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Anotace 

 

MARGHOLDOVÁ, J. Návrh plošného pokrytí statutárního města Brna jednotkami požární 

ochrany : diplomová práce. Ostrava : VŠB – TU Ostrava, FBI, 2011, 49 s. 

 

Diplomová práce se zabývá problematikou plošného pokrytí statutárního města Brna 

jednotkami poţární ochrany. Je rozdělena do jedenácti částí. První část charakterizuje oblast 

města Brna. Druhá část pak systém plošného pokrytí. Ve třetí a čtvrté části jsou definovány 

oblastní zdroje nebezpečí. Pátá část se věnuje historii poţárních stanic v oblasti města Brna. 

Šestá aţ osmá část popisuje současný stav poţárních stanic a jednotek poţární ochrany 

v daném regionu. Devátá část specifikuje provozní náklady uvedených poţárních stanic. 

Desátá a jedenáctá část obsahuje výpočty dojezdových časů do jednotlivých katastrálních 

území a návrh nového plošného pokrytí statutárního města Brna. Závěry jsou primárně určeny 

pro HZS JmK. 
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MARGHOLDOVA, J. Proposal for the Deployment of Fire Brigades in the Statutory City of 

Brno : thesis. Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2011, 49 p. 

 

This thesis deals with areal coverage system of corporal town of Brno by fire protection units. 

It is divided into eleven parts. The first part town of Brno is characterized. In the second part 

areal coverage system is introduced. In the third and fourth part main areal dangers are 

described. The fifth part deals with Brno fire station’s history. Sixth, seventh and eighth part 

describes current state of fire stations and fire fighter units in the region. Ninth part specifies 

an operational cost of fire stations. Tenth and eleventh parts contain a calculation of all region 

range time and proposal of the new areal coverage system for corporal town of Brno. Results 

are primarily planned to be used by Fire and Rescue Service of Jihomoravsky region. 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá městem Brnem z pohledu Hasičského záchranného sboru 

České republiky. 

Pro hasiče a jejich činnost je velmi důleţité strategické rozmístění poţárních stanic. 

Jedná se o systém tzv. plošného pokrytí území města jednotkami poţární ochrany. Cílem 

tohoto systému je zajistit dostupnost všech lokalit na daném území jednotkami poţární 

ochrany v definovaném dojezdovém čase. Právě čas hraje při jakémkoliv zásahu na 

mimořádnou událost klíčovou úlohu. Rozhoduje často o úspěchu či neúspěchu zásahu. Stále 

je v zájmu Hasičského záchranného sboru České republiky optimalizovat tento systém, a 

pracovat tak rychleji a efektivněji. A právě návrh nového optimalizovaného systému plošného 

pokrytí města Brna je stěţejním úkolem této práce. 

V práci je zhodnocen současný stav systému plošného pokrytí na území města Brna. 

Dále je zhodnocen stav jednotlivých poţárních stanic, a to jak po stránce jejich dislokace, tak 

i technického stavu a mnoţství předurčeností pro provádění záchranných a likvidačních prací. 

Přihlédnuto je také k tomu, zda dané objekty vyhovují poţadavkům na moderní poţární 

stanice, a zda je moţná jejich rekonstrukce případně rozšíření. 

Na základě zjištěných stávajících nedostatků je v této práci uveden návrh nového 

plošného pokrytí města Brna jednotkami poţární ochrany a sestaven nový poplachový plán 

města, s jehoţ pomocí je moţné porovnat navrhované změny se stávajícím stavem. 

Výsledky práce by měly přispět ke zlepšení současného systému plošného pokrytí města 

Brna a takto i ke zvýšení úrovně bezpečnosti obyvatel, které má Hasičský záchranný sbor za 

úkol chránit. 
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Rešerše 

Cílem této rešerše je zmapovat postup a podmínky, které je nutné dodrţet pro sestavení 

nového poplachového plánu kraje, a dále specifikovat způsob, jakým nově rozmístit 

jednotlivé poţární stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.   

K naplnění cíle bylo pouţito informací ze zákona č.133/1985 Sb., o poţární ochraně [5], 

vyhlášky 247/2001 Sb. [3] a 35/2007 Sb. [4] a jedenácti interních předpisů a to SIÁŘ GŘ 

36/2005[12], 9/2006[13], 15/2007 [14]a SIÁŘ KŘ 26/2011[16][15] a 13/2010[15], dopisy 

Generálního ředitele z r. 2007[8]a 2008[7], dále Nařízení Jihomoravského kraje č. 

171/2008[11], Statistická ročenka územního odboru Brno 2010[10] a Havarijní plán 

Jihomoravského Kraje [9]. Dalším zdrojem informací byly prezentace poskytnuté odborem 

IZS, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje[18][19]. Velmi přínosnými byly 

také zdroje na internetu. Pro vypracování diplomové práce bylo vyuţito devíti webových 

stránek a dvou webových aplikací. 

Tištěné monografie byly vyuţity pro definování základních pojmů a postupů, na kterých 

je plošné pokrytí zaloţeno. Jednalo se také o zdroj informací o historickém vývoji 

jednotlivých stanic. Legislativní dokumenty udávají konkrétní postup a rámec pro sestavení 

plošného pokrytí. Nalezneme zde postup určení stupně nebezpečí daného území, z kterého se 

vychází při aplikaci Základní tabulky plošného pokrytí. Vyhláška č. 35/2007 Sb. [4] byla 

vyuţita při popisu jednotlivých druhů poţární techniky dislokovaných na jednotlivých 

stanicích. V Časopisu 112 [6] bylo uvedeno, jakou finanční zátěţ představuje dnes, 

vybudování nové poţární stanice. Vnitřní nařízení usměrňují a přizpůsobují sestavení 

poţárního poplachového plánu pro potřeby Jihomoravského kraje. Byla z nich získána 

informace o stupni nebezpečí jednotlivých území, počtu příslušníků na jednotlivých poţárních 

stanicích a potenciální zdroje nebezpečí, které se vyskytují na území statutárního města Brna. 

Internetové zdroje poskytly doplňující informace ke konkrétním objektům. Byly vyuţity také 

webové aplikace pro zjištěné přesnějších informací o vzdálenostech jednotlivých zájmových 

bodů.  

Stěţejní pro tuto práci byl zákon 133/1985 Sb., o poţární ochraně[5] a vyhláška 

247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany [3], které jsou pilířem postupu 

při vytváření plošného pokrytí a také SIAŘ KŘ 26/2011[16] aplikující postup sestavení 

poţárního poplachového plánu pro podmínky Jihomoravského kraje. 
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Informace získané z těchto zdrojů, byly vyuţity pro návrh nového plošného rozmístění 

stanic na území města Brna a pro sestavení nového poplachového plánu pro toto území. 

1 Brno 

Na začátku diplomové práce se obecně seznámíme s Brnem. Územím, které nás bude 

dále zajímat, a kterému je z pohledu poţární ochrany, celá práce věnována.  

Brno je počtem obyvatel, i rozlohou, druhým největším městem v České republice. Je 

centrem jiţní Moravy a zároveň krajským městem Jihomoravského kraje. 

1.1 Zeměpisné údaje 

Město leţí v nadmořské výšce od 190 do 479 metrů, na soutoku řek Svratky a Svitavy. 

Ze tří stran je chráněno kopci, na jihu pak začínají níţiny Dyjsko-svrateckého úvalu. Svou 

rozlohou dosahuje 230,22 km
2
. Značná část jeho území (6379  hektarů, 28 %) je pokryta lesy. 

Nejvyšším bodem je Kopeček 479,4 m.n.m.[26]. Průměrná roční teplota dosahuje 9,4 °C, 

roční sráţky činí 505 mm. 

1.2 Správa a členění města 

Území města Brna je rozděleno na 29 městských částí, jak ukazuje Obrázek 1. Tyto 

části obsahují 48 katastrálních území.  

 

Obrázek 1 Členění města Brna na městské části 
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1.3 Státní správa 

Město je sídlem státních orgánů s celostátní kontrolní působností a dalších důleţitých 

institucí.  

Brno je centrem soudní moci České republiky. Sídlí zde Ústavní soud, Nejvyšší soud, 

Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství. V neposlední řadě také sídlo 

ombudsmana, veřejného ochránce lidských práv. 

Z důleţitých úřadů zde našly zázemí například Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe, 

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí nebo Státní zemědělská a potravinářská inspekce. 

1.4 Zajímavosti 

Ve městě sídlí biskupství brněnské diecéze. Od roku 1998 zde stojí první česká mešita. 

Brno je i významné univerzitní město. Působí v něm jedna státní, pět veřejných a šest 

soukromých vysokých škol. Počet studentů přesahuje 80 tisíc[21]. 

1.5 Demografie 

K trvalému pobytu je zde přihlášeno přes 400 tisíc obyvatel, širší metropolitní oblast 

čítala v roce 2009 (podle Eurostatu[24]) 730 000 obyvatel. 

 

 

 

Obrázek 2 Graf vývoje počtu obyvatel v Brně od r. 1389 do r. 2010[21] 
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Tabulka 1  Vývoj počtu obyvatel do roku 2010 

1389 1477 1645 1850 1870 1900 1910 1919 1925 

8 400 4 900 4 500 71 749 104 977 176 645 216 709 221 545 242 401 

 

1937 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

289 326 238 204 299 099 324 173 344 218 371 463 391 797 383 034 404 747 

 

Mírný pokles počtu obyvatel po roce 1989 kopíruje trend velkých měst 

České Republiky, kdy se jejich obyvatelé stěhují za hranice města. Statisticky tak v bývalém 

okresu Brno město lidí ubývá, naopak počet obyvatel bývalého okresu Brno venkov roste[21]. 

1.6 Doprava 

Brno je významným silničním uzlem. Nachází se zde kříţení dálnice D1 a D2 a jejich 

napojení na další rychlostní komunikace např. R52, R42, R43 atd.    

Je důleţitým ţelezničním uzlem. Prochází jím I. ţelezniční koridor z Děčína do 

Břeclavi. Dále odtud vyjíţdí vlaky ve směru na Jihlavu, Znojmo, Ţďár nad Sázavou, Olomouc 

a Ostravu. Funguje zde také nákladové nádraţí v Brně Maloměřicích a tzv. Dolní nádraţí. 

V Brně - Tuřanech se nachází letiště s mezinárodním statutem. 

1.7 Průmysl 

Průmyslový rozvoj zasáhl město naplno v osmnáctém století. Soustředily se do 

něj především firmy zabývající se textilními a strojírenskými obory.  

Mezi nejznámější firmy historie patří např. Vaňkovka – výrobce turbín, později slévárna 

pro Zetor. Dnes je to kulturní památka vyuţívaná jako obchodně společenské centrum. Dále 

Zbrojovka Brno, Královopolská (významná strojírna v Králově Poli), 1. Brněnská strojírna, 

Šmeral (výroba tvářecích strojů), strojírny Zetor (světoznámý výrobce traktorů), Köffilerova 

továrna, Mosilana, Vlněna. 

Porevoluční doba přinesla krach některých tradičních podniků: firmy Zbrojovka, 

Vaňkovka nebo Vlněna. Některé další byly restrukturalizovány, například Zetor. Brno se 

následně přeorientovalo na lehký průmysl, elektronické systémy, logistiku a sluţby. Výrobní 

závody se nyní soustředí především do nových průmyslových zón v Brně a okolí. Jsou to 

například Černovická terasa, Modřice, Šlapanice apod. 
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1.8 Členění města z pohledu Hasičského záchranného sboru 

Územní odbor (dále jen ÚO) Brno je tvořen územím bývalých okresů Brno – město a 

Brno – venkov. Diplomová práce se bude zabývat plošným pokrytím statutárního města Brna 

jednotkami poţární ochrany, a tedy územím původního okresu Brno – město.  

2 Princip plošného pokrytí 

Princip plošného pokrytí spočívá v tom, ţe vnitřní organizace a vybavení jednotek 

poţární ochrany (dále jen JPO), včetně dislokace jednotlivých druhů a kategorií jednotek, 

musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno poţadovaným 

mnoţstvím sil a prostředků. To vše při splnění poţadované doby jejich dojezdu na místo 

zásahu podle základní tabulky plošného pokrytí. 

Základní tabulkou plošného pokrytí je stanoven počet jednotek poţární ochrany 

potřebných pro zásah, a doba jejich dojezdu na místo zásahu[1]. 

 

Tabulka 2 Základní tabulka plošného pokrytí[5] 

Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí území 

obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na 

místo zásahu 

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

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

II. 
A 2 JPO do 10min 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 2 JPO do 25 min 

 

Konkrétní stupně nebezpečí s udaným počtem jednotek a doby jejich dojezdu na místo 

zásahu pro statutární město Brno jsou znázorněny v příloze č. 4. 

2.1 Určení stupně a kategorie nebezpečí 

Plošné pokrytí vychází ze stanovení stupně a kategorie nebezpečí vzniku poţáru a 

jiných mimořádných událostí hrozících v jednotlivých katastrálních územích. 
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Byly stanoveny 4 stupně nebezpečí: 

I. stupeň – nejvíce nebezpečný (např. historická centra velkých měst, podniky 

s nebezpečnou výrobou, velké nemocnice, objekty se sloţitými podmínkami pro 

zásah a se snadným šířením poţáru). 

II. stupeň – středně nebezpečný (např. větší města, sídliště, některé průmyslové 

podniky a dílny, hotely). 

III. stupeň – nebezpečný (např. malé obce do 4 000 obyvatel, zemědělské farmy). 

IV. stupeň – málo nebezpečný (např. samoty, pohraniční lesy, málo osídlená území). 

 

Při stanovení stupně hrozícího nebezpečí v katastrálním území se vychází z počtu 

obyvatel, charakteru území a počtu vzniklých poţárů v jednom roce. Stupeň nebezpečí 

zohledňuje poţadavek na dojezd jednotek poţární ochrany[1]. Metoda stanovení stupně a 

kategorie nebezpečí, kterou se provádí ohodnocení zdrojů rizika plošně na celém území České 

republiky, je dána přílohou č. 1 vyhlášky číslo 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

poţární ochrany[3]. 

 

Stanovení stupně nebezpečí nebylo předmětem této práce. Bylo převzato ze Sbírky 

interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 26/2011 

ze dne 31. 1. 2011[16].  

2.2 Druhy jednotek 

Pro účely plošného pokrytí jsou jednotlivé druhy jednotek poţární ochrany rozděleny do 

šesti kategorií (dále jen JPO I – JPO VI). JPO I, JPO II a JPO III mají územní působnost 

přesahující katastrální území obce, ve které jsou dislokovány. JPO IV, JPO V a JPO VI mají 

místní působnost omezenou na katastr obce nebo na objekt svého zřizovatele. 

Při výběru jednotek se vychází z jejich operačních vlastností (rychlost výjezdu, 

působnost)[1]. 
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3 Zdroje nebezpečí 

Nebezpečí – je zdroj nebo situace s potenciálem pro vznik škody, jako je úraz nebo 

onemocnění osob, škoda na majetku, poškození ţivotního prostředí nebo jejich kombinace. 

Například moţnost stroje, strojního systému, technologie, systému práce, materiálu, suroviny 

atd., způsobit za určitých okolností škodu na zdraví člověka nebo na majetku. 

Nebezpečí je zdrojem rizika. 

Riziko – je kombinace pravděpodobnosti nebo četnosti výskytu a následků určité 

nebezpečné události (riziko souvisí s vykonáváním činností a vyjadřuje míru ohroţení) Je 

kombinací pravděpodobnosti, ţe se "něco" stane a následku s jakým se "něco" stane [28]. 

4 Dělení zdrojů nebezpečí 

4.1 Přírodní vlivy 

Vzhledem k poloze města Brna, které leţí na soutoku řek Svratky a Svitavy, zde hrozí 

velké nebezpečí záplav.  

Další příčinou zatopení domů a bytů ve městě je říčka Ponávka, jejíţ tok je před městem 

Brnem sveden do podzemního koryta a jím prochází pod celým městem. Při přívalovém dešti 

její hladina stoupne tak, ţe vytéká zpět dešťovou kanalizací, a zaplavuje části města. Vychází 

to z nedostatku retenčních nádrţí a striktního vymezení koryta řeky, které jí nedovoluje ţádný 

rozliv. 

Město Brno je ze tří stran obklopeno lesnatým porostem. V případě větrných smrští 

dochází k polomům a vývratům. Tím i k narušení dopravní obsluţnosti města a přilehlých 

obcí a dopravním komplikacím. 

4.2 Průmysl 

Na území statutárního města Brna se nachází několik průmyslových objektů, které 

mohou být výrazným zdrojem nebezpečí. 

Linde Gas, a.s. 

V objektu je umístěna nebezpečná látka acetylen v mnoţství 65 tun. Nejrizikovější látkou 

v areálu s ohledem na znečištění ovzduší je kromě acetylenu amoniak.  

Hlavní činností provozu Linde Gas, a.s. Brno je výroba technických plynů ze vzduchu 

opakovaným stlačováním a ochlazováním. Vzhledem k tomu, ţe jednotlivé druhy vzdušných 
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plynů mají rozdílnou teplotu varu, dochází ke zkapalňování při různých teplotách. Oddělené 

zkapalněné (kryogenní) druhy plynů se odvádějí do kryogenních zásobníků. Odkud se 

odvádějí do plnírny technických plynů nebo se jimi plní auto cisterny. Plyny se expedují do 

jiných výrobních závodů Linde Gas, a.s., popřípadě rovnou k maloodběratelům.  

Další činností provozu je výroba acetylenu reakcí vody s karbidem vápníku. Acetylen je 

jímán v zásobníku acetylenu a následně kontinuálně plněn do kovových tlakových lahví. 

Acetylen se při plnění nestlačuje, ale rozpouští v acetonu.  

Ve výrobě je vyuţíván amoniak v uzavřeném okruhu jako chladící médium. V případě 

porušení těsnosti chladícího zařízení hrozí nebezpečí výronu amoniaku a jeho proniknutí do 

okolního prostředí. 

Poslední podstatnou činností provozu je plnění tlakových lahví stlačenými plyny 

v plnírně technických plynů. Součástí areálu jsou i sklady technických plynů. 

 

ČEPRO, a.s. 

V areálu střediska Střelice dochází v podzemních i nadzemních objektech ke skladování 

motorové nafty, automobilového benzínu, plynového oleje, upotřebeného motorové oleje a 

v podzemních objektech ke skladování bioetanolu. V areálu následně probíhá přeprava těchto 

látek nadzemními potrubními rozvody, produktovodem, ţelezničními a automobilovými 

cisternami. Nebezpečné látky se dále vyskytují v provozně-manipulačních nádrţích a 

technologii. 

 

Teplárny Brno, a.s. 

V objektu je umístěna nebezpečná látka - pyrolýzní topný olej -  v mnoţství 12 080 tun.  

Pyrolýzní olej je pouţíván jako palivo pro výrobu tepla a elektřiny a je součástí širší 

palivové základny – spolu se zemním plynem a nízkosirným mazutem[9]. 

Strojírenské podniky budují vlastní záloţní zdroje plynu nebo pohonných hmot. Ty 

mohou v případě mimořádné události (dále jen MU) zvýšit nebezpečí, a to osob nacházejících 

se v okolí nebo zasahujících hasičů. 

 

4.3 Shromaţdiště osob 

Zásadním problémem je přítomnost mnoţství lidí v daném prostoru, kteří se zde 

vyskytují pouze jednorázově nebo krátkodobě. Počet osob bývá v průběhu dne proměnný, a 
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není moţné jej přesně sledovat. Z toho plyne, ţe evakuace při MU je velmi sloţitá a náročná 

na mnoţství sil a prostředků.  

Problémy s evakuací se násobí v případě přítomnosti osob se sníţenou pohyblivostí či 

mentálním postiţením. V podmínkách města Brna se jedná o nemocnice nebo o Ústav 

sociální péče Kociánka. 

Příkladem nesledovatelného pohybu a počtu osob můţe být Brněnské výstaviště. Denní 

návštěvnost například v průběhu Strojírenského veletrhu se pohybuje mezi 15 – 20 tisíci 

návštěvníky[21]. 

Dalším mohou být vysokoškolské koleje, na kterých se studenti pohybují bez 

podrobnější evidence vstupů a odchodů a mohou zde být ubytovaní také pouze krátkodobě.  

Problémem, který se tu dá očekávat je alkohol a návykové látky. Komplikuje se tím rozumná 

domluva a řešení mimořádné situace je velmi obtíţné. 

I nákupní střediska jsou místem, na kterém se v krátkém časovém intervalu střídá velké 

mnoţství návštěvníků, jejichţ aktuální počet není běţně stanoven. 

Do této kategorie patří také sportovní stadiony. Městský fotbalový stadion na Srbské má 

kapacitu 12 550 míst[29]. Hala Vodova – městská hala míčových sportů - má kapacitu 3500 

osob[30]. Kapacita haly Rosnička, jejíţ hlavní náplní je ţenský basketbal, je 2000 diváků[22]. 

Hala Rondo -  víceúčelová sportovní hala s kapacitou 7200 diváků[23]. 

 

4.4 Doprava 

Na mezinárodním letišti Brno Tuřany je zvýšený pohyb osob včetně mnoha cizinců.  

Také se zde nachází zásoby leteckých pohonných hmot.  Je zde proto moţnost teroristického 

útoku. Toto letiště je moţné pouţít jako záloţní přistávací prostor pro letiště Praha Ruzyně, a 

pro nouzové přistání letadel. 

Přítomnost dálnic a rychlostních komunikací zvyšuje pravděpodobnost vzniku 

dopravních nehod a kolapsů dopravy, zejména v ranních a odpoledních hodinách, kdy lidé 

dojíţdí za prací. Narůstá také počet vozidel převáţejících nebezpečné látky. 

 Ţelezniční doprava představuje velkoobjemovou přepravu nebezpečných látek např. 

kyselin, plynů nebo pohonných hmot. Ţelezniční trať prochází centrem města. 

 

Zdroje nebezpečí, ovlivňující určení stupně a kategorie nebezpečí jednotlivých 

katastrálních území statutárního města Brna, jsou například: Zóny havarijního plánování 

Teplárny Brno a.s. a LINDE GAS a.s., záplavové oblasti řeky Svitavy, Svratky, Leskavy, 
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Říčky, potoku Ponávka a Ivanovického potoku, větrné smrště, průmyslové zóny, 

shromaţdiště osob, dálnice a rychlostní komunikace, mezinárodní letiště Tuřany, ţelezniční 

dopravní uzel a městská památková zóna. 

Přehled zdrojů nebezpečí, pro jednotlivá katastrální území města Brna, je uveden v 

příloze č. 1. 

4.5 Výškové budovy  

Výška budovy výrazně ovlivňuje způsob zásahu jednotek poţární ochrany při 

mimořádné události a druh nasazené techniky. Všechny budovy, které jsou dále uvedeny, mají 

kromě výšky další společný jmenovatel. Tím je velký počet osob, které se v nich nachází. 

Případná evakuace je z těchto budov ztíţena tím, ţe se nejedná o bytové domy. Jde o místa, 

kde se osoby vyskytují pouze část dne, či jsou zde pouze nárazově, a v objektu se obtíţně 

orientují.  

 

 

Tabulka 3 Deset nejvyšších budov města [21] 

Název  
Výška v 

metrech 

Počet nadzemních 

podlaţí 
Rok dokončení 

AZ Tower 109,5 30 plán 2012 

Fakulta strojního inţenýrství VUT   74 19 1985 

Nemocnice Bohunice   69 17 1989 

Kancelářský komplex Šumavská B 66 19 1972 

Kancelářský komplex Šumavská A 66 19 1975 

Kancelářský komplex Šumavská C  66 19 1979 

M-Palác 60 16 1997 

Eden  54,5 16 2008 

 Orion I, II a III  53,5 14 2008 

Hotel Continental Kounicova 51 15 1964 
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Model nejvyšší budovy v České republice – AZ Tower, jehoţ výstavba probíhá 

v městské části Horní Heršpice. 

 

Obrázek 3 Model mrakodrapu AZ Tower [20] 

5 Historie hasičů v Brně 

Sbor hasičů z povolání ve městě Brně byl zřízen roku 1864. Všechno nové vzniká vţdy 

s obtíţemi, a nebylo tomu jinak ani při zřizování hasičské jednotky z povolání zde.  

V Brně se propagátorem myšlenky o zaloţení hasičů z povolání stal obecní rada pan 

Alois Herthl. Ten od 50. let 19. století předkládal obecní radě zprávy o poţárech, a usiloval 

soustavně o zaloţení placeného hasičského sboru. Městská rada jeho návrhy pravidelně 

odkládala, neboť se obávala dalších výdajů. Herthlův návrh byl schválen teprve 

7. prosince 1863. Na jaře roku 1864 tvořilo sbor 6 muţů. Prvním velitelem byl příslušník 

vídeňského hasičského sboru, který slouţil za vzor pro město Brno.  

Sídlem hasičského sboru byla nynější Stará radnice, kde stálo i tzv. „Hasičské 

skladiště“, stáje pro koně a prostory pro muţstvo. V této době mělo město Brno asi 65 000 

obyvatel. Nově vzniklý sbor se rychle rozvíjel.  

V roce 1875 tvořilo tuto jednotku 12 muţů. V roce 1894, kdy město mělo přes 90 000 

obyvatel, to bylo jiţ 24 muţů. V době získání samostatnosti Československa byla k městu 

Brnu připojena řada doposud samostatných předměstí. Počet obyvatel přesáhl 200 000 a 

početní stav hasičského sboru činil 50 muţů. Další zvyšování početního stavu hasičů souvisí 

zejména s rozvojem průmyslové výroby ve městě. V roce 1930 jiţ tvořilo sbor 60 hasičů a 

v roce 1937 bylo hasičů 69. V době druhé světové války byl hasičský sbor posílen na 183 

hasičů.  
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V roce 1937 byla zakoupena bývalá továrna Bartelmus-Donátova na Lidické ulici 

číslo 61 za 1 600 000 Kč. V roce 1937 se započalo s bouráním starých objektů. V červnu 

roku 1940 se jiţ sbor nastěhoval do nové poţární stanice. Ve své době to byla jedna 

z nejmodernějších poţárních stanic v Evropě. Při její výstavbě byly vyuţity poslední 

zkušenosti z celé řady poţárních stanic ve velkých městech v Evropě. O tom, ţe budova 

dnešní centrální stanice byla postavena skutečně velkoryse, svědčí skutečnost, ţe dodnes 

slouţí svému účelu, a bez problémů je zde umístěna i současná poţární technika. 

Jednotka brněnských hasičů z povolání byla, po 2. světové válce dislokována na dnešní 

centrální poţární stanici na ulici Lidická 61. V tu dobu neměla ţádné pobočné stanice. 

Následný prudký rozvoj průmyslu ve městě a výstavba města však vyţadovala lepší 

rozmístění jednotek na celém území. 

Jako první, tzv. sezónní, byla otevřena poţární stanice (dále jen PS) na Brněnské 

přehradě, a to přibliţně v roce 1958. Na stanici se slouţilo od května do září. Vzhledem 

k tomu, ţe v okolí celé přehrady byl rozsáhlý rekreační areál, kde často hořelo, vyţadovaly 

podmínky celoroční provoz poţární stanice. Od roku 1963 zde byla, mimo zimní měsíce, 

zahájena celoroční sluţba. V roce 1977 byla postavena společná stanice pro policii (tehdy 

Veřejnou bezpečnost) a pro VPÚ (veřejný poţární útvar). Je to jediná pobočná stanice, která 

byla po válce nově postavena. Bývala zde skupina potápěčů, ale ta byla zrušena. 

S rozrůstajícím se Brněnským výstavištěm (dále jen BVV) bylo třeba zajistit areál i po 

stránce poţární. Hasiči si v roce 1960 postavili provizorní poţární stanici, kam chodili slouţit 

po skončení své sluţby. 

V roce 1965 se jednotka přesunula do nové budovy BVV na současnou poţární stanici. 

Později však budova nevyhovovala rozšířenému provozu stanice, a tak ji BVV v roce 1997 na 

své náklady zrekonstruovalo. Na poţární stanici je vyvedena síť poţárních hlásičů z celého 

areálu výstaviště. Obsluhu elektronické poţární signalizace (dále jen EPS) zajišťuje Hasičský 

záchranný sbor České republiky (dále je HZS ČR). 

V jarních měsících roku 1977 byla u dobrovolných hasičů v Husovicích otevřena další 

pobočná stanice. Jednotka tyto prostory v roce 1985 opustila, protoţe podmínky pro výkon 

sluţby v zimních měsících byly nevyhovující. 

V průběhu existence PS Husovice byly učiněny pokusy o otevření další pobočné stanice 

v Černovicích, coţ se podařilo roku 1981. Později ale bylo, pro tzv. nepřekonatelné problémy, 

od stanice upuštěno. 

Poţární stanice ve Starém Lískovci byla postavena v akci „Z“ a od března 1977 je zde 

zavedena stálá sluţba. 
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V roce 1993 se pracovalo na tzv. „Plošném rozmístění sil a prostředků poţární 

ochrany“. Z analýzy vyplynula potřeba výstavby dvou nových poţárních stanic - v Líšni a 

v oblasti Tuřan. Do provozu byla uvedena pouze stanice v areálu bývalé továrny Roučka ve 

Slatině. Budovu pro potřebu hasičského záchranného sboru, upravila Roučka-Slatina, a.s. 

provoz zde byl zahájen 1. 7. 1997[2]. 

6 Současný stav poţární ochrany města Brna 

Ve městě Brně se v současné době nachází tři druhy jednotek poţární ochrany.  

JPO I - jednotka profesionálních hasičů, JPO IV - jednotka profesionálních hasičů 

podniku a JPO III a V - jednotky Sborů dobrovolných hasičů. 

JPO I jsou na území města Brna dislokovány na pěti poţárních stanicích. JPO IV se 

nachází ve dvou objektech. Jednotek Sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) je na území 

města 19. 

    

Typ jednotky, název a její umístění uvádí tabulka 4 – 6. 

. 

Tabulka 4 Seznam jednotek poţární ochrany kategorie JPO I na území města Brna 

Kategorie JPO Evidenční číslo Název jednotky poţární ochrany Dislokace 

I 622010 HZS Jmk – PS Brno-Lidická Lidická, Brno 

I 622011 HZS Jmk – PS Přehrada Hrázní, Brno 

I 622012 HZS Jmk – PS BVV Bauerova, Brno 

I 622013 HZS Jmk – PS Starý Lískovec Točná, Brno 

I 622014 HZS Jmk – PS Slatina Tuřanka, Brno 

Celkem 5 JPO      

 

Tabulka 5 Seznam jednotek poţární ochrany kategorie JPO IV na území města Brna 

Kategorie JPO Evidenční číslo Název jednotky poţární ochrany Dislokace 

IV 622603 HZS podniku SŢDC  Kulkova, Brno 

IV 622604 HZS podniku Letiště Brno Evropská, Brno 

Celkem 2 JPO    
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Tabulka 6 Seznam jednotek poţární ochrany kategorie JPO III a V na území města Brna 

Kategorie JPO Evidenční číslo 
Název jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce 
Zřizovatel 

III/1 622101 Brno – Bohunice MČ Brno - Bohunice 

V 622119 Brno - Brněnské Ivanovice MČ Brno - Tuřany 

V 622114 Brno – Černovice MČ Brno - Černovice 

III/1 622117 Brno – Holásky MČ Brno - Tuřany 

III/1 622108 Brno – Husovice MČ Brno - Sever 

III/1 622116 Brno – Chrlice MČ Brno - Chrlice 

V 622125 Brno – Jehnice MČ Brno - Jehnice 

V 622105 Brno – Jundrov MČ Brno - Jundrov 

III/1 622104 Brno – Komín MČ Brno - Komín 

V 622126 Brno - Královo Pole MČ Brno - Královo Pole 

III/1 622109 Brno – Obřany MČ Brno - Maloměřice a 

Obřany 

V 622124 Brno – Ořešín MČ Brno - Ořešín 

V 622115 Brno – Přízřenice MČ Brno - Jih 

III/1 622112 Brno – Slatina MČ Brno - Slatina 

III/1 622110 Brno – Soběšice MČ Brno Sever 

V 622103 Brno - Starý Lískovec MČ Brno – 

Starý Lískovec 

V 622123 Brno – Útěchov MČ Brno - Útěchov 

V 622106 Brno – Ţebětín MČ Brno - Ţebětín 

III/1 622111 Brno – Ţidenice MČ Brno - Ţidenice 

Celkem 19 JPO    
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Aktuální rozmístění jednotek poţární ochrany na území města Brna je graficky 

znázorněno na 4. Jedná se o jednotky kategorie JPO I a JPO III. 

 

 

 

 

4 Rozmístění JPO I a III na území města Brna 

  



 

17 

 

7 Charakteristika profesionálních poţárních stanic HZS JmK  

Tato práce se zabývá plošným pokrytím území města Brna jednotkami poţární ochrany 

a poţárním poplachovým plánem města Brna.  Je proto pro ni důleţité rozmístění a vybavení 

jednotlivých jednotek.  

Pro město Brno figurují, v poţárním poplachovém plánu, na prvních místech převáţně 

jednotky profesionálních hasičů. Z tohoto důvodu budou v následující části práce popsány 

jednotlivé poţární stanice, jejich technika, předurčenosti a hasební obvody. Proč je důleţité 

zabývat se i stavem a velikostí objektů jednotlivých stanic bude vysvětleno dále. 

7.1 Poţární stanice Lidická 

Evidenční číslo stanice 622010. 

Jedná se o centrální poţární stanici typu C3. Situovanou v blízkosti centra města na 

Lidické ulici. Její zajímavostí je, ţe v tomto objektu se, do doby realizace plánované poţární 

stanice v Brně Líšni, nachází také příslušníci a technika do této zamýšlené stanice typu P3. 

Jedná se aktuálně o největší stanici v České republice. Ve čtyřiadvacetihodinové sluţbě 

zde slouţí celkem 111 příslušníků a velitel stanice[17].  

Počet příslušníků vychází z vyhlášky 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů[3]. 

Tato vyhláška umoţňuje navýšení počtu příslušníků na kaţdou směnu o dva z důvodu 

opěrného bodu pro záchranné a likvidační práce při dopravních nehodách na dálnicích, 

rychlostních komunikacích a vybraných silnicích 1. třídy a o tři příslušníky z důvodu 

opěrného bodu pro likvidaci nebezpečných látek. Koeficient navýšení, který můţe upravovat 

Generální ředitel, je pro tuto stanici 1,08 [8]. Ovlivňují jej například druhy objektů, které 

jednotka chrání před mimořádnou událostí.  

 

Obrázek 5 Objekt PS Lidická (z interních zdrojů HZS JmK) 
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Hasební obvod stanice je 10 389,71ha. Patří do něj tato katastrální území: Bílovice nad 

Svitavou, Brno – Černá Pole, Brno – Černovice, Brno – Husovice, Brno – Ivanovice, Brno – 

Jehnice, Brno – Komárov, Brno - Královo Pole, Brno – Lesná, Brno – Maloměřice, Brno – 

Medlánky, Brno - Město, Brno - Mokrá Hora, Brno – Obřany, Brno – Ořešín, Brno – Ponava, 

Brno – Řečkovice, Brno – Sadová, Brno – Soběšice, Brno – Stránice, Brno – Trnitá, Brno – 

Útěchov, Brno – Veveří, Brno – Zábrdovice, Brno – Ţabovřesky, Brno – Ţidenice, Česká a 

Lelekovice. 

 

Následující tabulka 7 uvádí druhy mimořádných událostí a rozsah území, pro které je 

poţární stanice opěrným bodem [14]. 

Tabulka 7  Druhy MU, pro které je PS Lidická opěrným bodem 

 

Tabulka 8 Předurčenost stanice pro dopravní nehody [14] 

 

 

Opěrný bod Zásahové obvody 

Likvidaci havárií NL  předurčenost „O“ území Jihomoravského kraje 

Olejové havárie   

Velkoobjemové čerpání vody 

území Jihomoravského kraje, území kraje Vysočina kromě 

území okresu Pelhřimov a území okresu Uherské Hradiště 

Zlínského kraje 

Dálkovou dopravu hadicemi a čerpání 

z velkých hloubek 

území Jihomoravského kraje, kraje Vysočina, Zlínského 

kraje kromě území okresu Vsetín, dále území okresů Svitavy 

a Ústí nad Orlicí Pardubického kraje a území okresu 

Prostějov Olomouckého kraje 

Stanoviště dekontaminace osob  

Stanoviště dekontaminace techniky   

Vyprošťování těţkých vozidel území Jihomoravského kraje 

Záchrana osob ze zřícených budov   

Nouzové přeţití obyvatelstva území Jihomoravského kraje 

Práce ve výšce a nad volnou hloubkou   

Provádění záchranných prací pomocí 

vrtulníku 

určí OPIS MV-generálního ředitelství HZS ČR dle aktuální 

dostupnosti a možnosti provozovatele vrtulníku z nejbližší 

dislokace v kraji se zřízenou skupinou 

Předurčenost  dopravní nehody typu „A“ a „F“  
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Na poţární stanici je dislokována tato technika viz obrázek 6 - 9 (poskytnuty z interních 

zdrojů HZS JmK). 

Tabulka 9 Technika dislokována na PS Lidická 

Název techniky Označení dle SIAŘ GŘ 9/2006 [13] 

Automobil vyprošťovací 14 AJ S3 

Automobilový ţebřík 30 AZ30 M1Z 

Automobilový ţebřík 52 AZ52 S2Z 

Cisterna na pohonné hmoty AC TA 

Cisternová automobilová stříkačka CAS32 8200/800 - S3R 

Cisternová automobilová stříkačka – 1. vůz CAS20 3000/400 – S1Z  

Cisternová automobilová stříkačka – 2. vůz CAS20 3000/400 – S1Z  

Čelní nakladač  New Holland LS 180 

Člun   Člun UZC 440 

Člun RAPID  Člun SD 290 air/wood 

Dopravní automobil Avia DA12 L1Z 

Dopravní automobil Iveco DA16 L2Z 

Hadicový automobil HA S3 R PC 

Kombinovaný hasící automobil KHA32 1500/4000/0/4000 S3 

Kontejner nákladní 2x KNA 

Kontejner nouzové přeţití KNP 

Kontejnerový automobil chemický KCH 

Kontejnerový automobil ropný KARO S3 

Mobilní čerpací stanice MČS 

Nákladní automobil Mitsubishi NA 

Nosič kontejnerů č.1 a 2 KA S3 

Plynový automobil PLHA 540/250 - M1 

Protiplynový automobil PPLA M1 

Přívěs na pohonné hmoty 4x PPHM 

Přívěsná elektrocentrála PEC 36 

Přívěsná osvětlovací stanice (BLA4) POS 

Přívěsné čerpadlo (přívěsná čerpací stanice) PČS 
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Přívěsný odsavač kouře (VTA60) POK 

Přívěsný pěnomet (ALP100) PPM 100 

Přívěsný pěnomet (RMAT500) PPM 500 

Rychlý zásahový automobil RZA L2R 

Separátor ropných látek REO 100 

Stanoviště dekontaminace osob SDO 

Stanoviště dekontaminace techniky SDT 

Štábní automobil VEA L2 

Technický automobil TA S3T 

Technický automobil Chemický TA L2CH 

Technický automobil Lezecký TA L2 

Velitelský automobil Mitsubishi VEA L3 

Vyprošťovací automobil VYA S3 

 

 

 

Obrázek 6 VYA S3 

 

Obrázek 7 CAS20 3000/400 – S1Z 

 

Obrázek 8 VEA L3 

 

Obrázek 9 PPLA M1 
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7.2 Poţární stanice Přehrada 

Evidenční číslo stanice 622011 

Jedná se o poţární stanici typu P2. Situovanou v městské části Kníničky v blízkosti 

hráze Brněnské přehrady. Objekt je ve správě Policie České republiky, která zde provozuje 

policejní sluţebnu. 

 

Obrázek 10 Objekt PS Přehrada sdílený s PČR(z interních zdrojů HZS JmK) 

 

Hasební obvod stanice je  6 873,92ha. Patří do něj tato katastrální území: Brno – Bystrc, 

Brno – Kníničky, Brno – Komín, Brno – Ţebětín, Jinačovice a Rozdrojovice. 

 

Stanice je předurčena:  

 Tabulka 10 Předurčenost PS Přehrada [14] 

Předurčenost 

 dopravní nehody typu „B“  

 havárie NL typu "Z"  

 

Ve čtyřiadvacetihodinové sluţbě zde slouţí celkem 21 příslušníků a velitel stanice [17]. 
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Na poţární stanici je dislokována tato technika viz tabulka 11, obrázek 11 - 13 

(poskytnut z interních zdrojů HZS JmK). 

Tabulka 11 Technika dislokována na PS Přehrada 

Název techniky Označení dle SIAŘ GŘ 9/2006 [13] 

Cisternová automobilová stříkačky CAS20 3400/210 - S2T 

Cisternová automobilová stříkačka CAS32 6000/800 - S3R 

Člun Hudson  

 

 

 

Obrázek 11 CAS32 6000/800-S3R 

 

Obrázek 12 CAS 20 3400/210-S2T 

 

Obrázek 13 Člun Hudson 
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7.3 Poţární stanice BVV 

Evidenční číslo stanice je 622012. 

Jedná se o poţární stanici typu P3. Situovanou v městské části Pisárky na ulici 

Bauerova v areálu Brněnského výstaviště.  

Hasební obvod stanice je 2 854,49ha. Patří do něj tato katastrální území: Brno - Dolní 

Heršpice, Brno - Horní Heršpice, Brno – Jundrov, Brno – Kohoutovice, Brno - Nový 

Lískovec, Brno – Pisárky, Brno – Přízřenice, Brno – Štýřice a Staré Brno 

Stanice je předurčena:  

Tabulka 12  Předurčenost PS BVV [14] 

Předurčenost 

dopravní nehody typu „A“ 

havárie NL typu "Z" 

 

Ve čtyřiadvacetihodinové sluţbě zde slouţí celkem 34 příslušníků a velitel stanice [17]. 

 

Na poţární stanici je dislokována tato technika viz tabulka 13 a obrázek 11 – 13 

(poskytnuty z interních zdrojů HZS JmK). 

 Tabulka 13 Technika dislokována na PS BVV 

Název techniky Označení dle SIAŘ GŘ 9/2006 [13]  

Cisternová automobilová stříkačka CAS20 3000/250 M2Z 

Cisternová automobilová stříkačka CAS32 8200/800 - S3R 

Cisternová automobilová stříkačka CAS32 6000/800 - S3R 

 

 

Obrázek 14 CAS20 3000/250-S1Z 

 

Obrázek 15 CAS32 8200/800-S3R 

 

Obrázek 16 CAS32 6000/800-S3R 
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7.4 Poţární stanice Starý Lískovec 

Evidenční číslo stanice je 622013. 

Jedná se o poţární stanici typu P2. Situovanou v městské části Starý Lískovec. 

V objektu hasičské zbrojnice SDH Starý Lískovec. 

 

 

Obrázek 17 Objekt PS Starý Lískovec spolu se zbrojnicí JSDH Starý Lískovec (z interních zdrojů HZS JmK) 

 

Hasební obvod stanice je 4 924,32ha.  Patří do něj tato katastrální území: Brno – Bohunice, 

Brno – Bosonohy, Brno - Starý Lískovec, Moravany u Brna, Nebovidy u Brna, Ostopovice, 

Střelice u Brna a Troubsko. 

Stanice je předurčena na:  

 Tabulka 14 Předurčenost PS Starý Lískovec [14] 

Předurčenost 

 dopravní nehody typu „C“  

 havárie NL typu "Z"  

 

Ve čtyřiadvacetihodinové sluţbě zde slouţí celkem 15 příslušníků a velitel stanice[16]. 

 

 

 

 



 

25 

 

Na poţární stanici je dislokována tato technika viz tabulka 15, obrázek 18 (z interních 

zdrojů HZS JmK). 

Tabulka 15 Technika dislokována na PS Starý Lískovec 

Název techniky Označení dle SIAŘ GŘ 9/2006 [13] 

Cisternová automobilová stříkačka  CAS24 3000/250 M2Z 

 

 

Obrázek 18 CAS24-M2Z 

  



 

26 

 

7.5 Poţární stanice Slatina 

Evidenční číslo stanice je 622013. 

Jedná se o poţární stanici typu P3. Situovanou v městské části Slatina na ulici Tuřanka.  

 

 

Obrázek 19 Objekt PS Slatina (z interních zdrojů HZS JmK) 

Hasební obvod stanice je 9 929,87ha.  

Patří sem tato katastrální území:  

Bedřichovice, Brno - Brněnské Ivanovice, Brno – Dvorská, Brno – Holásky, Brno – 

Chrlice, Brno – Líšeň, Brno – Slatina,  Brno – Tuřany, Kobylnice u Brna, Podolí u Brna, 

Sokolnice, Šlapanice a  Újezd u Brna. 

 

Stanice je předurčena na:   

Tabulka 16 Předurčenost PS Slatina [14] 

Předurčenost 

 dopravní nehody typu „A“  

 havárie NL typu "Z"  

 

Ve čtyřiadvacetihodinové sluţbě zde slouţí celkem 24 příslušníků a velitel stanice [17]. 
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Na poţární stanici je dislokována tato technika viz tabulka 17, obrázek 20  (poskytnut z 

interních zdrojů HZS JmK). 

Tabulka 17 Technika dislokována na PS Slatina 

Název techniky Označení dle SIAŘ GŘ 9/2006 [13] 

Cisternová automobilová stříkačka MAN CAS15 2200/135 M2Z 

Rychlý zásahový automobil Chevrolet RZA L2R 

 

 

Obrázek 20 CAS15 2200/135-M2Z a RZA-L2R 
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7.6 Souhrn informací 

Tabulka 18 Stručný přehled předurčeností poţárních stanic v Brně [14]: 

Stanice 
    

Lidická Přehrada BVV 
Starý 

Lískovec 
Slatina 

Typ     C3 P2 P3 P2 P3 

Předurčenost 

  

Dopravní nehody DN A,F DN B DN A DN C DN A 

Havárie NL O Z Z Z Z 

Olejové havárie X         

  

Dálková doprava 

vody 
X         

Mobilní čerpací 

stanice 
X         

  
Nouzové přeţití 

obyvatelstva 
X         

Práce ve 

výšce a nad 

volnou 

hloubkou 

Lezecké druţstvo X         

Letečtí 

záchranáři 
X         

  

  

Počet hasičů na 

PS 
111+1 21+1 34+1 15+1 24+1 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

3 1 2 1 2 

 

Tabulka 18 uvádí souhrnný přehled předurčeností a jejich rozmístění na jednotlivých 

poţárních stanicích. Můţeme si všimnout, ţe většina specializací a tím i techniky proto 

určené, je umístěna na centrální poţární stanici. Tím jsou na tuto stanici kladeny velké 

poţadavky. A to z pohledu mnoţství techniky, počtu příslušníků a v neposlední řadě také na 

odborných znalostech jednotlivých osob.  

Oproti ostatním poţárním stanicím musí na centrální poţární stanici strojníci umět 

ovládat velké mnoţství vozidel a strojů (kaţdý vůz má jiný typ řízení).  

Na omezený počet lidí se tu vyskytují všechny specializace. Není proto výjimkou, ţe 

jedna osoba musí zvládnout více odborností.  

Příkladem mohou být hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou 

(dále „lezci“), z nich někteří jsou také letečtí záchranáři, a všichni jsou vycvičeni pro 

záchranu osob ze sutin a závalů. Někteří z lezců jsou zároveň velitelé druţstev nebo strojníci. 

Systemizace pojmenování hasič - lezec neuvádí. Jsou proto vedeni jako hasič nebo hasič-

strojník, velitel čety nebo velitel druţstva. Jediným zařazením lezce, které systemizace 

sluţebních míst obsahuje, je Instruktor pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Ten je na 

kaţdé směně jeden. Ačkoli jsou mezi lezce příslušníci pečlivě vybíráni, mají větší 

odpovědnost a patří mezi nejlepší, platové podmínky mají stejné jako příslušníci bez 

specializace. Pouze letečtí záchranáři mají vyšší zvláštní příplatek.  
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 Další skupinu představují hasiči technici chemické sluţby. Ti jsou garanty např. při 

dekontaminaci osob nebo techniky.  

Kromě toho mají, stejně jako ostatní řadoví hasiči, specializaci vazače. Téměř všichni 

pracují s motorovou pilou. To klade zvýšené poţadavky na výcvik a instruktory, kteří 

garantují vědomosti jednotlivých lidí. 

Všichni příslušníci, zařazení na stanici, musí znát a umět obslouţit prostředky pro 

čerpání z velkých hloubek, velkoobjemové čerpání a dekontaminaci osob a techniky. Pro 

kaţdou činnost jsou určeni garanti, kteří za práci zodpovídají, ale obecné znalosti musí mít 

všichni příslušníci. 

Chod stanice a obsluhu speciální techniky nyní zajišťují příslušníci dvou stanic 

viz oddíl 7.1.  

Po vybudování poţární stanice v Brně Líšni bude bezpodmínečně nutné techniku a 

předurčenosti přerozdělit. Předejde se tak situaci, při které po výjezdu druţstva se speciální 

technikou nebude stanice dále akceschopná. 
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8 Statistika 

Následující Obrázek 21 znázorňuje graf plochy stávajících hasebních obvodů a zároveň 

počet výjezdů konkrétní stanice. Rozloha hasebních obvodů je znázorněna na mapě 

v příloze č. 3. 

Z grafu vyplývá, ţe poţární stanice Lidická má největší hasební obvod a nejvyšší počet 

výjezdů. Naproti tomu poţární stanice BVV s nejmenší plochou hasebního obvodu má druhý 

nejvyšší počet výjezdů. Jedná se o dvouvýjezdovou stanici, umístěnou v blízkosti centra 

města a v mnoha případech o druhosledovou stanici i mimo centrum města.  

Z grafu je také patrné, ţe stanice PS Starý Lískovec a PS Slatina se aţ po sečtení 

mnoţství výjezdů blíţí počtu výjezdu PS BVV. I z tohoto důvodu vznikla myšlenka na 

vytvoření jedné nové stanice, která by, pokud by to bylo moţné, pokryla většinu stávajících 

hasebních obvodů těchto dvou stanic. Sníţily by se tak provozní náklady a stanice by 

vyhovovala po technické i sociální stránce moderním poţadavkům pracovního prostředí. Bylo 

by také moţné, přesunout sem některou stávající speciální techniku nebo část sluţeb. 

 

Obrázek 21 Graf porovnání velikosti hasebního obvodu a mnoţství výjezdů [10] 

 

Dále je uvedena statistika počtu událostí na území statutárního města Brna. Jsou zde 

zdůrazněny události řešené jednotkami HZS ČR a jednotkami HZS ČR ve spolupráci 

s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů obcí viz Obrázek 22. Obrázek 23 a 24 uvádí  
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kolikrát byly k zásahu povolány jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí a kolikrát tyto 

jednotky vyjely.  

 

Obrázek 22 Graf počtu událostí na území statutárního města Brna v roce 2010 [10] 

Rozdíl v počtu zásahů a v počtu zásahů s účastí HZS JmK, je dán počtem samostatných 

zásahů HZSp SŢDC a HZSp letiště Brno.  

8.1 Výjezdy JSDH kategorie JPO III a JPO V 

 

Obrázek 23 Graf počtu povolání a počet případů kdy JSDH k zásahu nevyjela[10]. 
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Obrázek 24 Graf počtu povolání a počet případů kdy JSDH k zásahu nevyjela [10]. 

 

Z obrázku 23 a 24 je zřejmé, ţe porovnávat a určovat operační hodnotu jednotky jen 

podle počtu výjezdů, respektive nevyjetí, k zásahu není podle statistiky moţné. Do grafu by se 

například musela promítat doba či den, ve kterém byla jednotka povolána. Obojí hraje velkou 

roli. Ve večerních hodinách nebo o víkendu, nebývá problém s výjezdy dobrovolných 

jednotek. Dopolední hodiny všedních dní, ale jiţ ukazují, ţe dobrovolní hasiči jsou převáţně 

v zaměstnání a nebývá pro ně vţdy zcela snadné z něho odejít. Zaměstnavatelé takovéto 

opuštění pracoviště tolerují ve výjimečných případech. Povoláme-li však jednotku třikrát do 

týdne, pravděpodobnost druhého a třetího výjezdu prudce klesá.  

Obrázek 23 a 24 zobrazuje počet výjezdů ke všem druhům událostí, není z něj však 

patrno, o jaký typ události se jednalo. Stejně tak se zde neodráţí mnoţství zásahů, které se 

jednotce započítalo při pomoci se ţivelnými katastrofami. Obzvláště těmi, před kterými vydal 

Český hydrometeorologický ústav varování dopředu. Na takové situace jsou dobrovolné 

jednotky dopředu připravené a mají v záloze dostatečné mnoţství osob. Proto se zdá, ţe jak 

v kategorii JPO III. nebo JPO V. jsou jednotky s účastí 100%. Není však zřejmé, zda se 

nejedná právě o případ vyjetí pouze v rámci vyplnění některé výstrahy. 
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9 Ekonomická náročnost jednotlivých poţárních stanic na území 

města Brna z pohledu provozu budovy 

Tabulka 19 Ekonomická náročnost stávajících poţárních stanic [18] 

Nemovitost  

Předpokládané 

provozní náklady v 

roce 2011 v Kč  

Poznámka  
Roční 

nájem  

PS Lidická, Brno  2.900.000,-  v procesu převodu na HZS JmK  4.226.000,-  

PS Slatina, Brno  123.000,-  
objekt není v příslušnosti hospodaření 

HZS JmK  
550.000,-  

PS BVV, Brno  191.000,-  
objekt není v příslušnosti hospodaření 

HZS JmK  
103.000,-  

PS Přehrada, Brno  101.000,-  
objekt není v příslušnosti hospodaření 

HZS JmK (PČR)  
0,-  

PS Starý Lískovec, Brno  232.000,-  
objekt není v příslušnosti hospodaření 

HZS JmK  
120.000,-  

 

Tabulka 20 Odhadovaná ekonomická náročnost PS Líšeň [18] 

Odhad budoucích nákladů po vybudování PS Líšeň 

Nemovitost  

Předpokládané 

provozní náklady v 

roce 2011 v Kč  

Poznámka  
Roční 

nájem  

PS Líšeň, Brno 

Odhad dle nákladů 

na předchozí výrobu 

cca 1.000.000 Kč 

objekt vlastní 0,- 

 

Návrh nového stavu vychází z původní analýzy, která uţ v roce 1993 zjistila potřebu 

zbudovat v Brně Líšni novou poţární stanici[2]. Tento stav bude moţné naplnit, protoţe 

HZS JmK získalo bezúplatným převodem objekt v této lokalitě. Po přestavbě bude pro 

potřeby HZS JmK vyhovující. Důleţitým faktorem je, ţe objekt je a bude v majetku 
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HZS JmK. Financovat se tak budou pouze provozní náklady. Ty jsou odhadovány na 1 milion 

korun ročně. Tento odhad vychází z údajů poskytnutých předchozím majitelem. Částka však 

můţe být niţší, protoţe v objektu původně sídlila společnost pracující s velkým mnoţstvím 

elektrických strojů. 

PS Lidická 

Jedná se o objekt, který je v současné době v převodu na HZS JmK. Po jeho dokončení 

odpadne povinnost platit nájemné, jeţ výrazně zatěţovalo rozpočet HZS JmK. Finanční 

nároky se zredukují pouze na provozní náklady stanice a do budoucna na rekonstrukci 

objektu. 

PS BVV 

Provoz této poţární stanice je ve spolupráci s BVV a.s. pro HZS JmK velmi výhodný. 

Objekt je v majetku BVV a.s., se kterou velmi dobře spolupracujeme. PS BVV jako 

protisluţbu zajišťuje dohled nad elektrickou poţární signalizací areálu BVV. Oproti tomu je 

účtované nájemné velmi nízké. Společnost pomáhá s běţnou údrţbou stanice, s drobnými i 

většími stavebními zásahy. Od navázání spolupráce došlo k několika významným posunům 

při uţívání stanice.  

Prvním byla změna směru výjezdu techniky. Původně byla výjezdová vrata směřována 

do areálu BVV, dnes je výjezd přímo na ulici Bauerovu. Dalším usnadněním práce hasičů 

bylo zřízení čerpacího stanoviště uvnitř areálu BVV, napojeného přímo na vodovodní řád.  

Pro výcviky je moţné v areálu BVV po domluvě vyuţívat výškové budovy, venkovní 

prostory, ale také například prostory kolektorů. Akciová společnost sponzoruje dovybavení 

zásahových vozidel. V  poslední době, díky jejímu přispění a ve spolupráci s HZS JmK, byla 

po stěhování odhlučněna místnost s hlavním počítačovým serverem. 

V jednání je moţnost rozšíření stávající stanice do budoucna aţ o dvě stání. 

Stanice Líšeň 

Předpokládané finanční náklady pro vybudování nové poţární stanice Líšeň jsou 

přibliţně 40 milionů korun [18]. Objekt přechází do majetku HZS JmK  

PS Starý Lískovec a PS Slatina 

Objekty, u kterých je nutné zváţit budoucí vyuţití, jsou poţární stanice Slatina a 

poţární stanice Starý Lískovec. A to z důvodu výše nájmu, pro výkon sluţby nevhodné 

dispozice objektů a nemoţnosti tyto budovy dále stavebně upravovat.  
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PS Starý Lískovec je bývalým rodinným domem, hasiči zde slouţí ve stísněných 

prostorech bez potřebného sociálního a technického zázemí. Objekt se nachází v obytné 

zástavbě a není zde moţnost provést rozšíření, nadstavbu ani přístavbu. HZS JmK vyuţívá 

přibliţně 1/3 objektu viz Obrázek 17. Zbytek objektu vyuţívá JSDH [19]. 

PS Slatina je objekt s nedostatečným garáţovým stáním, sociálním a technickým 

zázemím. Původně slibovaná přestavba vedlejšího objektu, kterou měl provést její majitel, 

byla pro nedostatek financí zrušena a rozšíření stávajícího objektu není moţné vzhledem 

k jeho umístění ve vjezdu do areálu soukromého podniku.  

 Z toho plyne, ţe s těmito objekty nelze dále počítat z pohledu přesunů speciální 

techniky ani chemické nebo technické sluţby. Tyto sluţby však bude nutné do budoucna 

přesunout z centrální stanice. 

Tento stav není moţné dlouhodobě přehlíţet. Je nutné zváţit zrušení, přemístění nebo 

alespoň rekonstrukci těchto budov. Dalším faktorem komplikujícím nakládání s objekty 

poţárních stanic je fakt, ţe budovy nejsou v majetku Hasičského záchranného sboru a 

investice do nich jsou komplikované. 

10 Výpočet doby dojezdu 

Doba dojezdu jednotek poţární ochrany byla spočítána z doby výjezdu jednotky a 

vzdálenosti mezi místem dislokace jednotky a místem mimořádné události. 

Výpočet vycházel z jednoduchého vzorce: 

  v
t

v

s
t 60

 

kde s  je dráha [km], v  je rychlost jízdy [km/hod], t  je čas dojezdu [min] a 
v
t je čas 

výjezdu [min]. 

Aby bylo moţné určit vzdálenost, musely být dány dva konkrétní body. Za první bod 

byla zvolena adresa poţární stanice (zbrojnice JSDH) a druhým bodem přibliţný střed 

katastrálního území. Zvolený střed katastrálního území má vliv na volbu jednotek. Zvolením 

jiného místa, by mohlo dojít ke změnám v poplachovém plánu. V důsledku by to však 

znamenalo, ţe střed města by například musel být propočítán na jednotlivá domovní čísla, 

vzdálenější místa města alespoň na jednotlivé ulice. Aby mohla být jednotlivá území 

přiřazena úplně spravedlivě. To však s ohledem na způsob výpočtu (ruční) zatím není moţné 
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aplikovat. Při vytvoření vhodného softwarového programu by však takový dynamický 

výpočet poplachového plánu mohl být reálným. 

Prozatím bylo vzato katastrální území jako nejmenší jednotka při sestavování 

poplachového plánu a pro výpočet dráhy jeho střed. Pomocí internetové aplikace pro navigaci 

vozidel byla určena vzdálenost dvou konkrétních bodů. 

Z této vzdálenosti byla dopočítána doba dojezdu ze stanice HZS ČR nebo zbrojnice JSDH se 

započítáním doby výjezdu podle konkrétního typu jednotky. Rychlost byla uvaţována 

konstantních 45 km/hod. 

Pro porovnání dojezdového času, byla vyuţita aplikace Dojezdy JPO Plzeňského 

kraje[25], která pracuje s proměnnými hodnotami rychlosti pohybu vozidel dle typu 

komunikace. Její funkce a vyuţití byly konzultovány s jedním z autorů panem por. Ing. 

Formanem z HZS Plzeňského Kraje. Vzhledem k chybám, které se v ní dosud ve vztahu 

k Jihomoravskému kraji vyskytují a na jejichţ odstranění se pracuje, byla vyuţívána pouze 

jako orientační zdroj informací.  

V příloze č. 7 se nachází dílčí výpočty pro stanovení času dojezdu na místo události.  

Na základě tohoto postupu byl sestaven nový Poţární poplachový plán Jihomoravského kraje. 

Výsledný poplachový plán, se od poplachového plánu sestavovaného pomocí tohoto 

programu příliš neliší. Aplikace dokáţe pracovat pouze s jednotkami, které jsou v oficiálním 

mapovém podkladu HZS. Dojezdy z nově navrhovaných stanic byly dopočítány ručně a časy 

mechanicky porovnány. 

 

11 Návrh nového plošného pokrytí 

11.1 Zhodnocení současného stavu 

Pro nové plošné pokrytí je uvaţováno s poţárními stanicemi majetku HZS JmK nebo 

Ministerstva vnitra. Jedná se o stanice Lidická, BVV, Přehrada a objekt budoucí stanice 

Líšeň. 

Pro tyto stanice byly spočítány časy dojezdu do jednotlivých katastrálních území města 

Brna a tyto časy porovnány s minimálním poţadavkem na dojezd jednotek dle stupně 

nebezpečí jednotlivých území. 
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Území, kde nebyl splněn minimální poţadavek, jsou v tabulce 21 zvýrazněna červeně. 

Grafické znázornění je pak v mapě, viz příloha č. 2.  

Tabulka 21 Katastrální území, která nevyhovují tabulce základního pokrytí 

Katastrální území 
Stupeň nebezpečí území 

obce 

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo 

zásahu 

Splňuje / 

nesplňuje 

Bohunice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min splňuje 

Bosonohy III.A 2JPO do 15min a 1 JPO do 20 min splňuje 

Brněnské Ivanovice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min splňuje 

Brno-město (Brno-střed) II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Bystrc II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Černá Pole II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Černovice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Dolní Heršpice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Nesplňuje 

Dvorska III.B 1 JPO do 15 min a 2 JPO do 20 min Nesplňuje 

Holásky II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Nesplňuje 

Horní Heršpice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Husovice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Chrlice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Nesplňuje 

Ivanovice III.A 2JPO do 15min a 1 JPO do 20 min Splňuje 

Jehnice III.A 2JPO do 15min a 1 JPO do 20 min Splňuje 

Jundrov II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Kníničky III.A 2JPO do 15min a 1 JPO do 20 min Splňuje 

Kohoutovice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Komárov II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Komín II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Královo Pole II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Lesná II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Líšeň II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Maloměřice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Medlánky II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Mokrá Hora II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Nový Lískovec II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Obřany II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Ořešín III.B 1 JPO do 15 min a 2 JPO do 20 min Splňuje 

Pisárky II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Ponava II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Přízřenice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Nesplňuje 

Řečkovice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Sadová II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Slatina II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Soběšice II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Splňuje 

Staré Brno II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Starý Lískovec II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Stránice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Štýřice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Trnitá II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Tuřany II.B 1 JPO do 10 min a 2 JPO do 15 min Nesplňuje 

Útěchov III.B 1 JPO do 15 min a 2 JPO do 20 min Splňuje 

Veveří II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Zábrdovice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Ţabovřesky II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 

Ţebětín III.A 2JPO do 15min a 1 JPO do 20 min Splňuje 

Ţidenice II.A 2 JPO do 10 min a 1 JPO do 15 min Splňuje 
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Z tabulky 21 je patrno, ţe problémy se splněním dojezdového času daného zákonem 

jsou v katastrálních územích na jihu města Brna. Proto je vhodné, dislokovat do této oblasti 

novou stanici. 

11.2 Návrh nové stanice Modřice 

Novou stanici je vhodné umístit do Modřic, jedná se o rozhraní bývalých okresů Brna-

město a Brna-venkova. Tato poloha jí zajistí dobrou dojezdnost do obou oblastí a do oblasti 

nákupních a zábavních center například Olympia Brno, KIKA, Giga Sport.  

Vhodným umístěním v těsné blízkosti silnice č. 152, která spojuje dálnici D2 

s rychlostní komunikací R52, bude dosaţeno rychlého nájezdu na páteřní komunikace. 

Zásahový obvod této stanice se tak výrazně rozšíří.  

Zároveň roste rychlost, za kterou bude moţné zasahovat například u častých dopravních 

nehod na těchto komunikacích.  

Vzhledem k velikosti prostoru, který se zde nachází, je oblast výhodná i z pohledu 

umístění předurčenosti pro dopravní nehody a těţké vyprošťovací techniky.  

O tomto místě lze uvaţovat jako o budoucí centrální stanici. Půjde o výstavbu nového 

objektu, do projektu bude moţné zakomponovat všechny poţadavky moderní stanice. 

Výstavbu reprezentativní stanice umoţní také prostor, který by mělo HZS JmK k dispozici. 

Dnes je v těchto místech zelená louka a bude záleţet jen na finančních moţnostech a podpoře 

ze strany města, kolik prostoru se podaří pro novou stanici získat. V tomto objektu by bylo 

moţné zřídit také výcvikové prostory a sportoviště, které dnes u stanic chybí.  

Mohlo by tak dojít k částečnému přesunutí předurčeností, vylepšení sociálních 

podmínek pro sluţbu hasičů a rovnoměrnější rozloţení zátěţe na jednotlivé stanice a 

příslušníky. Jednalo by se o stanici typu C3. 

S touto stanicí je v širším kontextu počítáno také pro hasební obvod PS Ţidlochovice 

(stanice ÚO Brno, umístěna na území bývalého okresu Brno-venkov).   

Náklady na vybudování nové stanice se podle zkušeností z jiných krajů pohybují mezi 

30 - 40 miliony korun[6]. 

11.3 Návrh nové stanice Líšeň 

Bude se nacházet na ulici Zaoralova v městské části Brno - Líšeň. HZS JmK zde po 

dokončení převodu získá objekt, který je vhodný pro přestavbu. Nachází se zde byt, 

administrativní budova a garáţová stání. Objekt má dva vjezdy a dostatečné mnoţství volného 

prostoru v okolí budov. Nacházet se bude v průmyslové zástavbě, takţe by nemělo docházet 
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k rušení občanů pravidelnými zkouškami techniky nebo výcvikem. Ekonomická náročnost 

rekonstrukce se pohybuje okolo 40 milionů korun[6]. Rekonstrukci tohoto objektu bude 

moţné financovat postupně. 

Tento objekt bude moţné částečně přebudovat a přesunout do něho v krátkém čase, 

některou techniku. Odlehčí se tak centrální stanici. Zároveň bude za provozu probíhat 

přebudování budovy na plnohodnotnou poţární stanici, vyhovující poţadavkům dnešní doby. 

Jednalo by se o stanici typu P4.  

11.4 Změny na stávajících stanicích 

Po novém rozmístění stanic by PS Lidická byla typu P4 a zajišťovala by dva 

organizované výjezdy. Stanice BVV a stanice Přehrady by si své typy zachovaly.  Celkový 

počet příslušníků, zajišťující poţární ochranu ve městě Brně by zůstal neměnný. 

V současnosti jsou stavy na některých stanicích nenaplněné, tak by to muselo být i po 

přesunech do nových stanic. Do budoucna by mohlo dojít k doplnění počtu příslušníků. Závisí 

to na finančních moţnostech a uvolnění míst k obsazení Generálním Ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru České republiky. 

Na mapě v příloze č. 5 jsou graficky znázorněny stanice dle navrhované změny. 

K přesunům mezi stanicemi, by docházelo průběţně a v závislosti na vývoji staveb by 

se měnil i typ stanice. V případě PS Líšeň, by stanice začínala jako typ P2 a výhledově by 

byla upravena aţ na typ P4. Obsazení stanice by proběhlo stávajícími příslušníky. 

Při projektování obou nových stanic je potřeba zváţit, na kterou z nich, nebo jakým 

způsobem, rozdělit chemickou a technickou sluţbu. Jedná se o sluţby náročné na prostor a 

vybavení, kterého se jim dnes nedostává. Vybudovalo by se jim tak plnohodnotné zázemí, 

které by splňovalo všechny poţadavky, a tyto sluţby by souţily pro celý územní odbor Brno. 

A zajišťovaly by i plnohodnotný servis prostředků. Jako je například údrţba nebo revize. 

11.5 Jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

Ve městě Brně je dislokováno 19 jednotek sborů dobrovolných hasičů. Jejich počet 

vychází mimo jiné z tradice a historicky z nutnosti lidí vzájemně si pomoci. Devět z nich je 

zařazeno v kategorii JPO III. Pro zajištění plošného pokrytí však není nutné mít tak vysoký 

počet městských jednotek v kategorii JPO III. Dojezd profesionálních jednotek je do většiny 

městských částí dostatečný. Proto by bylo moţné některé jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů převést do kategorie JPO V.   
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Otázkou je, na základě jakých kritérií rozhodnout, které jednotky zařadit do kategorie 

JPO III, a které do JPO V. Operační hodnotu jednotky není moţné posoudit pouze na základě 

statistických údajů o výjezdech. Jednou z moţností, jak tento problém vyřešit mohou být 

například nárazová prověřovací cvičení, zařazená do různých denních dob. Zaměřená nejen na 

schopnost jednotky vyjet k zásahu, ale také na její znalosti, dovednosti a kvalitu techniky.  

Cílem cvičení by bylo zúţit počet jednotek v kategorii JPO III a zkvalitnit jejich 

přípravu. Od příslušníků je vyţadováno roční přezkoušení znalostí a dovedností a stejný 

model s upravenými poţadavky by bylo vhodné aplikovat i ve vztahu k JSDH v kategorii JPO 

III. Tak, jak je dnes moţné získat pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů předurčenost na 

výjezd k dopravním nehodám, získávaly by jednotky kategorii JPO III pouze na určitou dobu. 

Po uplynutí této doby by jednotka prošla novým ověřením a při úspěšném splnění by 

v kategorii JPO III mohla zůstat, při neúspěchu by byla přeřazena do kategorie JPO V a 

zůstala by jí pouze územní působnost. 

Tímto opatřením by došlo ke sníţení finanční zátěţe na udrţení jednotek poţární 

ochrany ve vztahu k městským částem, které jsou jejich zřizovatelem.  

V příloze č. 6 se nachází návrh nového plošného pokrytí, který vychází z nejnovějšího 

poplachového plánu Jihomoravského kraje. Při jeho sestavování jsem vycházela 

z profesionálních poţárních stanic PS BVV, PS Lidická, PS Přehrada a nových stanic PS 

Líšeň, PS Modřice. Z aktuálního počtu a rozmístění jednotek Sboru dobrovolných hasičů. A 

z pravidel pro sestavování poţárního poplachového plánu Jihomoravského kraje vydaných 

v SIAŘi KŘ 11/2011[16]. 
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Závěr 

Úkolem diplomové práce bylo zhodnocení současného stavu plošného pokrytí města 

Brna, návrh nového plošného pokrytí statutárního města. Zhodnocení současného a 

navrhovaného stavu z hlediska dojezdových časů a rozloţení techniky na jednotlivých 

stanicích. 

Po prostudování dostupných materiálů poskytnutých HZS JmK, a z osobní zkušenosti, 

byl zhodnocen současný stav stanic. Po stránce jejich umístění, technického stavu, 

předurčeností pro záchranné a likvidační práce a vybavení technikou. Do úvahy byla také 

vzata ekonomická náročnost jednotlivých objektů. Po zhodnocení, byly určeny stanice, které 

mají pro budoucí zajištění poţární ochrany, perspektivu viz oddíl 11.1. V další části, byly 

dopočítány dojezdové vzdálenosti do jednotlivých katastrálních území města a tyto porovnány 

s poţadavky na dobu dojezdu JPO danými stupněm nebezpečí [3] a tabulkou základního 

pokrytí viz tabulka 2, oddíl 2. Byla tak odhalena místa, pro která po vyloučení 

neperspektivních stanic, nebyla splněna poţadována doba dojezdu. 

Místa, která byla touto metodou odhalena, jsou katastrální území v jiţní a západní části 

města.  

Proto zde byly navrţeny dvě nové stanice, a to stanice Modřice a Líšeň. S budoucí 

stanicí Líšeň bylo nakládáno jako s faktickou stanicí, protoţe pro její zbudování jiţ existuje 

objekt, který bude v krátké době převeden do majetku HZS JmK. A je v jeho záměru zde 

stanici vybudovat. 

V mém návrhu plošného pokrytí jiţ nefigurují stanice Starý Lískovec a Slatina, pro 

jejich nedostatečný technický stav. Tyto jsou nahrazeny novými stanicemi Modřice a Líšeň. 

Hasební obvody nových stanic z velké části pokryjí hasební obvody stanic původních. Tam, 

kde nově vzniklé stanice mají delší dobu dojezdu, zajistí dojezd některá ze stávajících stanic.  

Problémovou zónou i přes poţadovaný, relativně dlouhý čas dojezdu, zůstává městská 

část Brno – Bystrc. Dojezdové časy do této oblasti jsou nyní na hranici povolené zákonné 

doby. Tuto oblast má ve svém  hasebním obvodu stanice Přehrada.  

Stanice Přehrada sídlí ve společném objektu s policií ČR. Není ale jisté, zda v tomto 

objektu bude moci zůstat i do budoucna, vzhledem k záměru PČR o rozšíření sluţebny. 

Problém, který by tak vznikl HZS JmK se stěhováním stanice, by byl případným řešením 

právě pro zlepšení dojezdového času do oblasti Bystrce. Stanice by se přesunula od vodní 
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plochy a přiblíţila by se centru katastrálního území Bystrc nebo Kníničky. Tím by se zlepšila 

doba dojezdu do těchto míst.   

Další řešení je moţné v závislosti na plošném pokrytí bývalého okres  Brno – venkov. 

Tato práce se však zabývala pouze rozmístěním stanic a zbrojnic na území bývalého okresu 

Brna – města, a tak zlepšení dojezdového času do těchto míst nebylo řešeno. 

Výsledkem práce je návrh nového rozmístění poţárních stanic HZS JmK viz oddíly 

11.2, 11.3 a 11.4 a návrh nového poplachového plánu kraje viz příloha č. 6, který z tohoto 

rozmístění vychází.  

Práci je moţné vyuţít pro potřeby Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje 

a jeho dalšího rozvoje v oblasti zlepšení stávajícího stavu poţárních stanic a dojezdových časů 

do jednotlivých katastrálních území. 
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 Vysvětlivky     

  

Domovy důchodců a soc. 

péče 

 Brno Bohunice Fakultní nemocnice Bohunice 

  Nemocnice  Brno Brněnské Ivanovice Průmyslová zóna Kaštanová 

  Obchodní domy  Zátopové území řeky Svitavy 

  Ostatní  Brno Bystrc Záplavové území řeky Svratky 

  Průmyslové zóny  Rekreační oblast 

  Záplavové oblasti  Obchodní centrum OBI 

  Zóny havarijního plánování  Zoologická zahrada, Mniší hora 

   Domov důchodců, Foltýnova 

 

  Brno Černá Pole Fakultní dětská nem. J.G.Mendela, 

Černopolní 

   Brno Černovice Záplavové území řeky Svitavy 

   Psychiatrická léčebna, Huskova 

 

  Průmyslová zóna Vinohradská - 

Hájecká 

   Průmyslová zóna Nové Černovice 

   Brno Dolní Heršpice OD TESCO, Skandinávská 

   Záplavové území řeky Svratky 

 

  OD průmyslového zboţí, 

Skandinávská 

   OD IKEA, Skandinávská 

   Obchodní centrum Futurum 

   Průmyslová zóna Vídeňská Západ 

   Průmyslová zóna Vídeňská Východ 

   Brno Holásky Zátopové území řeky Svitavy 

   Brno Horní Heršpice Průmyslová zóna Kšírova 

   Průmyslová zóna Praţákova 

 

  Záplavové území řeky Svitavy a 

Svratky 

   OD BAUMAX ČR, a.s. 

   Brno Husovice Husovický tunel 

    Záplavové území řeky Svitavy 

 

  Brno Chrlice Záplavová zóna Ivanovického 

potoku 
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   Průmyslová zóna obilní 

   Průmyslová zóna Tovární 

   Ústav sociální péče Chrlické nám. 

   Brno Ivanovice Záplavové území potoku Ponávka 

 

  Obchodní centrum GLOBUS, 

Hradecká 

   Brno Jehnice Zátopové území potoku Ponávka 

   Brno Jundrov Záplavové území řeky Svratky 

   Brno Kníničky Zátopové území řeky Svratky 

   Rekreační oblast 

   Brno Komárov Zóna havarijního plánování LINDE 

 

  Záplavové území řeky Svitavy a 

Svratky 

   Brno Komín Zátopové území řeky Svratky 

   Obchodní centrum OBI 

   Brno Královo Pole Průmyslová zóna Královopolská  

   Hala Srbská 

   Městský fotbalový stadion, Srbská 

   Brno Lesná Domov důchodců, Okruţní 

 

  Sportovní hala Tesla, Halasovo 

náměstí 

   Sportovní stadion Start, Okruţní 

   Brno Líšeň Zátopové území Říčka 

   Průmyslová zóna Zetor 

   Brno Maloměřice Průmyslová zóna Maloměřice 

 

  Zóna havarijního plánování Teplárna 

Obřany 

   Zátopová oblast řeky Svitavy 

 

  Brno Medlánky Obchodně průmyslová zóna 

Medlánky 

   Brno-město Městská památková rezervace 

   ČD Nádraţí Brno-Střed 

   Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 

   Nemocnice úrazová, Ponávka 

   Porodnice fakultní, Obilní trh 

 

  Obchodně zábavní centrum Velký 

Špalíček 
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   OD TESCO, Úzká 

   Brno Mokrá Hora Zátopová oblast potoku Ponávka 

 

  Brno Nový Lískovec Léčebna dlouhodobě nemocných, 

Zoubkova 

   Brno Obřany Zátopová oblast řeky Svitavy 

   Brno Pisárky Brněnské veletrhy a výstavy a.s 

 

  Záplavové území řeky Svratky a 

Svitavy 

   Pisárenský tunel  

   Tunel Hlinky 

   Rekreační oblast Riviéra 

   Brno Ponava BOBY Centrum - zábavní centrum 

   Plavecký stadion Luţánky 

   Zimní stadion 

   Fotbalový stadion Luţánky 

   OD Tesco, Kaufland, Sportovní 

   Průmyslová zóna Červený mlýn 

 

  Brno Přízřenice Záplavové území řeky Svitavy a 

Svratky 

   Brno Řečkovice Zátopová oblast potoku Ponávka 

   Brno Sadová Domov důchodců Kociánka 

   Ústav sociální péče Kociánka 

   Brno Slatina Průmyslová zóna, Černovická terasa 

 

  Brno Staré Brno Záplavové území řeky Svratky a 

Svitavy 

 

  Víceúčelová sportovní hala 

RONDO, Křídlovická 

   Fakultní nemocnice u sv.Anny 

   Brno Starý Lískovec Zátopové území Leskava 

   Domov důchodců, Kosmonautů 

   Domov důchodců, Vlatavská 

   Brno Stránice Bakešova chirurgická nemocnice 

 

  Záplavové území řeky Svratky a 

Svitavy 

   Masarykův onkologický ústav 

 

  Brno Štýřice Záplavové území řeky Svratky a 

Svitavy 
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  Nákupní centrum Hornabach, 

Heršpická 

 

  Nákupní centrum Bauhaus, 

Heršpická 

   Interspar Vídeňská 

   Futurum, Vídeňská 

   Nemocnice Milosrdných bratří LDN 

   Hala Moravská Slávia 

   OD ASKO nábytek s.r.o. 

   OD Europa Möbel, Praţákova 

   Brno Trnitá Galerie Vaňkovka, Dornych 

   Průmyslová zóna Špitálka 

 

  Záplavové území řeky Svratky a 

Svitavy 

   Brno Tuřany Mezinárodní letiště Tuřany 

   Brno Veveří Zimní stadion Úvoz 

   Divadlo Bratří Mrštíků, Lidická 

   Brno Zábrdovice Průmyslová zóna Zbrojovka 

   Záplavové území řeky Svitavy 

   Vojenská nemocnice, Zábrdovická 

 

  Průmyslová zóna Olomoucká, 

Křenová 

   Interspar Cejl 

   Brno Ţabovřesky Záplavové území řeky Svratky 

   VUT, Fakulta strojní 

 

  Průmyslová zóna Technologický 

park 

   Brno Ţidenice Domov důchodců, Nopova 

   Záplavové území řeky Svitavy 

   Domov důchodců, Věstonická 

   Sportovní areál Stará osada 

 


