet nebo zabezpečit 

akceschopnost jednotek na těchto katastrálních územích. Zákon o PO [6] pamatuje 

na tuto moţnost zajištěním poţárních hlídek nebo sdruţením prostředků několika obcí 

pro zřízení společné jednotky PO.  

Níţe jsou uvedeny příklady problémů v plošném pokrytí na území Libereckého kraje 

s uvedením moţného řešení: 

 Obec Blatce, katastrální území Houska - dojezdový čas jednotky SDH obce 

Dubá v kategorii JPO II/1 jako první JPO je 25 min. Navrhovaná dislokace 

stanice Doksy s dojezdovým časem jednotky 20 min. nebyla schválena odborem 

IZS Generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“). Obec není 

schopna zabezpečit personální obsazení jednotky SDH obce a její nepřetrţitou 

akceschopnost. Zabezpečení poţární ochrany vlastní jednotkou bude realizováno 

zřízením poţární hlídky popř. společné jednotky na základě sdruţení prostředků. 

 Obec Vítkovice, katastrální území obce Vítkovice - předpokládaný dojezd 

jednotky SDH obce Vítkovice v kategorii JPO III/1 jako první JPO je na hranici 

souvisle zastavěné části katastrálního území 20 min. a jednotky SDH obce 

Poniklá v kategorii JPO III/1 jako třetí JPO je 30 min. Zřízení jakékoliv JPO 

vyšší kategorie je v dané oblasti zejména z důvodu sezónní zaměstnanosti 
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nereálné. Zřízení stanice HZS České republiky je vzhledem k sezónní zatíţenosti 

turistickým průmyslem neefektivní. 

 Obec Český Dub, katastrální území Český Dub – dojezdový čas jednotky SDH 

obce Český Dub v kategorii JPO III/2 jako první JPO je 13 min. Domov seniorů, 

který fakticky ovlivňuje navýšení stupně nebezpečí území obce je od místa 

dislokace jednotky SDH obce vzdálen pouze cca 800 m. Jednotka SDH obce 

Český Dub pravidelně vyjíţdí 1. druţstvem pod limitem 10 minut. Obec není 

schopna zabezpečit personální obsazení jednotky SDH obce v kategorii JPO II/1 

(popř. JPO II/2) a její nepřetrţitou akceschopnost.  

 Obec Hrádek nad Nisou, katastrální území Hrádek nad Nisou – dojezdový čas 

jednotky SDH obce Hrádek nad Nisou v kategorii JPO III/1 jako druhé JPO 

je 13 min. Obec není schopna zabezpečit personální obsazení jednotky SDH 

obce v kategorii JPO II/2 a její nepřetrţitou akceschopnost. Obec 

Hrádek nad Nisou má s městem Zittau (SRN) podepsanou Smlouvu o vzájemné 

poţární pomoci, která je fakticky průběţně vyuţívána. Hasičská jednotka 

ze Zittau limit daný vyhláškou splňuje, nelze ji však oficiálně zařadit do systému 

plošného pokrytí. 

V kapitole 4.3.8. a 4.3.9 byly popsány nejproblematičtější území Libereckého kraje 

z pohledu systému plošného pokrytí s moţnými návrhy řešení, které v budoucnu 

povedou k úspěšnému naplnění tohoto pokrytí.  

4.5. Poţární poplachový plán Libereckého kraje 

 Poţární poplachový plán Libereckého kraje vychází z plošného pokrytí jednotek 

PO na území Libereckého kraje, kde jsou určeny jednotky PO pro minimální 

zabezpečení dané lokality podle vypočítaného stupně nebezpečí. Poţární poplachový 

plán tyto lokality rozšiřuje a určuje celkový počet jednotek PO v jednotlivých stupních. 

Od roku 1996, kdy byly tvořeny první poţární poplachové plány, byl celkový počet 

jednotek PO stanoven na dvanáct, v kaţdém ze čtyř stupňů po třech jednotkách PO. 

Pro zařazení do těchto plánů byly pouţity jednotky dle dojezdových časů s preferencí 

operačních a taktických hodnot daných jejich kategorií. Bylo zde hojně vyuţíváno 

i jednotek kategorie JPO V se základním vybavením, ale bez dýchací techniky či jiných 

společných ochranných pomůcek. Jednotky s územní působností byly vysílány 

i do vzdálenějších oblastí jiných katastrálních území s delšími dojezdovými časy 
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nad 10 minut. Meziokresní pomoc byla uvedena pouze u jednotek kategorie JPO I, 

případně sousedních obcí na hranicích jednotlivých okresů.  

V době vydání vyhlášky o PO [8] v roce 2001 byla provedena revize stávajícího 

plošného pokrytí a následně i změna poţárních poplachových plánů nově vzniklých 

územních odborů HZS Libereckého kraje. Na základě novelizovaného plošného pokrytí 

na území Libereckého kraje, byla stanovena nová pravidla pro zařazení jednotek PO 

do jednotlivých stupňů poţárního poplachového plánu Libereckého kraje, 

která spočívala: 

 v počtech pro jednotlivé stupně poţárního poplachového plánu: 

 I. stupeň – 4 jednotky PO, 

 II. stupeň – 6 jednotek PO (celkem 10 jednotek PO), 

 III. stupeň – 5 jednotek PO (celkem 15 jednotek PO), 

 počet jednotek ve zvláštním stupni bude charakterizován textem 

bez uvedení konkrétních jednotek PO, 

 I. stupeň musí vycházet z principů plošného pokrytí, 

 jednotky PO kategorie JPO V zařazovat v přiměřené míře od II. stupně 

pro poţáry lesů a polí, 

 jednotky PO kategorie JPO VI do jednotlivých stupňů poţárního poplachového 

plánu se nebudou nezařazovat, 

 jednotky PO sousedních HZS krajů zařazovat do jednotlivých stupňů poţárního 

poplachového plánu na základě uzavřených a platných smluv, 

 jednotlivé poţární poplachové plány obcí zpracovat v souladu s rozmístěním 

stávajících jednotek PO s místní působností, 

 při zařazování jednotek PO do jednotlivých stupňů poţárního poplachového 

plánu obcí zohledňovat jejich skutečnou akceschopnost a operační hodnotu 

vč. jejich aktuální kategorie, 

 zpracovávat jednotlivé poţární poplachové plány na jednotné formuláře 

schválené HZS Libereckého kraje. 

Na základě těchto pravidel byly připraveny a zpracovány jednotlivé poţární poplachové 

plány obcí jednotlivých územních odborů HZS Libereckého kraje. I přesto docházelo 

k rozdílům ve zpracování těchto plánů u jednotlivých územních odborů.  
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Například v libereckém okrese byla tato pravidla zpřísněna dalšími podmínkami: 

 vyuţívání jednotek PO kategorie JPO V pouze jako místní jednotkou v I. stupni 

v pořadí jako třetí jednotky, ve výjimečných případech jako druhou v souladu 

s plošným pokrytím, 

 vyuţívat pouze jednotky PO kategorie JPO I, JPO II a JPO III v ostatních 

stupních s důrazem na vybavení jednotky CAS a dýchací technikou, 

 zařazení minimálně jedné jednotky PO kategorie JPO I v kaţdém stupni 

poţárního poplachového plánu s ohledem na její dojezdový čas. 

Mezi těmito plány se začala vyuţívat i předurčenosti na speciální činnosti, hlavně 

zásahy u dopravních nehod a úniků ropných látek do vodních toků. Tyto jednotky 

byly však pouze vyjmenovány. 

V roce 2006 byla připravována další změna těchto plánů na základě novely Vyhlášky 

o PO [8], která vycházela z výše uvedených principů a dbala důsledně na jejich 

dodrţování. Byly částečně potlačeny zpřísněné podmínky okresu Liberec a došlo 

k rozšíření členění katastrálních území na sídelní jednotky podle schváleného plošného 

pokrytí území Libereckého kraje. Tím došlo k významnému navýšení těchto plánů 

a takto byly i zakomponovány do systému povolávání jednotek PO k mimořádným 

událostem na jednotlivých operačních střediscích.  

V letech 2006 – 2007 byla stanovena předurčenost pro speciální zásahy. V tabulce č. 14 

jsou uvedeny tyto předurčenosti včetně počtů jednotek v období 2006 – 2007: 

HZS Libereckého kraje – územní odbory (2006 – 2007) 

Předurčenost 

ÚO  

+Česká Lípa 

ÚO  

Jablonec n.N. 

Krajské 

ředitelství 
ÚO Semily 

Celkem 

JPO I 
JPO  

II, III 
JPO I 

JPO  

II, III 

JPO  

I, IV 

JPO  

II, III 
JPO I 

JPO  

II, III 

Dopravní 

nehody 
1 2 2 0 4 4 3 0 15 

Nebezpečné 

látky 
1 1 2 0 4 3 3 0 13 

Ţivelné 

pohromy 
1 2 2 0 4 8 3 12 32 

Ropné produkty 

na vodě 
1 4 2 0 4 5 3 7 26 

Tabulka 14: Rozdělení předurčenosti jednotek PO na území Libereckého kraje v období 2006-2007 
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V průběhu období 2008 – 2009 byla na základě poznatků a poţadavků jak ze strany 

generálního ředitelství, tak ze strany HZS Libereckého kraje, postupně doplňovány další 

předurčenosti pro speciální činnosti včetně jednotek SDH obcí uvedené v tabulce č. 15: 

HZS Libereckého kraje – územní odbory (2008 – 2009) 

Předurčenost 

ÚO  

Česká Lípa 

ÚO  

Jablonec n. N. 

Krajské 

ředitelství 

ÚO  

Semily 
Celkem 

JPO I 
JPO 

II, III 
JPO I 

JPO 

II, III 

JPO 

I, IV 

JPO 

II, III 
JPO I 

JPO 

II, III 

Dopravní 

nehody 
1 5 2 1 4 6 3 4 26 

Nebezpečné 

látky 
1 6 2 2 4 3 3 5 26 

Ţivelné 

pohromy 
1 13 2 4 4 12 3 15 54 

Ropné produkty 

na vodě 
1 13 2 2 4 6 3 7 38 

Ochrana 

obyvatelstva 
1 2 2 

0 
4 

1 
3 

0 
22 2  

(JPOV) 
3  

(JPOV) 
4  

(JPOV) 

Plnění letadel 

a vrtulníků 
1 4 0 1 1 9 2 3 21 

Tabulka 15: Rozdělení předurčenosti jednotek PO na území Libereckého kraje v období 2008-2009 

 

Pro udrţení aktuálností poţárních poplachových plánů jsou prováděny pravidelné 

aktualizace minimálně jedenkrát ročně na základě podkladů získaných od jednotek PO 

formou Evidenčních listů, případně informací při změně vybavení nebo odborné 

způsobilosti jednotky PO. Je moţné provést i okamţitou aktualizaci podle stavu 

jednotek PO a jejich operačních hodnot v případě, kdy by mohlo dojít k výraznému 

ohroţení daného katastrálního území obce nebo objektu. 

Výhodou těchto aktualizací poţárního poplachového plánu je to, ţe jsou vydávány 

organizačním pokynem krajského ředitele HZS Libereckého kraje, kdeţto změny 

v plošném pokrytí musí projít schvalovacím procesem Krajského úřadu a s následným 

vydáním jako změny nařízení kraje se všemi kroky podmiňující provedení novely. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

5. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VYUŢITELNÁ 

PRO ZABEZPEČENÍ PLOŠNÉHO POKRYTÍ [3] 

 Jiţní část území Libereckého kraje má společnou hranici kraje se třemi kraji 

České republiky: Královéhradeckým, Středočeským a Ústeckým. Severní část kraje 

tvoří hranici České republiky se Spolkovou republikou Německo a Polskem. 

Po roce 1989, kdy se změnilo státní zřízení zemí střední Evropy, docházelo ke vzniku 

smluv v rámci přeshraniční spolupráci mezi obcemi po obou stranách hranice 

se zaměřením na vzájemnou pomoc při řešení mimořádných událostí na území obou 

měst. Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 se přestup hranic mezi zeměmi EU 

výrazně zjednodušil. V současné době není podmínkou vyuţívat pouze bývalé hraniční 

přechody, ale státní hranici je moţné přestoupit v podstatě na jakémkoliv místě, 

coţ můţe napomoci při společných zásazích v těsné blízkosti státních hranic. Moţné 

překročení státních hranic stanovují mezivládní dohody a smlouvy upravující i nasazení 

jednotek PO a záchranných sloţek na území sousedního státu.  

Se všemi smluvními partnery v rámci mezinárodní spolupráce při řešení mimořádných 

událostí je uvaţováno pouze u velkých krizových situací a mimořádných událostí. 

Smlouvami však nejsou řešeny vzájemné pomoci při „běţných“ zásazích v rozsahu 

jednotlivých stupňů poţárního poplachového plánu dané obce. Města i obce pro tyto 

zásahy vyuţívají vlastní smlouvy nebo dohody se zahraničním partnerem. V rámci 

Libereckého kraje má tuto vzájemnou pomoc město Hrádek nad Nisou na české straně 

a město Zittau ve Spolkové republice Německo, podepsanou v roce 1991. Tato dohoda 

se týká vzájemné pomoci při řešení mimořádných událostí na katastrálním území obou 

měst, společné výcviky a jinou pomoc na úseku poţární ochrany. Velkou výhodou 

této spolupráce je vzdálenost mezi městy, která je cca 5 km. Za dobu od podpisu 

smlouvy ke dni 15. března 2010 bylo na území obou měst provedeno celkem 61 zásahů 

a taktických cvičení. Tyto jednotky PO by se daly povaţovat za průkopníky moţného 

zařazení zahraniční jednotky do systému plošného pokrytí, resp. do poplachového plánu 

obce Hrádek nad Nisou např. v rámci druhého stupně jako první jednotky. 

Na základě mezivládních smluv nebo dohod [3] a ani na základě zákona o PO [6] 

včetně provádějících předpisů [8, 10], nejsou nikde uvedeny moţnosti pravidelného 

vyuţívání zahraničních jednotek PO v rámci příhraniční spolupráce. Přitom z hlediska 

poţární bezpečnosti katastrálních území jsou poskytovány podstatně lepší dojezdové 

časy s nasazením potřebných sil a prostředků.  
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6. GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

 Geografický informační systém (dále jen GIS) je v současné době velice rychle 

se rozvíjející obor, který proniká do všech lidských činností. Jedná se o informační 

systémy, které pracují s prostorovými daty. Podporují rozhodování na otázky, 

které papírové mapy neumoţňují: např. „Kolik lidí bude zasaţeno stoletou vodou; Jaká 

je nejkratší a nejrychlejší cesta k zásahu?;“ atd.  

Všechna data, se kterými GIS pracuje, jsou vztaţena k zemskému povrchu a jejich 

poloha je definována souřadnicemi. Data jsou nejdraţší součástí GISu. Dalšími 

součástmi jsou technické prostředky (HW, SW), lidé a metody.  

Data v GISu jsou zobrazována ve vrstvách (lesy, silnice, vodní toky) a tyto vrstvy 

je nutné vzájemně kombinovat tak, aby zachovávaly logickou posloupnost reálné 

skutečnosti, např. vrstva řeky je nad vrstvou lesní plochy.  

V GISu se pouţívají dva hlavní typy dat: 

 rastrová data, 

 vektorová data. 

Rastrová data vyjadřují především spojité jevy, skládají se z buněk, pixelů. Kaţdému 

pixelu je určena hodnota, která vyjadřuje jeho vlastnost. Jako příklad rastrových dat lze 

uvést ortofoto mapu nebo digitální model terénu. Rastrová data jsou velice často 

vyuţívána pro sloţité prostorové analýzy.  

Vektorová data reprezentují povrch geometrickými tvary – bod, linie a polygon. Bod 

je základním tvarem, který má definované souřadnice. Linie je čára, která spojuje dva 

body a polygon je soubor uzavřených linií. Dle měřítka mapy se můţe jeden reálný 

prvek vyjadřovat různými geometrickými tvary. Například řeka se můţe vyjadřovat 

pomocí linie i plochy. Důleţitou součástí vektorových dat, jsou atributy, neboli popisná 

data, která se vztahují k dané vrstvě. Například u silnice můţe být atribut např. číslo 

silnice, počet pruhů, třída silnice, druh povrchu. 

V dnešní době se GIS rozšiřuje do všech lidských činností a částečně nahrazuje 

papírové mapy, které však v ţádném případě nejsou mrtvým produktem.  

U HZS ČR se GIS pouţívá především v operačním nebo krizovém řízení.  
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6.1. Vyuţití systému GIS u HZS Libereckého kraje 

 Tísňová volání, lokalizace volajících, krizové situace, práce operačních 

středisek, shromaţďování informací, taktická cvičení, v těchto a mnoha jiných oblastech 

se v Hasičském záchranném sboru Libereckého kraje vyuţívají geografické informační 

systémy.  

Jedním z míst, kde se u HZS Libereckého kraje kaţdý den pracuje s GISem, je krajské 

operační a informační středisko a Telefonní centrum tísňového volání 112. Pokud 

se člověk stane svědkem nebo účastníkem jakékoli mimořádné situace, při které volá 

tísňovou linku 150 či 112, je automaticky operátorkou lokalizován v mapových 

podkladech, připravených na technologii GIS. Tato lokalizace není vţdy přesná 

a operátor se snaţí místo s pomocí mapy upřesnit. Po předání události na Operační 

středisko HZS LK, pracuje operační technik i důstojník nad podobnými datovými 

podklady jako na TCTV 112. Rozdíl je v mnoţství dat, která se jim zobrazují. Jedná se 

například o sirény, hydranty, dislokace jednotek PO, objekty s nebezpečnými látkami. 

Tato specifická data zjednodušují práci jednotek v terénu a zpřehledňují situaci. Pomocí 

jednoduchých nástrojů lze data vyhledávat, informovat se na jejich atributy, měřit 

vzdálenosti, lokalizovat souřadnice. V blízké době se předpokládá moţnost routování, 

tj. vyhledání nejvhodnější trasy pro zasahující vozidlo k místu události.  

GIS pomáhá i při řešení plošného pokrytí. Je vytvořena speciální mapa základních 

sídelních jednotek, která zobrazuje, jaká jednotka PO přijíţdí do sídelní jednotky jako 

první, druhá či třetí. Na základě vytvořené mapy, byly odhaleny chyby, které vznikly 

díky původnímu neprostorovému rozhodování a byly zvýrazněny překrývající se místa 

nasazení jednotek PO.  

Velký význam má GIS i pro krizové řízení. Díky GISu je moţné převádět plány 

a opatření do grafické podoby, která je pro člověka bliţší a umoţňuje lepší orientaci 

v prostoru. Jedním z mnoha příkladů je rozmístění sirén pro varování a vyrozumění 

obyvatelstva. Bez GISu jsou místa navrţena „pouze“ teoreticky, ale po umístění polohy 

sirény do mapy získává práce další rozměr. Při pouţití digitálního modelu terénu, vrstvy 

měst či záplavových oblastí lze okamţitě říci, zda v daném místě siréna chybí 

či přebývá. Dalším případem vyuţití GIS je modelace krizových situací. Jedná 

se například o simulaci úniku nebezpečných látek a následné řešení problému jako 

je velikost zamořeného území evakuace obyvatel, zajištění objízdných tras atd.  

Příkladů vyuţití systému GIS je celá řada, zde jsou pouze uvedeny moţné příklady 

pouţití u HZS. 
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Na závěr je nutno zmínit data, bez kterých by se GIS neobešel. Hasičský záchranný sbor 

Libereckého kraje má k dispozici velké mnoţství dat od různých státních i soukromých 

institucí. Hlavními poskytovateli jsou především Český úřad zeměměřičský 

a katastrální, a Český statistický úřad. Dále je zde mnoho dalších organizací, 

které dodávají nezbytná tematická data, například Ředitelství silnic a dálnic, CEDA 

(CentralEuropean Data Agency), Výzkumný ústav vodohospodářský, SČVAK, Krajská 

hygienická stanice a v neposlední řadě Krajský úřad Libereckého kraje, Magistrát města 

Liberec a obecní úřady. V poslední době se těmi nejzajímavějšími daty staly číslované 

ţelezniční přejezdy a očíslované sloupy veřejného osvětlení v Liberci a České Lípě. 

Bohuţel ne všechny instituce a firmy dodávají do tohoto systému data vyuţitelná 

pro činnost operačních a informačních středisek HZS krajů. Např. distribuční skupina 

ČEZ svá data odmítají vloţit do tohoto systému. Jedná se hlavně o přesně určené body, 

jako jsou trafostanice nebo úsekové odpínače vysokého napětí. Tyto body mají označení 

pomocí viditelného kódu a pro volajícího tísňové zprávy je moţné tyto body vyuţít jako 

přesné lokalizování místa události. Ani společnost RWE a jiné plynárenské společnosti 

nepřispívají svými daty pro zlepšení činnosti operačních středisek a následně 

zasahujících sloţek. Jedná se hlavně o vysokotlaké a středotlaké plynové vedení, 

které je vedeno pod povrchem a můţe v určitých situacích být ohroţeno mimořádnou 

událostí. 

6.2. Vyuţitelnost systému GIS pro plošné pokrytí 

 Systém GIS je v mnoho případech vyuţitelný pro tvorbu plošného pokrytí. Můţe 

se v něm zobrazit systém poţárních stanic, jednotek SDH obcí s územní působností, 

vhodnost jejich umístění a případného překrývání jejich hasebního obvodu 

(příloha č. 1, 2). Dále je moţné pro přesnější určení dojezdových časů na základě 

atributů v systému GIS, kdy podle předem nadefinovaných údajů o charakteru 

komunikací, její třídy, převýšení apod. je moţné zjistit předpokládaný dojezd dané 

jednotky PO do vybrané obce. Tato skutečnost lze nasimulovat jak pro letní, 

tak i pro zimní období, kdy podle dat získaných od správců komunikací na základě 

plánu zimní údrţby je moţné zjistit, ţe pro danou obec není moţné stanovit jednotku 

PO, která je sice blíţe k dané lokalitě, ale z důvodu např. neudrţování příjezdové 

komunikace není moţné dodrţet potřebný dojezdový čas. Dojezdové časy je moţné 

stanovit pro jakékoliv katastrální území a obec, případně části obcí. Při stanovování 

dojezdové trasy systém GIS navrhuje i přesnou trasu, s určením např. i výjezdu 
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z kruhových objezdů, únosnosti mostů pro poţární techniku, průjezdné profily viaduktů, 

jednosměrné ulice, apod. Tyto informace je moţné vyuţít i pro navrhování jednotek 

do základní tabulky plošného pokrytí s normativními dojezdovými časy pro danou 

zpracovávanou lokalitu. 

Systém GIS je moţné vyuţít i pro stanovení vyuţitelnosti jednotek PO předurčených 

pro speciální činnosti, které jsou v rámci plošného pokrytí vyjmenovány. Obdobně jako 

je výše popsáno navrţení jednotek PO pro základní tabulku plošného pokrytí, je moţní 

stanovit na základě dat v systému GIS i jednotky předurčené na dopravní nehody 

pro předem vyhrazené významné komunikace (rychlostní silnice, silnice I. třídy, 

dálnice), nebo i pro určitou oblast s hustou silniční sítí II. a III. tříd. Obdobně je moţné 

nastavit jednotky PO pro zásahy v oblastech s výskytem nebezpečných látek, jako jsou 

zpracovatelské podniky, těţební společnosti vyuţívají technologii spojenou 

s nebezpečnými látkami, případně sklady s velkým výskytem hořlavých nebo jinak 

nebezpečných látek. 

Dalšího vyuţití systému GIS je moţné vytvoření tzv. trauma plánu pro řešení 

mimořádných událostí v lesních územních a rozsáhlých porostech, kde podle předem 

navrţených bodů, které budou přesně definovány, je moţné např. zjistit přesnou polohu 

volajícího nebo místo pro soustředění jednotek PO a sloţek IZS. I zde je vyuţitelnost 

systému GIS rozsáhlá. Na základě dat je moţné zjišťovat druh lesního porostu, typy 

lesních cest, únosnost propustků a mostků, převýšení, vhodná místa pro vyhýbání 

vozidel, čerpací stanoviště a jiné atributy.  

Mezi moţnosti systému GIS patří i zpracování povodňových situací, které sice 

nesouvisí plošným pokrytím jednotek PO, ale jejich vyuţitelnost pro řešení krizových 

situací v souvislosti s rozsáhlými povodněmi a záplavami, můţe být klíčové 

pro nasazení jednotek PO a jejich případný dojezd na poţadovaná místa v závislosti 

na předpokládaná zaplavená území v souvislosti s výší hladiny vodního toku v dané 

oblasti. 

Jak je uvedeno výše, systém GIS je moţné vyuţít v mnoha oblastech vč. vyuţití 

při zpracovávání plošného pokrytí jednotek PO pro dané katastrální území. Je však 

důleţité podotknout, ţe samotný systém bez aktuálních a úplných dat je bezcennou 

technologií. 

Výše uvedené příklady vyuţití GIS při plánování plošného pokrytí jsou ve většině HZS 

krajů pouze teoretické. V mnoha případech neexistují adekvátní data, která jsou vhodná 

do přesných výpočtů. Jako příklad lze uvést tvorbu plošného pokrytí v lesních oblastech 
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na základě trauma plánu. V minulosti existovala velice podrobná síť trauma bodů, 

které byly rozmístěny po lese. Bohuţel po roce 1989 přestala být udrţována 

a v současné době se některé lesní správy snaţí o jejich obnovu.  

Dalším příkladem ideálního stavu při plánování plošného pokrytí, je vyuţití atributů 

v silniční síti a plánování skutečného dojezdu. Bohuţel zde není problém s daty, 

která existují a mají je HZS krajů k dispozici, ale problém je především v nedostatečné 

softwarové vybavenosti jednotlivých krajů, pomocí kterých by bylo moţné dojezdy 

dopočítat a nadále aktualizovat a případně je i měnit při významných nebo dočasných 

změnách v dopravě.  
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7. NÁVRH ZMĚNY PRO TVORBU PLOŠNÉHO POKRYTÍ 

ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE JEDNOTKAMI PO 

 Systém plošného pokrytí území Libereckého kraje s navazující operativní 

dokumentací určenou pro operační řízení jednotek PO a sloţek IZS je jedinečným 

dokumentem vytvořeným na základě Zákona o PO a Vyhlášky o PO. Tvorba této 

dokumentace je výsledkem analýzy charakteru popisovaného území vycházející 

z přílohy Vyhlášky o PO [8]. Také znalost o jednotkách PO dislokovaných 

na popisovaném území, znalost jejich operační a taktické hodnoty jsou předpokladem 

úspěšného zpracování podkladů pro plošné pokrytí s následným vyuţitím pro poţární 

poplachové plány jednotlivých obcí a objektů. Podstatou fungujících plánů je jejich 

pravidelné a průběţné vyhodnocování. Mezi tato vyhodnocení patří i rozbor zásahů 

a mimořádných událostí v souvislosti s poţárními poplachovými plány. 

Při vyhodnocování systému plošného pokrytí území Libereckého kraje a poţárních 

poplachových plánů téhoţ území, byly zjištěny nedostatky, pro které je vhodné 

navrhnout taková řešení, která povedou k jejich odstranění. Náprava zjištěných 

nedostatků bude vést ke zlepšení stávajícího stavu s výhledem na několik let dopředu. 

7.1. Návrhy změn v zabezpečení akceschopnosti jednotek PO 

v kategorii JPO II/x 

 V rámci zabezpečení plošného pokrytí území jednotami PO je z pohledu Zákona 

o PO [6] výhodné vyuţívat jednotky PO kategorie JPO II/x. V aplikaci poţárních 

poplachových plánů, které vychází ze systému plošného pokrytí, je výhodné mít tuto 

kategorii jednotek, protoţe z pohledu jejich operačních a taktických hodnot 

je jejich akceschopnost značně vysoká. Také se tyto jednotky dají vyuţívat 

i pro předurčenosti na speciální zásahy.  

Finanční zabezpečení těchto jednotek PO však nese velké nároky na získání peněţních 

prostředků k udrţení akceschopnosti jejich zřizovatelů. Jelikoţ tyto jednotky jsou 

navrhovány v rámci plošného pokrytí, je třeba navýšit finanční prostředky krajů 

zabezpečující v přenesené působnosti systém plošného pokrytí. Tak, aby tyto jednotky 

fungovaly z pohledu Zákona o PO, je vhodné, aby členové těchto jednotek PO byly 

zaměstnanci obecních nebo městských úřadů s výkonem sluţby v jednotce jako svoje 

povolání. Toto řešení nese velké finanční nároky na obce a města, kterým systém 

rozdělování finančních dotací ze státního rozpočtu neumoţňuje tento systém výkonu 
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sluţby plně zavést. Výše finančních dotací naráţí na systém rozdělování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu, který by případné navýšení finančních prostředků 

pro zabezpečení akceschopností těchto jednotek musel přinést legislativní změnu 

v Zákoně o PO právě z pohledu procentuální výše poskytnutých dotací. V současné 

době finanční podpora ve výši 120 – 150 tisíc Kč na jedno druţstvo není pro obce 

motivujícím prvkem pro zřizování jednotek kategorie JPO II/x ve vztahu povinností 

obce a její jednotky k výši poskytované dotace.  

7.2. Návrhy změn v předurčenosti jednotek PO pro speciální 

činnosti 

 Při tvorbě plošného pokrytí a z praktických zásahů jednotek PO v rámci České 

republiky vyplynuly různé specializace při různých druzích zásahů. V rámci těchto 

specializací jsou předurčovány jednotky PO jak z řad profesionálních, tak dobrovolných 

jednotek PO, které si postupně zvyšují odbornosti týkající se těchto druhů zásahů. 

V současné době na území Libereckého kraje je stanoveno celkem šest předurčeností.  

7.2.1. Předurčenost na dopravní nehody 

 Poplachový plán pro dopravní nehody je určen na komunikace I. třídy 

a rychlostní komunikace, které byly rozděleny na jednotlivé úseky s určenými 

jednotkami PO. Tento poplachový plán se průběţně aktualizuje, ať jiţ z důvodu 

vyhodnocování zásahové činnosti, nebo podle změn v počtu jednotek PO předurčených 

na dopravní nehody. Vyuţívání těchto jednotek je v současné době bez váţných 

problémů a celkový systém předurčenosti na dopravní nehody je vyhodnocen 

jako dostačující.  

Významnou změnou vedoucí k vyššímu vyuţívání jednotek, je určení této předurčenosti 

i na komunikace II. a III. třídy. Tím, ţe jsou vyuţívány i jednotky SDH obcí, je tato 

změna vhodná vzhledem k místním znalostem komunikací a získání praxe vedoucí 

k odbornějšímu poskytování pomoci na místě dopravní nehody vzhledem k ostatním 

jednotkám PO. 

7.2.2. Předurčenost pro plnění letadel a vrtulníků v rámci letecké hasící 

sluţby 

 Pro předurčenost při plnění vrtulníků a letadel v rámci letecké hasící sluţby 

jsou vytvořeny poplachové plány vztahující se k letištním plochám vhodným pro plnění 

převáţně letadel. Tyto plány však nejsou zahrnuty ve stávajícím nařízení kraje 
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o plošném pokrytí. Z pohledu taktiky a směrnice pro plnění letadel [22] mají být určeny 

minimálně dvě jednotky PO s CAS. 

Na území Libereckého kraje celkem 9 letištních ploch vhodných pro plnění letadel. 

Minimální počet jednotek, které jsou pro tuto činnost povolávány, byl stanoven 

na dvě v souladu se směrnicí [22]. V rámci Libereckého kraje však není výklad 

celkového počtu na jednotlivých územních odborech HZS Libereckého kraje jednotný. 

Například pro letiště na území Semilska a České Lípy bylo určeno celkově pouze pět 

jednotek PO obsluhující čtyři letiště. Oproti tomu na území libereckého okresu byly 

určeny pro kaţdé ze čtyř letišť čtyři jednotky PO.  

V celkové koncepci zabezpečení této předurčenosti je vhodné navýšení celkové počtu 

předurčených jednotek PO s vyuţitím jednotek s územní působností z jabloneckého 

územního odboru pro letištní plochy na Semilsku jako zálohy pro tato letiště v případě 

neakceschopnosti předurčených jednotek nebo jejich nasazení při hašení lesních poţárů 

nebo zásahu u jiných mimořádných událostí.  

Ze stejného důvodu je nutné navýšení i pro území okresu Česká Lípa s vyuţitím 

jednotek Územního odboru Česká Lípa přesto, ţe stávající letištní plochy 

jsou koncentrovány do blízkosti města Česká Lípa a v dosahu předurčených jednotek. 

Z důvodu zabezpečení plnění je nutné stanovit v předurčenosti podmínku, ţe pro plnění 

letadel, případně vrtulníků, nebudou povolávány předurčené jednotky PO, v jejichţ 

hasebním obvodu probíhá hašení lesního poţáru s jejich nasazením. Tím se zamezí 

omezení počtu CAS na místě zásahu a zároveň budou zabezpečeny potřebné jednotky 

pro plnění.  

Důleţitým prvkem je koordinace této činnosti s velitelem s místní znalostí podmínek 

a terénu. Z pohledu moţné prodlevy při dojezdu povolaných jednotek na příslušná 

letiště je nutné vyhlášení poplachu předurčeným jednotkám v momentě schválení 

nasazení letecké hasící sluţby s uvedením místa plnění letadel. Z pohledu vrtulníků 

je toto povolání nutné zváţit z důvodu moţnosti samostatného plnění vaku 

pod vrtulníkem z vhodné vodní plochy. 

7.2.3. Předurčenost na ţivelné pohromy 

 Podmínky pro stanovení do této předurčenosti byly popsány v kapitole 4.3.6. 

Při přípravě této předurčenosti se neuvaţovalo nad druhy moţných ţivelných pohrom, 

které mohou postihnout různá území Liberecké kraje. Tyto podmínky byly stanoveny 
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všeobecně a pro naplnění musí jednotka PO absolvovat několik odborných příprav 

a vlastnit poţadovanou techniku. 

Z toho důvodu je nutné změnit tuto obecnou rovinu předurčenosti a rozdělit 

ji na dvě podskupiny: 

 likvidace následků způsobených silnými větry nebo sněhovou kalamitou, 

 likvidace následků způsobených povodněmi a záplavami. 

Pro kaţdou podskupinu určit potřebnou odbornou způsobilost a technické prostředky 

vhodné pro výše uvedené specifické činnosti.  

7.2.4. Odborná příprava pro speciální činnosti 

 V Libereckém kraji jsou kromě výše zmiňovaných předurčeností i další 

specializace, ve kterých nebyly shledány závaţné chyby, které by ohroţovaly 

bezpečnost na území Libereckého kraje. V rámci prohlubování odborných znalostí 

je třeba s jednotkami PO více pracovat a zapojovat je do speciální odborné přípravy 

jako v případě předurčenosti pro leteckou hasící sluţbu. V předurčenosti na úseku 

ochrany obyvatelstva se začala od roku 2009 tato příprava pravidelně naplňovat, 

ale v případě zásahů na nebezpečné látky, zásahy na úniky ropných produktů 

na vodních plochách se tato příprava neprovádí vůbec, nebo v omezené míře 

jednotlivými jednotkami PO v rámci jejich pravidelné odborné přípravy. 

Nejobtíţnější odborná příprava v rámci předurčenosti je v případě likvidace následků 

ţivelných pohrom, kterých je nepřeberné mnoţství v podobě velkých povodní, 

lokálních záplav, velkých větrných smrští, sněhových kalamit nebo likvidace 

případných sesuvů půdy. V těchto případech záleţí na zkušenostech velitelů jednotek 

ve spolupráci s orgány veřejné správy ať na místní nebo regionální úrovni. Pro základní 

orientaci při vyţadování spolupráce nebo pomoci na úseku Integrovaného záchranného 

systému je důleţitá znalost velitelů předurčených jednotek minimálně Zákona 

o Integrovaném záchranném systému [9], a jeho prováděcích předpisů, kde se stanovují 

podmínky pro povolávání, spolupráci a systém plnění finančních náhrad v rámci 

společného zásahu. Proto i odborná příprava velitelů jednotek se musí zaměřovat 

i na tuto problematiku. 
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7.3. Návrhy změn v rámci přeshraniční spolupráce pro vyuţití 

plošného pokrytí 

 Plošné pokrytí území Libereckého kraje a poţární poplachové plány vycházející 

ze systému plošného pokrytí garantují potřebnou pomoc na jednotlivých katastrálních 

územích kraje. Tato pomoc je tvořena pouze jednotkami PO na území České republiky. 

V příhraničních oblastech kraje jsou jednotky po obou stranách státní hranice, 

které minimálně v rámci poţárních poplachových plánů je výhodné vyuţít z hlediska 

jejich dojezdových časů a operační a taktické hodnoty. Tímto se naplní normativní 

dojezdové časy stanovené podle základní tabulky plošného pokrytí. 

V kapitole č. 5 byl popsán současný stav mezinárodní spolupráce s vyuţitím 

zahraničních jednotek v příhraničních oblastech pro řešení mimořádných událostí 

v blízkosti státní hranice. 

Pro zvýšení bezpečnosti na území hranic v rámci příhraniční spolupráce je nutné zváţit 

iniciaci jednání na mezistátních úrovních o moţnosti začlenění zahraničních jednotek 

minimálně do poţárních poplachových plánů pro příhraniční obce s vyuţitím svých 

zahraničních partnerů. V souvislosti s tím je nutné vyřešit pojištění členů jednotek PO, 

odškodňování vzniklých úrazů, pouţívání světelných a výstraţných zvukových zařízení 

zahraničních partnerů a pouţívání vlastních spojovacích prostředků na území druhého 

státu. Mezi úkoly je nutné stanovit vzdálenost pro vyuţití těchto jednotek od státní 

hranice. 

Pro určení vzdálenosti je vhodné vyuţít stanovení dojezdového času 15 minut z místa 

dislokace jednotky na místo události [1]. Tento čas je v České republice brán jako 

účinný čas zahájení záchrany osob v objektech. Při průměrné rychlosti 45 km.hod
-1

 [4] 

je stanovení maximální moţné vzdálenosti dojezdu 11 km. Pro přestup státní hranice 

musíme uvaţovat zpevněné komunikace únosné pro těţkou poţární techniku, jako jsou 

např. bývalé silniční hraniční přechody. V případě zařazení zahraniční jednotky 

do poţárních poplachových plánů a v závislosti na stanovení výše uvedeného 

dojezdového času, je vhodné zařadit zahraniční jednotku na čtvrtém místě v první stupni 

tohoto plánu, popř. jako první jednotku v druhém stupni. Vyuţití zahraniční jednotky 

nelze uvaţovat ve vzdálenosti 11 km od hranic vzdušnou čarou, ale skutečnou 

vzdálenost, na základě stanovení dojezdových časů s ohledem na reliéf trasy.  

Tak, aby se mohla zahraniční jednotka vyuţívat pro zásahy na území druhého státu, 

je nutné mít stanovené podmínky pro povolávání k mimořádné události na základě 

podepsané mezinárodní smlouvy nebo dohody mezi územně správními celky, 
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popř. mezi obcemi. Potřebné síly a prostředky protistrany budou povolávány podle 

charakteru a rozsahu mimořádné události.   

O způsobu komunikace na místě zásahu rozhoduje velitel zásahu. V momentě nasazení 

německých jednotek PO můţe nastat jazyková bariéra a při sloţitějších zásazích 

je nutné zabezpečit tlumočníka. I přes tato úskalí a z hlediska zvýšení bezpečnosti 

na územích v příhraniční oblasti má zařazení zahraničních jednotek do poţárních 

poplachových plánů svůj význam. 

 

 

Obrázek 6: Dojezdové oblasti pro vyuţití zahraničních jednotek v rámci příhraniční spolupráce 

Podmínkou vyuţívání zahraničních jednotek PO je vyřešení legislativních norem s výše 

popsanými problémy a se zaměřením na vyrovnávání náhrad za škody jak na majetku, 

tak zdraví členů příhraničních jednotek PO, včetně jejich pojištění pro zásahy na území 

druhého státu. V případě zásahu zahraniční jednotky v rámci příhraniční spolupráce 

na území druhého státu není pro občana na kterékoliv straně hranice důleţité, zda mu 

pomůţe Němec, Čech nebo Polák, ale za jak dlouho a s jakou kvalitou mu bude pomoc 

poskytnuta. Proto i této problematice v rámci Evropské unie se musí věnovat zvýšená 

pozornost, která zvýší celkovou bezpečnost obyvatel unie. 

FF Zittau (SRN) 
SP Bogatynia (PL) 
OSP Zawidów (PL) 
OSP SwieradówZdrój (PL) 

Dojezdové oblasti 
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7.4. Návrhy změn v problematických oblastech plošného pokrytí na 

území Libereckého kraje 

 Při zpracování systému plošného pokrytí Libereckého kraje byla v rámci 

jednotlivých územních odborů analyzována jednotlivá katastrální území a podle stupňů 

nebezpečí stanoveny normativní dojezdové časy. Z nich vyplynuly potřebné kategorie 

jednotek PO, které byly navrhnuty do tohoto systému. Ne všude se podařilo vykrýt 

území potřebnými jednotkami PO tak, aby právě tyto časy byly dodrţeny. 

Nejproblematičtější jsou místa se stupněm nebezpečí II A a II B. V těchto katastrálních 

územích se zpravidla nenacházejí stanice HZS kraje, ale dobrovolné jednotky obcí. 

Aby byl splněn normativní dojezdový čas do deseti minut v rámci území, musí 

zde být zřízena jednotka PO kategorie JPO II/x. Ne na všech katastrálních územích 

s těmito stupni nebezpečí se podařilo tuto kategorii zajistit a tím plošné pokrytí naplnit. 

V některých případech se nepodařilo naplnit ani místa se stupněm nebezpečí III A. 

Při podrobné analýze Plošného pokrytí Libereckého kraje se jedná o 18 katastrálních 

území, kde nejsou naplněny podmínky plošného pokrytí schváleného v roce 2007, 

proto při projednávání plošného pokrytí s jednotlivými obcemi, kde se nepodařilo 

zabezpečit normativní dojezdové časy, je nutné pokračovat v jednání s cílem změny 

kategorizace jednotek PO na poţadovanou úroveň. 

Při projednávání potřebných kategorií jednotek PO bylo konstatováno, ţe vytvoření 

stanic HZS kraje v těchto kritických územích by bylo z hlediska stanoveného nebezpečí 

neefektivní, kromě katastrálního území obce Doksy (viz. 4.3.8), kde by vytvoření 

stanice HZS výrazně napomohlo k naplnění systému plošného pokrytí, 

ale z ekonomického důvodu tento vznik stanice je nereálný. 

Jedním z  řešení pro zvýšení kategorizace jednotek je materiální a finanční pomoc 

jednotkám PO z prostředků státního rozpočtu a rozpočtů krajů. Poté je na zřizovatelích, 

aby si personální problematiku jednotek PO vyřešili v rámci svých zdrojů formou 

finančních náhrad nebo odměn, případně jiným (např. daňovým) zvýhodněním členů 

jednotek PO zařazeným do systému pohotovostí a sluţeb zajišťující potřebný výjezd 

minimálně jednoho druţstva o zmenšeném početním stavu. V těchto případech jde sice 

o motivační prvek, který na druhou stranu nezajišťuje potřebnou akceschopnost 

jednotky.  



62 

7.5. Změna financování systému plošného pokrytí 

K dalším řešením k zabezpečení plošného pokrytí je změna systému financování 

jednotek PO v rámci čerpání dotací ze státního rozpočtu, kdy stát musí na zabezpečení 

bezpečnosti obyvatel státu vynakládat vyšší finanční plnění, které pokryje potřeby dané 

vypracovaným a schváleným plošným pokrytím jednotlivých krajů, tedy i Libereckého 

kraje.  

Mezi finanční prostředky, které výrazně naplní potřeby systému plošného pokrytí, 

patří spoluúčast pojišťoven, které vyplácejí náhrady za způsobené škody s ohledem 

na uchráněné hodnoty jednotkami PO. Pro změnu stavu je nutné apelovat na vytvoření 

nového zákona o spoluúčasti pojišťoven, stanovení podmínek této spoluúčasti 

a moţnostech vyuţití takto získaných prostředků. Z hlediska náročnosti financování 

systému pomineme výši spoluúčasti, kterou musí stanovit ekonomové jednotlivých 

protistran. 

Nejvhodnější a nejprůhlednější čerpání odvodů pojišťoven, je vyuţití investičních 

dotací pro jednotky PO na území České republiky formou grantů nebo programů, 

popř. stanovené koncepce financování systému PO a případné obnovy věcných 

a technických prostředků. Správcem těchto financí je vhodné určit Generální ředitelství 

HZS České republiky, které funguje jako garant plošného pokrytí a bezpečnosti občanů 

na území českého státu. 

Tlak potřebný na změnu legislativy, musí vyplynout z obcí, krajů a státních úřadů 

pracujících na úseku poţární ochrany. Bohuţel se dosud nenašla politická vůle vlády 

České republiky, zákonodárců ve Sněmovně ani Senátu k prosazení takovéhoto druhu 

financování systému plošného pokrytí v České republice jako celku. 
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8. ZÁVĚR 

 Všechny vytýčené cíle v úvodu své práce jsem splnil. Po popsání systému 

plošného pokrytí území, popsání historického vývoje tohoto systému, legislativy 

týkající se plošného pokrytí a další dokumentace vycházející se systému plošného 

pokrytí v podobě poţárních poplachových plánů obcí a objektů, jsem stanovil 

problematická místa plošného pokrytí na území Libereckého kraje. Jelikoţ 

se analyzovaný kraj nachází na severu České republiky a sousedí se Spolkovou 

republikou Německo a Polskem, navrhl jsem změnu ve vyuţití zahraničních jednotek 

PO pro zařazení do poţárního poplachového plánu příhraničních obcí a změny 

v legislativě umoţňující tuto změnu.  

Mezi další aspekty zvyšující kvalitu systému plošného pokrytí patří i finanční podpora 

obcím, která ze Zákona o PO [6] musí zajišťovat poţární bezpečnost na svém 

katastrálním území. Jako řešení situace týkající se financování poţární ochrany jsem 

uvedl změnu financování poţární ochrany v České republice, případně podporu třetí 

osoby, která by se na tomto financování podílela. 

Pro úspěšné navrţení plošného pokrytí kraje jsem uvedl moţnosti vyuţití systému 

Geografického informačního systému, ve kterém je moţné přesně definovat jednotky 

PO podle dojezdových časů do dané lokality, vyuţitelnost dat systému pro lokalizaci 

míst řešené mimořádné události a stanovení moţného nasazení sil a prostředků v rámci 

jednotek PO.  

 

Systém plošného pokrytí území České republiky je ve své podstatě ojedinělý systém, 

kterým se garantuje celková bezpečnost obyvatel. Jednotky PO jsou v rámci své 

odborné způsobilosti a akceschopnosti garantovat pomoc v rozmezí 7 aţ 25 minut 

od nahlášení tísňové události. Tyto časy byl stanoven jako maximální normativní dojezd 

jednotky PO na místo události s moţností poskytnutí komplexní pomocí postiţeným 

osobám od hašení poţárů, po zdravotnickou pomoc, záchranu ţivotů, majetku 

a omezení následků dopadů na ţivotní prostředí. Ţádná jiná sloţka Integrovaného 

záchranného systému na území České republiky tuto komplexní pomoc nezajišťuje 

v časech stanovených právním předpisem. Proto i práce hasičů je nejen v České 

republice povaţována obyvateli za prestiţní zaměstnání, a v případě dobrovolných 

hasičů za poslání. Je ale na samotných hasičích, jak se dokáţou se svým posláním 

poprat a naplnit tak motto hasičů: „Bliţnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. 
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