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Práce je zaměřena na vyhodnocení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Radvanice. V této práci je porovnávaná personální, technická a odborná způsobilost jednotky 

dobrovolných hasičů Radvanice a analyzována rizika pro katastrální území Radvanice. 
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This thesis is focused on the evaluation of action ability of fire department units of volunteer 

fireman in Radvanice. This paper compares human, technical and professional capacity 

Radvanice volunteer fire units and analyzed the risk for cadastral Radvanice.  
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POUŢITÉ ZKRATKY  

 

GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

JPO – jednotka poţární ochrany 

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů  

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

MÚ – mimořádná událost 

PO – poţární ochrana 

SaP – síly a prostředky poţární ochrany 
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REŠERŠE 

 

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota, zdraví občanů 

a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech, stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy, na 

úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností jednotek poţární ochrany [1]. 

 

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

pozdějších předpisů 

Vyhláška je rozdělena do čtyř částí. První část má VI hlav, ve kterých je řešeno 

plošné pokrytí České republiky jednotkami poţární ochrany, způsob zřizování JPO, vnitřní 

organizace a vybavení jednotek PO. Dále pak určuje podmínky akceschopnosti jednotek PO 

a zásady velení při zásahu. Druhá část má III hlavy, ve kterých je řešena odborná způsobilost 

a odborná příprava příslušníků HZS kraje a členů JSDHO. [2] 

 

HANUŠKA,  Z.: Organizace jednotek požární ochrany. 2. aktualizované vydání. OSTRAVA: 

SPBI, 2008. 116 s. ISBN 978-80-7385-035-7 

Publikace se zaměřuje na popis jednotek poţární ochrany, který se v ČR začal budovat v roce 

1994 pod názvem plošné rozmístění sil a prostředků. Jsou zde podrobně rozpracovány 

charakteristiky vnitřní organizace základních druhů jednotek PO v závislosti na systému 

plošného rozmístění. [3]  
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ÚVOD 
 

Mezi základní úkoly jednotek PO patří chránit ţivoty, zdraví obyvatel a majetek před 

poţáry. Poskytovat pomoc při mimořádných událostech, které ohroţují ţivot a zdraví 

obyvatel, majetek nebo ţivotní prostředí, a které vyţadují provedení záchranných, nebo 

likvidačních prací. V České republice jsou pro účely plošného pokrytí jednotky PO rozděleny 

do 6 kategorií JPO I – JPO VI a to buď s místní, nebo územní působností. Kaţdá kategorie 

vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení. 

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

události aţ po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce se rozdělují do kategorií JPO II, III a V. Kategorie JPO II a III mají územní 

působnost, zpravidla od 5 do 10 minut místa své dislokace. Zásah provádí i mimo katastrální 

území obce, v nichţ jsou dislokovány. Po dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky 

povolány k zásahům i mimo svůj územní obvod. JPO II tvoří členové, kteří vykonávají sluţbu 

jako své hlavní nebo vedlejší povolání. 

JPO III a V tvoří členové, kteří vykonávají sluţbu v jednotce poţární ochrany dobrovolně. 

Kaţdá obec je povinna dle § 68 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.[1], o poţární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), zřídit a spravovat jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce. Zákon o PO umoţňuje těm obcím, které nejsou schopny zřídit 

JSDHO uzavřít smlouvu o sdruţení prostředků ve smyslu § 69a zákona o PO. Smlouva můţe 

být uzavřena v rámci obce s hasičským záchranným sborem kraje, nebo jinou obcí. Uzavření 

smlouvy můţe být jen za předpokladu, ţe bude zabezpečen dojezd společné jednotky PO tak, 

aby její zásah byl z časového hlediska přijatelný pro zabezpečení katastrálního území obce v 

souladu se základními poţadavky plošného pokrytí. 

Akceschopnost je podmíněna jak vybavením jednotek po stránce technické (věcné prostředky 

poţární ochrany), tak i po stránce odborné připravenosti členů zásahové jednotky. Takticko-

odbornou připravenost dosahují pravidelným školením členů jednotky a absolvováním 

odborných kurzů v oblasti poţární ochrany. Všechny tyto skutečnosti vedou ke zdokonalení 

práce a činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů měst a obcí. Výsledkem je, ţe jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obcí mohou samy, bez přítomnosti profesionálních sborů, řešit 

vzniklé mimořádné události, které nastanou jak ve svém místním působišti, tak i mimo něj. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Radvanice ve srovnání s moţnými riziky katastrálního území obce.   
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1. Úkoly jednotek poţární ochrany 
Jednotkou poţární ochrany se rozumí organizovaný útvar s vnitřní hierarchií a dělbou práce 

tvořený hasiči, poţární technikou a věcnými prostředky poţární ochrany.  

JPO zřizují stát, obce, nebo podnikající fyzické nebo právnické osoby za podmínek které 

stanoví zákon č. 133/ 1985 o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů [1] pro provádění 

těchto základních úkolů: 

a) poţární zásah podle příslušné dokumentace poţární ochrany nebo při soustředění a 

nasazování sil a prostředků 

b) záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech (dále 

jen MÚ) 

JPO kromě základních úkolů plní také úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Ţivelní pohroma je MÚ vyvolaná přírodními vlivy. 

Havárie je MÚ v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládaní 

s nebezpečnými chemickými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými 

odpady. 

MÚ je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činnosti člověka, nebo přírodními vlivy. Dále 

havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení 

záchranných a likvidačních prací.  

Poţární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci a pak k likvidaci poţárů, kdy je 

ukončeno neţádoucí hoření. 

Obsahem záchranných prací JPO při MÚ je odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých MÚ, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku, nebo 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. 

Na úseku ochrany obyvatelstva se JPO podílí na: 

a) evakuaci osob 

b) označování oblasti s výskytem nebezpečných látek 

c) varování obyvatelstva 
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d) dekontaminaci postiţených obyvatel, nebo majetku 

e) humanitární pomoc obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jejich nouzové přeţití 

Jednotka PO je charakterizována velikosti, kategorií a taktickou hodnotou[3]. 

2. Druhy a kategorie jednotek PO 

2.1. Základní druhy jednotek PO v České republice jsou: 

2.1.1. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje:  

zřizovatel je stát, který zřídil Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS 

ČR) jako svou organizační sloţku. Jednotky HZS kraje mají územní působnost k zásahu na 

části území kraje tzv. hasební obvod. Zajišťují nepřetrţitý příjem tísňových zpráv v daném 

území, organizují soustředění sil a prostředků při poţárech a MÚ. Z hlediska operační 

působnosti je HZS kraje označována jako kategorie JPO I. HZS kraje je orgánem státní správy 

v oblasti poţární ochrany, integrovaném záchranném systému, v ochraně obyvatelstva a 

v krizovém řízení. Příslušníci HZS kraje vykonávají sluţbu na základě zákona o sluţebním 

poměru[4]. 

2.1.2. Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí: 

zřizovatel je obec. JSDH je z pravidla organizační sloţkou obce, která nemá právní 

subjektivitu. Vykonávají sluţbu v jednotce dobrovolně a nemusí být v pracovně právním 

vztahu k obci, ale mohou mít jen smlouvu s obci o činnosti v jednotce. Mezi jednotkami SDH 

obcí jsou rozdíly v operační působnosti, podle nichţ se jednotky rozděluji do kategorií JPO II, 

JPO III, JPO V. 

2.1.3. Jednotky hasičského záchranného sboru podniků:  

zřizovatel je právnická, nebo podnikající fyzická osoba, které tato povinnost vyplynula 

z rozhodnutí orgánu státního poţárního dozoru – HZS kraje a to na základě dokumentace 

zdolávání poţáru nebo posouzení poţárního nebezpečí, které předloţí zpracovatel provozující 

činnost se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím. Z hlediska její působnosti ji 

označujeme jako kategorii JPO IV. Výkon sluţby zajišťují zaměstnanci v souladu se 

zákoníkem práce[3] 
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2.1.4. Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniků:  

zřizovatel je právnická, nebo podnikající fyzická osoba, které tato povinnost vyplynula 

z rozhodnutí orgánu státního poţárního dozoru – HZS kraje a to na základě dokumentace 

zdolávání poţáru nebo posouzení poţárního nebezpečí, které předloţí zpracovatel provozující 

činnost se zvýšeným nebo vysokým poţárním nebezpečím. Z hlediska její působnosti ji 

označujeme jako kategorii JPO VI. Jednotka je sloţená ze zaměstnanců podniku, kteří 

nevykonávají činnost v této jednotce poţární ochrany jako své zaměstnání, ale jsou jen 

zaměstnavatelem určeni pracovní smlouvou k činnosti v jednotce a vykonávají v podniku 

jinou práci. 

Zvláštním druhem jednotek jsou vojenské hasičské jednotky, které nejsou zahrnuté v systému 

plošného pokrytí a není jim přiřazená kategorie jednotky. 

2.2. Kategorie jednotek v České republice jsou: 
Kategorie jednotek PO se člení v České republice do 6 kategorií JPO I – JPO VI (tab. č. 1)     

a to s místní nebo územní působnosti. Dané kategorie vypovídají o schopnosti jednotky PO 

zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení, tj. od přijetí zprávy o poţáru nebo MÚ aţ 

po návrat sil a prostředků na místo stále dislokace.   

 Tabulka č. 1 Kategorie jednotek PO v návaznosti na operační hodnotu jednotky PO. 

Jednotak PO  

Doba 

výjezdu Působnost 

optimální 

vzdálenost 

pro dojezd k 

zásahu 

Efektivní 

doba 

jízdy 

Kategorie Druh min   km min 

JPO I jednotka HZS kraje 2 

územní 

15-20 18 

JPO II 

jednotka SDH obce 

5 
7,5-10 10 

JPO III 10 

JPO V 10 

místní do 5 5 
JPO IV jednotka HZS podniku 2 

JPO VI 

jednotka SDH 

podniku 10 
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3. Akceschopnost jednotky 
Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce je závislá na neustálé organizační, 

technické a odborné způsobilosti dle § 70 odst. 6 písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 18 vyhlášky č. 247/01 Sb., o organizaci 

a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů[2].  

 

Jednotka je akceschopná, jestliţe: 

 

3.1Vnitřní organizace jednotky je v souladu s § 4 vyhlášky o činnosti JPO: 
- jednotka poţární ochrany je tvořena poţární technikou a věcnými prostředky poţární 

ochrany. 

- velitel jednotky stanoví počet členů jednotky poţární ochrany sboru dobrovolných 

hasičů obce nebo podniku. 

- členové jsou rozděleni do čet, druţstev, druţstev o zmenšeném početním stavu a do 

skupin. 

 

3.2 Početní stav členů: 
Jednotka je akceschopná, jestliţe je početní stav členů v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky o 

činnosti JPO[2]. Toto je znázorněno v tabulce č.2.. 

 

Tabulka č. 2. Základní početní stav členů jednotek SDH obcí  

Vnitřní organizace 

jednotky  

Kategorie 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 

JPO 

V 

Funkce           

Velitel 1 1 1 1 1 

Velitel druţstva 2 5 2 5 2 

Strojník  3 6 4 6 2 

Hasič, starší řidič 6 15 5 12 4 

Počet členů v pohotovosti 

pro výjezd v dané 

kategorií jednotky 

4 8 4 8 4 

Celkem základní počet 

členů 
12 24 12 24 9 
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3.3 Dodrţení výjezdových časů  

Dodrţení výjezdových časů musí být v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky o činnosti JPO[2]. 

Přehled poţadovaných časů dle kategorie jednotky je znázorněno v tabulce č.3.. 

Tabulka č. 3. Výjezdové časy jednotek požární ochrany 

Jednotka PO  

Doba 

výjezdu 

Kategorie Druh min 

JPO I jednotka HZS kraje 2 

JPO II 

jednotka SDH obce 

5 

JPO III 10 

JPO V 10 

JPO IV jednotka HZS podniku 2 

JPO VI 

jednotka SDH 

podniku 10 

 

3.4 Osvědčení o odborné způsobilosti  

Osvědčení o odborné způsobilosti členů dle § 35 odst. 5 vyhlášky o činnosti JPO[2] pro 

výkon funkce, kterou v jednotce zastávají, je osvědčení o odborné způsobilosti, které 

opravňuje hasiče, nebo člena k výkonu funkce kterou v jednotce zastává. Toto osvědčení o 

odborné způsobilosti se vydává na dobu pěti let s účinnosti ode dne vydání a po uplynutí této 

doby, se daná odborná způsobilost prodluţuje u HZS kraje. 

 

3.5 Odborná příprava  

Odborná příprava se řídí § 36 aţ 39 vyhlášky o činnosti JPO[2]. 

Zahrnuje pravidelné odborné přípravy k prohlubování odborných znalostí (kurzy, 

semináře,…atd.), tělesnou přípravu (poţární sport, cvičení atd.), prověřovací a taktické 

cvičení. V souladu s §40 odst. 4 vyhlášky o činnosti JPO se musí kaţdý člen JSDHO zúčastnit 

základní odborné přípravy nejméně v rozsahu 40 vyučovacích hodin. 

 

3.6 Vybavení jednotek, a pouţívání poţární techniky a věcných prostředků 

poţární ochrany 
Vybavení jednotek musí být v souladu s § 7 aţ 8 vyhlášky o činnosti JPO[2]: 

- minimální vybavení jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky a sboru 

dobrovolných hasičů obcí vybranou poţární technikou a vybranými věcnými prostředky 

poţární ochrany je uvedeno v příloze č. 4 vyhlášky o činnosti JPO, tabulka č.4.. 

- poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany lze do vybavení jednotky zařadit 
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a pouţívat jen v případě, ţe vyhovují stanoveným technickým podmínkám a mají 

provedené pravidelné kontroly. 

- poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany mohou pouţívat jen hasiči bez sníţené 

zdravotní schopnosti, kteří mají osvědčení o odborné způsobilosti, a jejichţ praktické znalosti 

a dovednosti byly prověřeny dle § 36 odst. 4 vyhlášky o činnosti JPO[2]. 

Tabulka č. 4. Minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO 

Poţární technika a věcné prostředky 

poţární ochrany 

Kategorie 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 

JPO 

V 

Cisternová automobilová stříkačka v 

základním provedení (dále jen CAS) 1 1 1 1 1* 

Dopravní automobil 1 1 1 1 1* 

Automobilový ţebřík do 30 m 1** 1** 1** 1** x 

Automobilová plošina do 30m 1** 1** x x x 

Odsávač kouře nebo přetlakový 

ventilátor 1* 1* 1* 1* 1* 

Motorová stříkačka 1* 1* 1* 1* 1 

Dýchací přístroj 4 8* 4 8* 4* 

Vozidlová radiostanice poţární ochrany 2 2 2 2 x 

Přenosná radiostanice poţární ochrany 2 4 2 4 1* 

Mobilní telefon 1* 1* 1* 1* 1* 

 

* JSDHO je vybavená minimální poţární technikou, věcnými prostředky PO, jen 

pokud je to odůvodněno plošným pokrytím. 

** Vybavení JSDHO výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které 

je vybavená stanice typu P2 HZS kraje.  
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 4. Jednotka svoru dobrovolných hasičů Radvanice 
Jednotka je tvořena z řad dobrovolných hasičů obce, kteří vykonávají tuto činnost jako svoje 

vedlejší zaměstnání a zajišťují tak výjezd v minimálním počtu 1+3 osob (velitel, strojník, 2 

hasiči). V jednotce slouţí k dnešnímu datu 27 členů, kteří jsou rozdělení do 4 druţstev. Tato 

jednotka má uzemní působnost, ale zasahuje i mimo území svého zřizovatele.  

Jednotka musí být schopna výjezdu k zásahu s poţární technikou a věcnými prostředky, 

jejichţ stav odpovídá předepsaným kritériím. V praxi to vypadá tak, ţe hasiči po vyhlášení 

poplachu doběhnou, dojedou, či jiným způsobem se dopraví do zbrojnice, kde se vystrojí 

prostředky osobní ochrany, případně dovyzbrojí vozidla potřebnou technikou a nastoupí do 

vozidel, kterými se přepraví na místo události. Jakékoliv narušení tohoto procesu můţe mít 

závaţný dopad na úspěšné a rychlé zdolání mimořádné události. Její uzemní předurčenost je 

pro obec Radvanice u Ostravy, kde se nachází 4916 osob. Radvanice je samostatná obec, ale 

patří do městského obvodu Radvanice, Bartovice a celková rozloha v ha je 1666,00 ha. Touto 

obci protéká řeka Lučina a nachází se zde dva rybníky a dvě vodní laguny. Dále zde naleznete 

Dům s pečovatelskou sluţbou, Poštu, Zdravotní zařízení, Policii a Městskou policii. Obec má 

částečnou kanalizaci, úplnou plynofikaci a vodovod. Přímo v obci se nenachází ţádné 

nebezpečné průmyslové areály. Nejbliţší nebezpečný průmyslový komplex je Arcelor Mittal 

Ostrava, a.s a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.  

Během roku 2010 jednota zasahovala u 251 události. 

 

Obrázek č. 1Umístění objektu [7] 

 

 JDSH Radvanice by měla být schopná zajišťovat prvotní zásahy při poţárech, povodních, 

havárií v silniční dopravě a úniku nebezpečných látek. Jedná se především o záchranné práce 

a minimalizace vlivů neţádoucích účinků MÚ na zdraví, majetek a ţivotní prostředí.  
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4.1Kategorizace jednotky:  
JPOII/2 – jednotka SDH obce kategorie JPO II, která zabezpečuje v reţimu pracovní 

pohotovosti výjezd dvou druţstev o zmenšeném pracovním stavu (1+3) a zřizuje se ve 

vybrané obci, zpravidla s počtem nad 1000 obyvatel. 

Předurčenost jednotky plnit speciální záchranné práce: 

JSDH  Radvanice má předurčenost k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

a to díky silnicím Rudná, Těšínská a Fryštácka.  

Předurčenost je subsystém plošného rozmístění sil a prostředku jednotek PO v ČR.  

V silniční dopravě vznikají 3 druhy MÚ, při nichţ jednotky zasahují:  

a) poţár silničních vozidel bez dopravní nehody 

b) dopravní nehody s následným poţárem 

c) dopravní nehoda bez poţáru. 

Jednotky PO zasahují jen v případě nutnosti provádění záchranných prací, tj. zhruba 5-20% 

všech vzniklých dopravních nehod v roce. Jednotka PO v případě zásahu provádí následující 

činnosti:  

a) vyproštění osob z vozu 

b) zásah na unikající nebezpečné látky ohroţující ţivotní prostředí 

c) předlékařskou první pomoc 

d) zabezpečení havarovaných vozidel před vznikem poţáru 

e) přivolání další pomoci 

f) spolupráce při uvolnění vozovky odstraněním překáţky 

JSDH Radvanice získalo pro tuto předurčenost označení typu C, [5]coţ znamená: 

C – jednotka kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčena pro 

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

místních komunikacích a silnic I. třídy pro dálkovou a mezinárodní dopravu určená územně 



[12] 

 

příslušným HZS kraje[3]. JSDH Radvanice se připravuje na předurčenost k zásahu na 

nebezpečné látky a to pro typ S.  

S - střední - jednotka kategorie JPO I dislokovaná zpravidla na stanicích v obcích, kde sídlí 

ÚO HZS kraje. 

4.2 Technické vybavení JSDH 
 

 

Obrázek č. 1 Přehled vozového parku[8] 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Terrno:  

Vozidlo určeno pro prvotní zásah jednotky s osádkou 1+5.Nádrţ na vodu 3 400 litrů, nádrţ na 

pěnidlo 210 litrů. Ve výbavě vozidla jsou např. dýchací přístroje Dräger, vyprošťovací 

zařízení Lucas, pneumatické vaky Rubena, přetlakový ventilátor, motorová a rozbrušovací 

pila, měřící a detekční přístroje, ochranné obleky OPCH 90 PO „lezecké vybavení,“4dílný 

výsuvný ţebřík Nor Bas, elektrocentrála, plovoucí čerpadlo. 

 

Obrázek č. 2 Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Terrno[8] 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815 
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Vozidlo určeno převáţně pro dodávku vody na poţářiště s osádkou 1+3. 

Nádrţ na vodu 8 200 litrů, nádrţ na pěnidlo 800 litrů. Ve výbavě vozidla jsou dýchací 

přístroje Dräger, plovoucí čerpadlo Macximum, Ochranné obleky OPCH 90 PO, OL 2. 

 

Obrázek č. 3 Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815[8] 

Automobilový ţebřík AZ 30 Renault Camiva 

(Vozidlo zapůjčeno od HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Ostrava) 

Vozidlo určeno pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Ve výbavě vozidla jsou dýchací 

přístroje Dräger, nosítka na koš, elektrocentrála, seskoková matrace. 

 

Obrázek č. 4 Automobilový žebřík AZ 30 Renault Camiva[8] 
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Dopravní automobil DA 12 A 31 

Vozidlo pro přepravu druţstva 1+8. Ve výbavě vozidla je PS 16, plovoucí čerpadlo 

Macximum, plovoucí čerpadlo Frogi, kalové čerpadlo, ochranné obleky SUNIT IV A, 

osvětlovací zařízení, elektrocentrála Honda 2800, motorová pila Stihl. [8] 

 

Obrázek č. 5 Dopravní automobil DA 12 A 31[8] 

 

Mezi další vybavení jednotky patří VEA Škoda Yetti velitelský automobil, nákladní přívěs a 

přívěsový osvětlovací agregát BLA3, traktor Yukon s vlečnou, radlici, rozmetadlem, 

štěpkovačem, čelním nakládačem a navijákem. Jednotka disponuje vyprošťovacím zařízení, 

měřícím zařízením, mezi něţ patří měřící trubičky, Expolozimetr, PH-metr, detektor plynů a 

další. Jednotka má ve svém vybavení plovací vesty, záchranné nafukovací sáně pro dvě 

osoby, k vyprošťování a evakuaci osob nad volnou hloubkou.  

Jednotka splňuje svým vybavením poţární technikou a věcnými prostředky PO kritéria dle 

tabulky č. 4. Poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany vyhovují stanoveným 

technickým podmínkám a provádějí se na nich pravidelné kontroly. 
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4.3 Personální obsazení jednotky, odborná příprava a způsobilost. 
 

Tabulka č.5 Přehled školení v jednotce 

Pozice  Jméno 
TSŘ ZOP NDT OMP  NOV  

V 

40 
S  

 
údrţba 

AZ 
P 

Velitel jednotky Richard Dudek x   x             

Velitel druţstva Tomáš Pluta x   x x     x     

Velitel druţstva Ing. Jiří Špetík x   x       x     

Velitel druţstva Roman Pecháček x   x             

Řidič strojník Pavel Šebesta     x x     x x   

Řidič strojník  Petr Adamčík x   x x     x     

Řidič strojník Jan Škovrán     x x     x     

Řidič strojník Tomáš Böhm     x x     x     

Řidič strojník Tomáš Kala     x x     x     

Řidič strojník Jiří Boháč     x x     x     

Hasič Aleš Boháč     x     x       

Hasič Jan Šefránek Dis.     x x     x     

Hasič Krhovják David   x x x           

Hasič 
Rostislav 

Szczurek     x x x         

Hasič Jan Radvanovský   x x x           

Hasič Pavel Ganita   x x x           

Hasič Milan Ryška     x x   x       

Hasič Jakub Lév     x     x       

Hasič Jakub Navrátil   x x             

Hasič Josef Kmeť   x x             

Hasič Petr Gvuzď   x x             

Hasič Zdeněk Gvuzď     x x x         

Hasič Martin Türke     x x x       x 

Hasič Michal Deters   x x             

Hasič Adam Sulek     x     x       

Hasič Pavel Bartoš   x x           x 

Hasič Lubomír Březný   x x             
 

Vysvětlivky: 

TSŘ – takticko strategické řízení, ZOP – základní odborná příprava, NDT – nositel dýchací techniky, OMP – obsluha motorových pil 

NOV – nástupní odborný výcvik, V40 – kurz  velitele  JPO II, S – řidič – strojník, P - Paramedic 
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JDSH Radvanice má celkem 27 členů. Z tabulky č. 5 vyplývá, ţe posuzovaná jednotka 

splňuje poţadavky dle tabulky č. 2 na minimální počet členů ve sboru v kategorií JPOII/2.  

 

Odborná příprava opravňuje člena jednotky k výkonu funkce, kterou v jednotce 

zastává, tzn. velitel jednotky, velitel druţstva a strojník. 

Odborná příprava se člení na dva druhy: 

1. odborná příprava k získání odborné způsobilosti strojníků, velitelů druţstev a velitelů 

dobrovolných jednotek PO (dále jen “základní odborná příprava”), 

2. odborná příprava k prodlouţení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen 

“cyklická odborná příprava”), Základní odborná příprava strojníků, velitelů druţstev, 

velitelů dobrovolných jednotek PO a odborná příprava techniků a nositelů dýchací techniky 

se provádí v odborných kurzech vzdělávacích zařízení Ministerstva vnitra, u HZS krajů, nebo 

vzdělávacích zařízeních určených Ministerstvem vnitra v rozsahu a podle osnov vydaných 

Ministerstvem vnitra. Cyklickou odbornou přípravu strojníků, velitelů druţstev a velitelů 

dobrovolných jednotek PO zabezpečuje HZS kraje. 

 

V tabulce č. 5 můţeme přehledně vyčíst, jaká je úroveň odborné přípravy a kurzů v této 

jednotce. Jednotka SDH Radvanice má celkem 27 členů, z toho 5 členů má kurz takticko – 

strategického řízení, 9 členů má základní odbornou přípravu, 27 členů má kurz nositele 

dýchací techniky, 15 členů má kurz obsluhu motorových pil, 3 členové mají za sebou nástupní 

odborný výcvik, 4 členové mají kurz Velitel JPOII, 9 členů má kurz řidič – strojník a 1 člen 

má kurz údrţby AZ (automobilová ţebřík) a 2 členové mají kurz Paramedic, coţ je úroveň 

vzdělání zdravotní sestry. Tento kurz získali členové jednotky vystudováním na střední 

zdravotní škole, nebo absolvováním oboru Zdravotnický záchranář na Ostravské Universitě. 

Šest členů má základy zdravotnických znalostí v rozsahu 16 vyučovacích hodin v rámci 

základní odborné přípravy. 

   

 

4.4 Zdravotní způsobilost členů jednotky PO 
Posuzování zdravotní způsobilosti členů SDH obcí nebo členů SDH podniku se řídí nařízením 

vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti jednotek hasičských záchranných 

sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků (dále jen 
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nařízení)[9]. Dle §69b zákona o poţární ochraně
1
 jsou členové povinní podrobovat se 

stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám. Špatný zdravotní stav by mohl ohrozit jak 

ţivoty členů, tak i ţivoty a zdraví ostatních osob při zásahu. Poţadavky na zdravotní 

způsobilost členů jsou stanoveny tak, aby ze sluţby nebyl vyřazován ze zdravotních důvodů 

příliš velký počet osob a přitom byl zajištěn jejich standardní zdravotní stav a jeho pravidelná 

kontrola. Preventivní prohlídky se dělí do 4 kategorií: vstupní, periodickou, mimořádnou a 

výstupní. Rozsah vyšetření je dán v závislosti na pracovní zátěţ hasičů, podle vykonávané 

činnosti, dle přílohy č. 1B nařízení (tabulka č. 6) v kategoriích I-IV. Členové jednotek SDH 

obcí jsou v kategoriích IV. Členové SDH obcí, jeţ mají kurz nositele dýchací techniky, jsou 

hodnoceni dle kategorie I., jelikoţ jsou na něj kladeny vyšší fyzické i psychické poţadavky 

při zásahu. Vstupní preventivní prohlídka je povinná jen u členů, kteří svou sluţbu vykovávají 

jako své zaměstnání. U členů jenţ nevykonávají sluţbu v jednotce jako své zaměstnání, se 

poţaduje pouze periodická prohlídka u svého praktického lékaře.   

Tabulka č. 6 Hodnotící kritéria zdravotní způsobilosti podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb. 

přílohy č.1B. Jednotka sboru dobrovolných hasič obce nebo jednotka sboru dobrovolných 

hasičů podniku 

Pořadové 

číslo 

Funkční zařazení člena 

jednotky  

činnost vykonávaná členem 

jednotky  

Kategorie pro 

posouzení 

zdravotní 

způsobilosti 

1 Hasič, starší hasič    Příleţitostné provádění méně 

náročných záchranných a 

likvidačních prací s omezenou 

fyzickou a psychickou zátěţí. Moţná 

práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou, podle specializace řízení 

poţární techniky při zásahu. Práce ve 

venkovním prostředí, občas v 

prostředí s vyššími výkyvy teplot, 

práce ve vlhku a prachu.  

IV. 

2 Hasič - strojník 

3 Hasič - technik 

4 Velitel druţstva 

5 

Velitel jednotky 

6 

Funkce 1 aţ 5 

vykonávané pouţitím 

dýchací techniky  - 

nositel dýchací techniky                       

Jako u funkce pořadové číslo 1-5 s 

pouţitím dýchací techniky a se 

zvýšenou fyzickou a psychickou 

zátěţí, pouţívání ochranných 

protichemických oděvů. 

I. 

 

Všichni členové SDH Radvanice se pravidelně podrobují lékařským prohlídkám u svých 

praktických lékařů v intervalu 2 let. Všichni členové mají kurz NDT, čímţ se při preventivní 

                                                 
1
 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění pozdějších předpisů[1] 
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prohlídce podrobuji i vyšetření zraku, sluchu, kůţe, podpůrného aparátu, orientačního 

chemického vyšetření moči, vyšetření elektrografické a spirometrické, vyšetření glykemie a 

neurologické odborné vyšetření.  

5. Analýza rizik území pro obec Radvanice pomocí map rizik 
 

Mapy rizik jsou speciální kartografické listy definovaného území (např. obce, kraje, celé 

republiky), na nichţ jsou barevně vyznačeny různé úrovně rizika. Mapa rizik pro dané území 

je výsledkem procesu mapování rizik. Při mapování rizik se identifikují území s různou 

úrovní rizika jako výsledek interakce projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území a 

s úrovní připravenosti na území. Mapování rizik se provádí na základě technologií 

geografického informačního systému s vyuţitím statistických a numerických analýz. Mapa 

rizik umoţňuje identifikovat sloţení a úroveň rizika pro kaţdou část území analyzovaného 

územního celku. Mapy rizik slouţí jako základní vstup do procesů havarijního a krizového 

plánování. Podávají komplexní informaci o zatíţení území riziky a jsou zdrojem analýzy 

ohroţení objektů. [10] 

Pro obec Radvanice jsou vypracovány mapy rizik se zaměřením na dopady přirozené 

povodně, zvláštní povodeň, úniku nebezpečných látek, únik metanu a havárie v silniční 

dopravě. Tyto mapy zpracovává Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, oddělení 

krizového řízení. Pro prvotní znázornění rizika je pouţitá mapa s Kumulovaným rizikem, kde 

je znázorněno pouze nebezpečí a zranitelnost bez ohledu na připravenost daného území 

(příloha č. 2). Po přihlédnutí na připravenost daného území vznikne mapa Korigovaného 

rizika (příloha č. 3), kde je zahrnuta akceschopnost území na daná rizika.  

Mapa rizik pro zvláštní povodeň (příloha č. 4) je zaměřená na vodní díla Šance, Ţermanice a 

Morávku. V mapě jsou zakresleny moţné hranice záplav při vzniku havárie na vodním díle.  

Přirozená povodeň (příloha č. 5), obsahuje zaznačení pro stoletou vodu a je zde zaznamenána 

i povodeň v roce 1997.  

Mapy pro únik metanu (příloha č. 6) a nebezpečných látek (příloha č. 7), jsou zde uvedeny 

spíše pro informační účely, jelikoţ se hodnoceného území přímo netýkají.  

Mapa havárií v silniční dopravě (příloha č. 8) poukazuje na rizika pro hlavní silniční tahy na 

ulicích Rudná (11), Těšínská (479), Frýdecká (477) a Fryštácká (59).  
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JSDH Radvanice v roce 2010 vyjíţděla k 251 zásahům (příloha č. 9). Druhy a počty zásahů, 

jeţ se jednotky SDH zúčastnila, jsou graficky znázorněné v grafu č.1.. Výjezdy byly 

prováděné v obci Radvanice, ale také v přilehlých obcích Bartovice, Michalkovice, Kunčičky, 

Šenov, a dále v Hošťálkovicích, Slezské Ostravě, Heřmanicích, Muglinově, Mariánksých 

Horách, Antošovicích, Koblově, Hrušově, Bohumíně, Přívoze a v Zábřehu. 

 Graf č. 1 Přehled zásahů v roce 2010 

 

Při výjezdech k poţárům se jednalo především o poţáry: plastových kontejnerů, odpadů, 

popelnic, nízkých budov (chaty, garáţe), rodinných domů, lesních a polních porostů a trávy, 

el. kabelů v zemi a osobních vozidel.  

Výjezdy k dopravním nehodám byly z větší části k nehodám osobních vozidel, případně 

k vyproštění zapadlých dodávkových a nákladních vozidel.  

Mezi výjezdy technické pomoci patřily čerpání vody ze sklepů, vodních lagun, zatopených 

silnic, rozebírání protipovodňových zábran v Koblově, překáţky na cestách (nalomené, 

nahnuté stromy), pomoc při likvidaci hmyzu, akutní otevření bytu, záchrana srnky ze studny a 

sesuv půdy. 

Souhrnem výjezdů pro jednotlivé druhy zásahů dostaneme četnost vzniklých druhů rizik, při 

nichţ byl nutný zásah jednotky. Z tohoto přehledu vyplynul fakt, ţe z celkového počtu 251 

zásahu bylo 66% technického charakteru, 22% likvidace poţárů, 10% účast při dopravních 

nehodách a 2% jiné zásahy, které nebyly přiřazené ţádné kategorií.  

22%

10%

66%

2%

Přehled zásahů v roce 2010

Poţár
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Technická 
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6. Analýza pomocí kontrolních seznamů  - porovnání rizik a akceschopnosti 

jednotky  
Analýza rizik pomocí kontrolních seznamů (Check list analysis) se označuje písmeny CL. 

Jedná se o metodu deterministickou neboli nesystematickou, která má velmi rozsáhlé a 

rozmanité vyuţití. Pouţívá se pro identifikací zdrojů rizik. Tvůrce CL by měl znát 

problematiku, kterou posuzuje, aby nebylo nic opomenuto. Tato metoda je velice efektivní 

pro identifikování moţných zdrojů rizik v systému, ale má i své nedostatky. U této metody je 

velká pravděpodobnost opomenutí potencionálních problémů a poskytuje jen kvalitativní 

informace bez kvantitativního odhadu souvisejícího rizika. CL musí být logicky uspořádaný. 

Musí obsahovat úplný soubor otázek pro zjišťování problémů. Otázky musí být na sobě 

vzájemně nezávislé a musí být vyhodnoceny určitým hodnotovým systémem (ANO/NE, 1/0, 

VYHOVUJE/NEVYHOVUJE,….) 

Při tvorbě kontrolních seznamů pro JSDH Radvanice jsem vycházela z poţadavku na 

akceschopnost jednotky sborů dobrovolných hasičů dle právních předpisů [2] a moţných 

druhu zásahu vyplývajících z rizik. Zvlášť jsem hodnotila rizika pro dané území dle map 

rizik, které jsou v příloze a to pomocí klíče ANO=1, NE=0. Organizační, technickou, 

odbornou způsobilost a akceschopnost pro zásah při výskytu vytypovaných MÚ, jsem 

hodnotila klíčem ANO=1, NE=0 a to kaţdou kategorií zvlášť. V kontrolních listech jsou 

otázky zaměřené na moţnost vzniku daného rizika v hodnocené lokalitě a také schopnost 

reakce jednotky na případný zásah při vzniku rizika. Výsledkem je součet kladných odpovědí, 

převedený do procentuálního výstupu. Výsledné procento je posuzované nastavenými 

parametry. Tyto parametry jsou nastaveny jinak pro hodnocená rizika a akceschopnost.   

6.1. Kontrolní seznam pro hodnocení akceschopnosti JSDH Radvanice 

v porovnání s právními předpisy a riziky daného území 
 

Tabulky jsou vypracované pro jednotlivé hodnocené úseky. V Tabulce č. 7 je hodnocena 

organizační způsobilost. V tabulce č. 8, je hodnocena technická způsobilost JDSH Radvanice. 

V tabulce č. 9 je posuzována odborná způsobilost. Akceschopnost pro zásah dle 

vytypovaných rizik je vyhodnocena v tabulce č. 10. Moţný výskyt rizik je hodnocen v tabulce 

č.11. Otázky zaměřené na rizika vycházejí z analýzy rizik pro území Radvanice pomocí map, 

které jsou v přílohové části a ze soupisu zásahu za minulý rok, který je taktéţ uveden 

v příloze. 
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6.1.1. Kontrolní list pro hodnocení organizační způsobilosti 

 

Tabulka č. 7 Kontrolní list pro hodnocení organizační způsobilosti 

Organizační způsobilost 

Splňuje jednotka poţadované personální obsazení v níţe uvedených 

kategoriích? 

Hodnocení 

poţadavku 

1/0 

Velitel 1 

Velitel druţstva 0 

Strojník  1 

Hasič, starší řidič 1 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorií jednotky 1 

Celkem základní počet členů 1 

Celkem kladných odpovědí 5 

% 83,88 % 

 

Po stránce organizační jednotka splňuje pět ze šesti poţadovaných kritérií na minimální 

poţadovaný stav členů jednotky, dle přílohy č. 4 vyhlášky č.247/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. [4]. Jediné hodnocené kritérium, které není splněno, je minimální poţadovaný počet 

velitelů druţstev. JSDH Radvanice, má své členění do 4 druţstev a proto má pouze 4 velitelé 

druţstva. Jelikoţ to nesplňuje limity ve vyhlášce a z praktického hlediska i zastupitelnost, 

doporučila bych tento nedostatek odbourat. 

6.1.2. Kontrolní list pro hodnocení technické způsobilosti 

 

Tabulka č. 8 Kontrolní list pro hodnocení technické způsobilosti  

Technická způsobilost  

Splňuje jednotka poţadavky na poţární techniku a věcné prostředky 

poţární ochrany? 

Hodnocení 

poţadavku 

1/0 

Cisternová automobilová stříkačka v základním provedení (dále jen CAS) 1 

Dopravní automobil 1 

Automobilový ţebřík do 30 m 1 

Automobilová plošina do 30m 0 

Odsávač kouře nebo přetlakový ventilátor 1 

Motorová stříkačka 1 

Dýchací přístroj 1 

Vozidlová radiostanice poţární ochrany 1 

Přenosná radiostanice poţární ochrany 1 

Mobilní telefon 1 

Poţadovaný výjezdový čas 1 
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Odpovídá technický stav poţární techniky a věcných prostředků stavům 

poţadovaných? 1 

Zkouší se technické vybavení pravidelně na kompletnost a funkčnost?  1 

Dokumentuje se přezkoušení technického vybavení? 1 

Celkem kladných odpovědí 13 

% 86,67 % 

 

Po stránce technické způsobilosti splňuje jednotka minimální poţadované limity na vybavení 

poţární technikou a věcnými prostředky poţární techniky, dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č.247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů[4], vyplývající z tabulky č. 8. Poţární technika a 

prostředky poţární ochrany jsou pravidelně servisovány v autorizovaných servisech a 

podstupují technické zkoušky a zkoušky funkčnosti poţadovaných prostředků. Automobilový 

ţebřík není ve vozovém parku jednotky, ale je moţno si ho vypůjčit u HZS 

Moravskoslezského kraje. Tento nedostatek bych nepovaţovala za závaţný, jelikoţ jednotka 

disponuje Automobilovým ţebříkem, který lze improvizovaně vyuţít na zásahy, u kterých by 

se pouţila plošina.  

6.1.3. Kontrolní list pro hodnocení odborné způsobilosti 

 

Tabulka č. 9 Kontrolní list pro hodnocení odborné způsobilosti 

Odborná způsobilost  

Splňuje jednotka zdravotní a odbornou způsobilost dle níže uvedených 
požadavku? 

Hodnocení 

poţadavku 

ANO/NE 

Zdravotní způsobilost 1 

Opakované zdravotní prohlídky 1 

Osvědčení o odborné způsobilosti 1 

Prověřovací cvičení 1 

Pravidelná školení 1 

Celkem kladných odpovědí 5 

% 100 % 

 

Po stránce odborné způsobilosti, kde jsem hodnotila zároveň zdravotní i odbornou způsobilost 

JSDH Radvanice plně vyhovuje, tabulka č. 9.  Ze zdravotního hlediska jsou všichni členové 

zdravotně způsobilí podle nařízení vlády č. 352/2003 Sb. Přílohy č.1B[5]. Školení a ověřovací 

cvičení jsou v závislosti na pravidelnosti obnovování dosaţených způsobilosti a prověřovací 
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cvičení jsou vykonávaná dle programu ministerstva vnitra, HZS kraje a ve spolupráci 

s okolními sbory dobrovolných hasičů pro lepší koordinaci případného zásahu.  

6.1.4. Kontrolní list pro vyhodnocení akceschopnosti pro zásah 

 

 

Tabulka č. 10 Kontrolní list pro hodnocení akceschopnosti pro zásah 

Akceschopnost 

Splňuje jednotka akceschopnost pro vybrané druhy zásahů? 
Hodnocení 

poţadavku 

ANO/NE 

Je JSDH akceschopná prvotního zásahu při záchranných pracích během 
povodní? 

1 

Je JSDH akceschopná pro likvidační a obnovovací práce během 
povodní? 

1 

Má JSDH měřící zařízení pro měření úniku metanu do ovzduší ? 
1 

Je JSDH akceschopná prvotního zásahu při záchranných pracích 
v případě nebezpečí úniku metanu? 

1 

Je JSDH akceschopná likvidačních a obnovovacích prací v případě 
nebezpečí úniku metanu? 

1 

Má JSDH měřící zařízení pro měření úniku nebezpečné látky do 
ovzduší? 

1 

Je JSDH schopná provést hromadnou dekontaminaci osob 
samostatně? 

0 

Je JSDH schopná provést hromadnou dekontaminaci osob ve 
spolupráci s další jednotkou? 

1 

Je JSDH akceschopná prvotního zásahu při záchranných pracích 
v případě úniku nebezpečné látky? 

1 

Je JSDH akceschopná likvidačních a obnovovacích prací v případě 
úniku nebezpečné látky? 

1 

Je JSDH schopná provést likvidaci nebezpečné látky na vodní hladině?  
1 

Je JSDH schopná poskytnou předlékařskou pomoc?  1 

Má JSDH vyprošťovací techniku potřebnou pro zásah v případě 
dopravní nehody? 

1 

Je JSDH akceschopná prvotního zásahu při záchranných pracích? 
1 

Je JSDH akceschopná pro likvidační a obnovovací práce v případě 
dopravních nehod? 

1 

Celkem kladných odpovědí 14 

% 93,33 % 
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V tabulce č. 10 jsem hodnotila poţadovanou akceschopnost jednotky pro zásah s ohledem na 

vytypovaná rizika pro obec Radvanice a s přihlédnutím k druhům výjezdu v roce 2010. 

Z celkového moţného počtu  15- ti kladných odpovědí, byla jednotky ve 14 moţných 

případech hodnocena kladně. Pouze u otázky zaměřenou na hromadnou dekontaminaci osob 

jednotka nesplnila poţadavky. Musím ale podotknout, ţe zde je jednotka schopná hromadné 

dekontaminace osob typu SDO 2 částečně, ve spolupráci s dalšími jednotkami HZS 

Moravskoslezského kraje.  

 

6.1.5. Kontrolní seznam moţného výskytu rizika 

 

 

Tabulka č. 11 Kontrolní list hodnocení možného výskytu rizika  

Rizika 

Možný výskyt nebezpečí vzniku rizika 
Hodnocení 

poţadavku 1/0 

Vyskytuje se zde riziko vzniku zvláštní povodně? 1 

Vyskytují se v blízkosti vodní díla?  0 

Vyskytují se v blízkosti laguny, nebo rybníky? 1 

Vyskytuje se zde riziko vzniku přirozené povodně? 1 

Vykytuje se zde riziko vzniku povodně způsobené 
zimní nebo jarní oblevou?  

1 

Vykytuje se zde riziko vzniku povodně způsobené 
dlouhotrvajícími dešti?  

1 

Vykytuje se zde riziko vzniku povodně způsobené 
nárazovými dešti?  

1 

Vyskytují se v blízkosti řeky? 1 

Vyskytuje se na území riziko úniku metanu?  
1 

Spadá toto území pod možný nahodilý výstup úniku 
metanu? 

1 

Spadá toto území pod ohrožená území pro únik 
metanu?  

0 

Spadá toto území pod nebezpečné území pro únik 
metanu? 

0 

Spadá toto území pod Karbonské okno?  0 

Vyskytuje se na tomto území riziko úniku nebezpečné 
látky? 

1 

Vyskytuje se na tomto území riziko havárií v silniční 
dopravě?  

1 

Celkem kladných odpovědí  11 

% 73,33% 
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V tomto kontrolním listě je souhrn moţného výskytu rizik pro území Radvanice, které 

vyplývají z map rizik a přehledu zásahu v roce 2010.  Je nutno podotknout, ţe riziko úniku 

metanu je jen s moţným nahodilým výskytem a historicky v posledních 5 letech tato situace 

nenastala. Mezi rizika, která jiţ nastala, patří povodeň, havárie v silniční dopravě a únik 

nebezpečné látky. Další rizika jsem nehodnotila z důvodu historického výskytu pro 

hodnocené území. 

 

 

 

6.2. Celkové vyhodnocení kontrolních listů  

6.2.1. Vyhodnocení kontrolních listů zaměřené na akceschopnost 

 

Tabulka č. 12 Akceschopnost 

Celkové vyhodnocení  
Organizační 
způsobilost 

Technická 
způsobilost  

Odborná 
způsobilost Akceschopnost Celkem 

Celkový možný počet 
kladných odpovědí 6 14 5 15 40 

Počet kladných odpovědí 5 13 5 14 37 

% 83,33% 92,86% 100,00% 93,33% 92,50% 

 

Kritéria hodnocení  

Tabulka č. 13 Kritéria hodnocení akceschopnosti  

% Zařazení 

100,00-95,00 vyhovuje bez připomínek 

94,90-90,00 vyhovuje s připomínkou 

89,90-00,00 nevyhovuje 

 

 

6.2.2. Vyhodnocení kontrolního listu zaměřeného na rizika 

 

Kritéria hodnocení 

 

Tabulka č. 14 Kritéria hodnocení rizik 

% Zařazení 

100,00-75,00 vysoce riziková oblast 

74,90-35,00 riziková oblast 

34,90-15,00 oblast s běţným výskytem rizika 

14,90-00,00 oblast s minimálním výskytem rizka 
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Po vyhodnocení jednotlivých kontrolních listů zaměřených na akceschopnost vznikla tabulka 

č. 12, ve které je ucelený přehled za hodnocené úseky převedený na procenta. Celkové 

procento je dále posuzováno dle kritérií hodnocení, které jsou nastaveny v tabulce č. 13. 

Celkové hodnocení JSDH Radvanice je vyhovující s připomínkou. S tabulky je patrné, ţe 

jednotka dobrovolných hasičů je akceschopná zásahů, pro které je předurčená a pro zdolávání 

moţných rizik, jeţ jsou vyhodnocená pro dané katastrální území. Jedinou připomínku mám 

k nesplnění minimálního počtu velitelů druţstev, doporučila do budoucna odstranit. 

Hodnotící kritéria pro kontrolní list rizik jsou uvedena v tabulce č. 14. Jelikoţ byl kontrolní 

list vyhodnocen na 73,33%, spadá toto území do rizikové oblasti. Toto je způsobeno 

především průmyslovými areály Arcelor Mittal Ostrava, a.s a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, 

a.s.. Tyto průmyslové areály zvyšují potencionální riziko vzniku MÚ v oblasti úniku 

nebezpečné látky, popř. úniku metanu. Radvanice jsou z tohoto pohledu v okrajových 

lokalitách moţného ohroţení.  S přihlédnutím na bezpečnostní opatření, které musí tyto areály 

splňovat, by se dalo usuzovat, ţe toto riziko je takřka zanedbatelné a celkové hodnocení 

území zkresluje. 

  



[27] 

 

 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit akceschopnost jednotky sborů dobrovolných hasičů obce 

Radvanice u Ostravy. Posuzovala jsem jednotku jako celek a to z hlediska organizační, 

technické a odborné připravenosti sil a prostředků k provedení zásahu jak je uvedeno §18 

vyhlášky 247/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále jsem se zaměřila na moţná rizika 

pro obec Radvanice a to pomocí map rizik, poskytnuté hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, oboru havarijního plánování a krizového řízení, oddělení krizového 

řízení. Tyto mapy vzniky geograficko-geologickým a statistickým průzkumem s přihlédnutím 

na připravenost posuzovaného území na vznik mimořádné události. Jako další poklad pro 

vyhodnocení rizik mi poslouţil přehled výjezdů jednotky za rok 2010. Souhrnem výjezdů pro 

jednotlivé druhy zásahů jsem dostala četnost vzniklých druhů rizik, při nichţ byl nutný zásah 

jednotky. Z tohoto přehledu vyplynul fakt, ţe z celkového počtu 251 zásahu bylo 66% 

technického charakteru, 22% likvidace poţárů, 10% účast při dopravních nehodách a 2% jiné 

zásahy, které nebyly přiřazeny ţádné kategorií. Jelikoţ zásah při poţárech patří mezi stěţejní 

úkoly jednotek poţární ochrany a riziko poţárů se nedá určit ţádnou mapou rizik, není toto 

riziko v této práci hodnocené. Minimální poţadavky na akceschopnost jednotky pro zásah při 

vzniku poţárů, jsou splněné ze stránky legislativní a dále je moţné zvýšení akceschopnosti 

zajistit pouze cvičeními a zkušenostmi.  V kontrolních listech jsem posuzovala zvlášť 

organizační, technickou a odbornou způsobilost dle platné legislativy. Jediný nedostatek 

z hlediska legislativního, který jsem odhalila, je nesplňující poţadavek na počet velitelů 

druţstva. Tady bych do budoucna doporučila tento nedostatek odstranit.  Zvlášť je potom 

posuzována akceschopnost jednotky na vytypované druhy zásahů. Celkové procentuální 

hodnocení po stránce akceschopnosti JSDH Radvanice vyšlo 92,50%. Toto procento zařazuje 

jednotku do kategorie, vyhovuje s připomínkou. Zde bych jako připomínku uvedla jiţ 

zmiňovaný nedostatek velitelů druţstva. Z vytvořeného kontrolního listu dle vytypovaných 

rizik vyšla obec Radvanice jako riziková oblast. Jde především o riziko úniku metanu a 

nebezpečné látky, které výsledné procento zkresluje. Z hlediska bezpečnostního jsem ale tyto 

rizika počítala jako ANO a to z důvodu zajištění připravenosti na vznik MÚ.  JSDH 

Radvanice, při zajišťování záchranných prací je při vzniku všech rizik akceschopná 

s výjimkou evakuace osob při povodních pomocí člunů, jimiţ nedisponuje. V tomto případě 

by si jednotka pro zásah musela zapůjčit vybavení od hasičského záchranného sboru kraje. 

Jednotka je vybavená měřícími zařízeními, jako je například Explozimetr, které můţe pouţít 

při vzniku rizika úniku metanu, nebo nebezpečných látek. S ohledem na nebezpečné látky a 
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jejich únik do vody, má jednotka zkušenosti se stavbou improvizovaných norných stěn. Po 

získání předurčenosti jednotky pro zásah při vzniku rizika úniku nebezpečné látky bude 

součástí týmu hromadné dekontaminace osob SDO2. Druhá předurčenost jednotky je pro 

dopravní nehody. V tomto případě je jednotka schopná všech činnosti souvisejících s tímto 

rizikem. Je dostatečné vybavená i proškolená, a jelikoţ má tuto předurčenost několik let, tak 

má jednotka i značné zkušenosti z výjezdů.  Zranitelnost jednotky je pravděpodobná spíše v 

selhání jednotlivců po stránce psychické, coţ je ale do určité míry předpokládaný jev, který 

není jednotka schopná eliminovat, ale pouze minimalizovat celkovou týmovou spolupráci a 

odborným zázemím. Při komplexním hodnocení jednotky dobrovolných hasičů obce 

Radvanice jsem došla k závěru, ţe je tato jednotka akceschopná ve smyslu zákona, tzn. ţe na 

všechny druhy zásahů, ke kterým v roce 2010 vyjíţděla, byla dostatečně vybavená a 

vycvičená. Jako velké pozitivum u této jednotky vidím snahu rozšiřování svých teoretických a 

praktických znalosti, které denně pouţívají pro záchranu lidských ţivotů a k ochraně majetku 

a ţivotního prostředí a tím i snahu pro získávání nových předurčeností. 
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Příloha č. 1 Stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obcí a základní poţadavky na jednotky PO 
 

 

Územní odbor OSTRAVA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obec                            Ko     Kui Kz   Kc   SN     Vybrané objekty              Výsledný  Požadavky na 

                                                                                            SN        JPO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hošťalkovice                    12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Hrabová                         12     3   0    15   II B                                 II B    1-10 2-15 

Krásné Pole                     12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Lhotka                          12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Martinov                        12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Mariánské Hory a Hulváky        15     5   1    21   I B    Dům s pečovatelskou službou   I B     1-7 2-10 

                                                            II A 

Michálkovice                    12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Moravská Ostrava a Přívoz       15     5   2    22   I B    Obytné budovy 22x I B         I B     1-7 2-10 

                                                            Dům kultury Vítkovice I B 

                                                            Divadlo Jiřího Myrona I B 

                                                            Domov důchodců II A 

                                                            Městská nemocnice I B 

                                                            Kino Vesmír I B 

                                                            Kino Máj I B 

                                                            Hotelový dům Harmony I B 

                                                            Hotelový dům Jindřich I B 

                                                            Interhotel Palace I B 

                                                            Interhotel Imperial I B 

                                                            Multiminikino Cinestar II B 

                                                            Divadlo Ant. Dvořáka I B 

Nová Bělá                       12     3   0    15   II B                                 II B    1-10 2-15 
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Nová Ves                        10     0   0    10   III A                                III A   2-15  1-20 

Petřkovice                      12     3   0    15   II B                                 II B    1-10 2-15 

Plesná                          12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Polanka nad Odrou               14     0   0    14   II B                                 II B    1-10 2-15 

Poruba                          20     3   2    25   I A    Obytné budovy 4 x I B         I A     2-7 1-10 

                                                            Fakultní nemocnice I B 

                                                            Domov sester I B 

                                                            Studentské koleje I B 

                                                            Kino Dukla I B 

                                                            Kulturní dům OKD I B 

                                                            Domov důchodců II A 

Ostrava Jih                     20     3   2    25   I A    Domovy důchodců 4x II A       I A     2-7 1-10 

                                                            Ubytovna Teplotechny I B 

                                                            Dětské centrum II A 

                                                            Kulturní dům II B 

                                                            Kino Luna II B 

                                                            Dům mladých hutníků I B 

                                                            Dům kultury NH I B 

                                                            Nemocnice NH I B 

                                                            Hotelový kompl. Vista I B 

                                                            Metalurg I B 

                                                            Dětský domov II A 

                                                            Spec.škola pro ment.postižené 

                                                            II A 

                                                            Hotel Areál I B 

                                                            Obytné budovy 27x I B 

                                                            Hotel Vista I B 

                                                            Hotel Elmontex I B 

                                                            Hotel Hlubina I B 

                                                            Hotel Vítek I B 

Proskovice                      12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15 
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Pustkovec                       12     0   0    12   II B                                 II B    1-10  2-15 

Radvanice a Bartovice           14     3   0    17   II A   LDN II A                      II A    2-10 1-15 

Slezská Ostrava                 15     3   2    20   II A   Věznice Heřmanice I B         II A    2-10 1-15 

                                                            Koleje a menzy I B 

                                                            Domov důchodců II A 

                                                            Ústav pro ment. postižené 

                                                            děti II A 

                                                            Hotel Kovák I B 

Stará Bělá                      12     3   0    15   II B                                 II B    1-10  2-15 

Svinov                          14     3   0    17   II A                                 II A    2-10 1-15 

Třebovice                       12     0   0    12   II B                                 II B    1-10 2-15 

Vítkovice                       14     5   1    20   II A   Domov důchodců II A           II A    2-10 1-15 

                                                            PKS Vítkovice I B 

 

 

Ko - kriterium počtu obyvatel                               Kz - kriterium četnosti 

                                                            zásahů 

Kui - kriterium charakteru území                            Kc = Ko + Kui + Kz   
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Příloha č. 2 Kumolované riziko 
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Příloha č. 3 Korigované riziko 
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 Příloha č.4 Zvláštní povodeň 
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Příloha č. 5 Přirozená povodeň 

  



[8] 

 

Příloha č. 6 Únik metanu 
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Příloha č. 7 Nebezpečné látky 
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Příloha č. 8 Havárie v silniční dopravě 
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Příloha č. 9 Přehled výjezdů SDH Radvanice za rok 2010 
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