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ANOTACE 

VLÁČIL, M.: Akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí s územní 

působností pro likvidace následků vichřice. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010, 54 s. 

V bakalářské práci se zabývám vším, co musí splňovat jednotka sboru dobrovolných 

hasičů obce, aby mohla samostatně provést zásah pro likvidaci následků vichřice. V práci je 

uvedena legislativa, technické vybavení a odborné způsobilosti potřebné pro výkon této 

činnosti. Jsou zde uvedeny náklady na vybavení jednotky pro splnění akceschopnosti. 

Klíčová slova: akceschopnost, vichřice, motorová řetězová pila, jednotka poţární 

ochrany.  

 

ANNOTATION 

VLÁČIL, M.: Action Readiness of Volunteer Fire Brigades of Municipalities with 

Territorial Competence for Mitigation of Strong Wind Effects. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB 

– Technical University Ostrava, Faculty of safety engineering, 2010, 54 p. 

In my bachelor thesis I deal with the requirements a voluntary firebrigade of a village 

needs to fulfil to be able to deal independently with the effects of a storm. In the thesis I 

included legislature, a list of technical equipment and skills and qualifications necessary for 

carrying out this activity. Costs of equipment for the firebrigade to become fully effective 

have been included. 

            Key words: efficacy, storm, chainsaw, firebrigade unit 
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1 Úvod 

V dnešní době dochází ke stále častějším ţivelným pohromám, jak ve světě, tak i 

v naší republice. S vichřicemi, povodněmi a dalšími událostmi se setkáváme velice často a 

s rostoucí populací budou následky těchto událostí čím dál tím víc ničivější.  

Tuto práci směřuji na výběr potřebného vybavení technickými prostředky jednotek 

sboru dobrovolných hasičů s územní působností pro likvidaci následků vichřice. Nejvíce se 

budu zabývat ochrannými prostředky a technickým vybavení v souladu s evropskými 

normami pro práci s motorovou řetězovou pilou. Při takovýchto událostech, jako jsou vichřice 

je činnost  JSDH velice důleţitá a nedovedu si představit nepřítomnost JSDH u těchto 

událostí. Je velice důleţité, aby se JSDH vybavovaly potřebnými technickými a ochrannými 

prostředky a proto hlavním úkolem této práce je navrhnout potřebné vybavení pro JSDH. 

 Jsem členem jednotky sboru dobrovolných hasičů Senice na Hané, a proto se budu 

zabývat jednotkami poţární ochrany v Olomouckém kraji. Vím, ţe tyto jednotky nejsou 

dostatečně vybaveny potřebnou technikou pro likvidaci této události. Jednotky se často 

potýkají z neznalostí, jaké vybavení je potřeba pro výkon této činnosti. Tato práce je jakýmsi 

vodítkem pro JSDH, jak udělat jednotku akceschopnou pro likvidaci této události. 

Cílem této práce je zpracovat přehled předpisů, vztahujících se na práci s motorovou 

pilou u jednotek sborů dobrovolných hasičů. Vyhodnotit podmínky pro odbornou způsobilost 

a výcvik pro práci s motorovou pilou u JSDHO. Stanovit doporučení pro vybavení JSDHO na 

zajištění samostatných prací při likvidaci následků vichřic. 
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2 Rešerše literatury 

 

VOJTA, Zdeněk; RUCKÝ, Emil. Osobní ochranné pracovní prostředky. Ostrava: 

Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2006 – Publikace se zabývá ochrannými 

pracovními prostředky a normami, které se k těmto prostředkům vztahují.  

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

mimo jiné popsány JPO, jejich úkoly a rozdělení do kategorií. 

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

předpisů. Zde je mimo jiné popsáno plošné pokrytí jednotkami poţární ochrany a podmínky 

akceschopnosti JSDH. 

Česká republika. Pokyn Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra. In Sbírka interních aktů řízení Generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra. 2004 – Zde je 

popsáno jaké vybavení musí mít motorová řetězová pila dále její údrţba a kontroly. Je zde 

uvedena způsobilost obsluhy pro práci s MP a odborná příprava obsluh MP. 
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3 Jednotky požární ochrany  

Jednotkou poţární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém 

tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), poţární technikou (automobily) a věcnými 

prostředky poţární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.). 

Základním posláním jednotek PO je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před 

poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohroţují ţivot a 

zdraví obyvatel, majetek nebo ţivotní prostředí a které vyţadují provedení záchranných, resp. 

likvidačních prací [1]. 

3.1 Druhy jednotek požární ochrany  

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

jednotkách, ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na [1]: 

 Jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je sloţena z příslušníků 

hasičského záchranného sboru určených k výkonu sluţby na stanicích hasičského 

záchranného sboru kraje. 

 Jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je sloţena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 

jednotce jako své zaměstnání. 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je sloţena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce poţární ochrany jako své zaměstnání. 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je sloţena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 

jednotce poţární ochrany jako své zaměstnání.  

3.2 Plošné pokrytí 

Plošným pokrytím území kraje jednotkami poţární ochrany (dále jen "plošné pokrytí") 

se rozumí rozmístění jednotek poţární ochrany na území  kraje a na území hlavního  města 

Prahy [2]. 
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Počet zasahujících jednotek je dán základní tabulkou plošného pokrytí. 

Tabulka č. 1 Tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí území 

obce 

Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu 

na místo zásahu 

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

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

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

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

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

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

IV. A 1 JPO do 20 min a další 2 JPO do 25 min 

Stupeň nebezpečí obce je vypočítán dle vyhlášky 247/2001 příloha 1 [2].  

3.3  Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro účely plošného pokrytí se JPO dělí na jednotky [3]: 

 S územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

JPO I - Jednotka hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), s územní 

působností zpravidla do 20 minut jízdy z místa dislokace a dobou výjezdu jednotky od 

vyhlášení poplachu do 2 minut. 

JPO II - Jednotka SDH obce, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace, která zabezpečuje jeden (JPO II/1) nebo dva (JPO II/2) výjezdy druţstva 

minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel 

zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 5 minut.  

JPO III - jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace, která zabezpečuje jeden (JPO III/1) nebo dva (JPO III/2) výjezdy druţstva 

minimálně o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel 

zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut. 
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 S místní působností zasahující na území svého zřizovatele 

JPO IV - Jednotka hasičského záchranného sboru podniku. 

JPO V - Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají sluţbu v JPO 

dobrovolně. 

JPO VI - Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

3.4 Úkoly jednotek požární ochrany 

JPO plní tyto úkoly: 

 provádí poţární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění 

a nasazování sil a prostředků. 

 provádí záchranné práce při ţivelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech. 

 podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje.  

Výkon sluţby 

Výkonem sluţby členů JPO se podle zákona o PO rozumí veškerá činnost směřující 

k předcházení poţárům a jejich zdolávání, sniţování následků ţivelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti JPO. Výkon sluţby se dělí na 

organizační a operační řízení.  

Organizační řízení JPO  

 Organizačním řízením se rozumí činnost k dosaţení stálé organizační, technické 

a odborné způsobilosti sil a prostředků poţární ochrany k plnění úkolů JPO. 

 Podmínky akceschopnosti v JPO stanoví prováděcí právní předpis. 

 Zaměstnanci podniků a členové dobrovolných jednotek poţární ochrany jsou 

povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Odborná příprava 

zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. 
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Operační řízení JPO  

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících 

potřebu nasazení sil a prostředků poţární ochrany, provedení poţárního zásahu a záchranných 

prací při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků 

PO na základnu [3]. 

3.5  Jednotky sboru dobrovolných hasičů s územní působností v Olomouckém 

kraji 

Olomoucký kraj je z hlediska poţární ochrany rozdělen na jednotlivé územní odbory.  

Územní odbor Olomouc, Prostějov, Přerov a Sever. 

                         

Obrázek 1 JPO ÚO Olomouc [11]                            Obrázek 2 JPO ÚO Prostějov [11] 
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Obrázek 3 JPO ÚO Přerov [11]                           Obrázek 4 JPO ÚO Sever [11] 

Tabulka č. 2 Počty JSDH v územních odborech k 1. 3. 2008 [11] 

Územní odbor Počet JPO II Počet JPO III 

Olomouc 8 14 

Prostějov 5 12 

Přerov 4 15 

Sever 12 25 

Celkem 29 66 
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4 Akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů  

Budu se zabývat pouze JSDH obce s územní působností JPO III/1a JPO II/1 (dále jen 

JSDH). 

4.1 Podmínky akceschopnosti 

Akceschopností jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil 

a prostředků k provedení zásahu. 

Akceschopnost jednotky se prověřuje taktickým a prověřovacím cvičením [2]. 

4.2 Organizační připravenost 

Jednotku tvoří technika a věcné prostředky poţární ochrany a velitelem jednotky 

stanovený počet členů JSDH obce [2]. 

Tabulka č. 3 Početní stav v JSDH [2] 

Vnitřní organizace jednotky   počet 

Celkový početní stav členů     12 

Počet členů v pohotovosti pro výjezd      4 

Velitel      1 

Velitel druţstva      2 

Strojník      4 

Hasič, starší hasič      5 

Velitel dobrovolné jednotky ustanovený zřizovatelem určí hasiče, kteří v jednotce plní 

úkoly chemické, strojní, spojové a technické sluţby. 

 Chemická sluţba udrţuje provozuschopnost věcných prostředků poţární ochrany, 

zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro 

detekci plynů a nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou a 

dále poskytuje odbornou podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných 

látek na místě zásahu a pro ochranu obyvatel. 

 Strojní sluţba udrţuje provozuschopnost poţární techniky a věcných prostředků 

poţární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství 

a hydraulických vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údrţbu opravárenských, 

diagnostických a dalších obdobných zařízení. 
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 Spojová sluţba udrţuje v provozu linkové a rádiové přenosové prostředky včetně 

zařízení systému varování a vyrozumění včetně jejich koncových zařízení a provádí 

dohled rádiové sítě poţární ochrany. 

 Technická sluţba udrţuje provozuschopnost věcných prostředků poţární ochrany, 

zejména poţárních hadic, poţárních armatur, záchranných pneumatických a 

vyprošťovacích prostředků bez motorového pohonu, prostředků pro práci ve výšce, 

nad volnou hloubkou nebo pro činnost na vodní hladině [2]. 

4.3 Odborná připravenost 

Odborná příprava k získání odborné způsobilosti se osvědčuje vydáním osvědčení o 

odborné způsobilosti. Osvědčení o odborné způsobilosti opravňuje hasiče nebo ostatního 

příslušníka k výkonu funkce, kterou zastává.  Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává na 

dobu 5 kalendářních let s účinností ode dne vydání. Odborná příprava k prodlouţení platnosti 

osvědčení o odborné způsobilosti se osvědčuje prodlouţením platnosti jiţ vydaného 

osvědčení o odborné způsobilosti. 

Odborná příprava se ověřuje jedenkrát v kaţdém kalendářním roce. Ověřením odborné 

přípravy se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností (§ 32) u kaţdého 

hasiče jednotky. O výsledku ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který je součástí 

dokumentace o odborné přípravě [2]. 

4.4 Technická připravenost 

Připravenost poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany a splněné 

podmínky pro pouţití poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany [2]. 

Minimální vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí vybranou poţární  

technikou a vybranými věcnými prostředky poţární ochrany je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka č. 4 Poţární technika a věcné prostředky poţární ochrany [2] 

Název technického prostředku   počet 

CAS v základním provedení        1 

dopravní automobil      1 

odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor      4 

izolovaný dýchací přístroj      1 

motorová stříkačka      2 

vozidlová radiostanice poţární ochrany      2 

přenosná radiostanice poţární ochrany      1 

mobilní telefon      1 
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4.5 Dokumentace jednotky  

O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, která můţe být i v elektronické 

podobě. Dokumentací o akceschopnosti jednotky se rozumí [9]:  

 stráţní kniha, 

 dokumentace o pravidelné odborné přípravě, 

 (dílčí) zprávy o zásahu, 

 staniční protokol radiových sluţeb, 

 taktické postupy, 

 záznamy o pravidelných kontrolách poţární techniky a věcných prostředků poţární 

ochrany. 
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5 Statistika technických zásahů v Olomouckém kraji způsobených 

vichřicí 

Tato statistika nám zobrazí počet technických zásahů v letech 2006 aţ 2009.  

5.1 Vichřice 

Přemísťování vzduchu v horizontálním směru se nazývá vítr. Rychlost větru se 

vyjadřuje v m/s nebo v km/h (1 m/s = 3,6 km/h) a na meteorologických stanicích se měří 10 

m nad zemí. Pro slovní vyjádření síly větru se pouţívá Beaufortova stupnice, podle které jsou 

rychlosti větru na základě jejich projevů rozděleny do 12 stupňů. Vichřice je od devátého do 

jedenáctého stupně Beaufortovy stupnice, která vichřici rozděluje dle následující tabulky. 

Tabulka č. 5 Beaufortova stupnice [4] 

stupeň rychlost větru [km/h] slovní označení znaky 

9            75 - 88 silný vichr 
vítr strhává komíny, tašky a břidlice se 

střech 

10           89 - 102 plný vichr 
vyvrací stromy a působí škody na 

obydlích 

11          103 - 114 vichřice působí rozsáhlá pustošení 

Pro potřeby JPO je důleţitý Systém integrované výstraţné sluţby, který zajišťuje 

Český hydrometeorologický ústav. Ten vydává výstraţné informace pomocí kódů. Jedná se 

kód II. Vítr. Ten je rozdělen do tří stupňů uvedených v následující tabulce: 

Tabulka č. 6 Výstraţné kódy SSU [4] 

 slovní označení stupeň nebezpečí rychlost větru 

v nárazech [km/h] 

kód II. 1 silný vítr nízký           nad 70 

kód II. 2 velmi silný vítr vysoký           nad 90 

kód II. 3 extrémně silný vítr extrémní           nad 110 

Výstraţné informace na vítr se vydávají s předstihem zpravidla 36 aţ 12 hodin, 

obvykle pro více krajů současně, někdy i pro celé území ČR [4]. 
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5.2 Technický zásah 

Zásah vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů mimo technologický 

provoz podniků. Jedná se o pomoc technikou jednotek PO, např. vyproštění osob z výtahu, 

nouzové otevření bytu, odstranění překáţek z komunikací nebo jiných prostor, otevírání 

uzamčených prostorů, likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., odvětrání 

prostor, záchranu osob a zvířat, uzavírání vody, naváţení vody, asistence při hledání bomby, 

provizorní nebo jiné opravy, vyprošťování předmětů, osob (mimo prací na vodě), měření 

koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události neţ Technické pomoci) [1]. 

Pro problematiku této práce bude chápán technický zásah jako zásah ve spojitosti 

s odstraněním překáţek (padlých stromů, větví). 

5.3  Statistika TZ při jednotlivých událostech 

Jednotlivou událostí je myšleno, ţe události na sebe neměli ţádnou návaznost. Tyto 

technické zásahy jsou v přímé spojitosti s odklízením následků vichřice. 

Počet TZ při odstranění překážek, nebezpečí 

pádu - stromů, větví
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Obrázek č. 5 Počet technických zásahů při odstranění překáţek– stromů, větví [26] 

Z tohoto grafu je čitelné, ţe tyto TZ mají rostoucí tendenci a proto je důleţité 

zkvalitňovat připravenost JSDH na tento druh události.  
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5.4 Plošná událost 

Plošná událost přesahuje území obcí, okresů a zasahuje do více krajů v určitém 

časovém intervalu. Při těchto událostech dochází k ohroţení osob a velkým škodám na 

majetku. Pro likvidaci takovéto události je potřeba velkého mnoţství sil a prostředků.  

5.5 Statistika TZ při plošných událostech  

Tabulka č. 7 Počet technických zásahů při jednotlivých událostech [26] 

Událost Počet zásahů 

Vichřice Emma 2008 131 

Větrná smršť-kalamita 125 

TP-v souvislosti s povodněmi 2009 192 

 

5.6 Doba zásahu  

Z následující tabulky je vidět jaká je průměrná doba strávená u technického zásahu při 

likvidaci následků vichřice. Při takovéto události jsou zásahy dlouhodobější a velice náročné 

pro zasahující hasiče. Z vlastní zkušenosti vím, ţe čím je zásah delší tím více dochází 

k otupělosti na hrozící nebezpečí, únavě a podceňování nebezpečí. Hasiči by proto měli být 

vybaveni kvalitním vybavením a kvalitními ochrannými pracovními prostředky. Doba 

technického zásahu v roce 2009 je ovlivněna záchrannými a likvidačními pracemi při 

povodni. 
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Obrázek č. 6 Průměrná doba činnosti u technického zásahu [26] 
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6 Akceschopnost JSDH na likvidaci následků vichřice 

6.1  Ochranné pracovní pomůcky 

Hasiči při vykonávání zásahové činnosti nebo při výcviku musí být vybaveni osobními 

ochrannými pracovními pomůckami. Těmito OPP hasiče vybavuje obec (bráno pro JSDH). 

OPP se rozdělují podle vykonávané činnosti u zásahu či výcviku. Při likvidaci následků 

vichřice bude konána převáţně činnost spojená s provozem přenosné motorové řetězové pily 

(dále jen ,,motorové pily“). Proto budu veškeré OPP směřovat k této činnosti. V následujícím 

textu uvádím potřebné vybavení a návrhy na zlepšení vybavení v JSDH. 

OPP se dělí na osobní OPP a na společné OPP. 

Mezi osobní OPP patří : 

6.1.1 Ochranný oděv 

Zásahový ochranný oděv je osobní ochranný prostředek poskytující ochranu těla při 

činnosti u zásahu. Chrání tělo před neagresivními chemickými látkami, promáčením, 

tepelnými účinky a povětrnostními vlivy. Částečně chrání před úrazem, např. bodnutím nebo 

říznutím [7]. 

Technické podmínky ochranného oděvu jsou splněny za předpokladu: 

 Ochranný oděv splňuje poţadavky ČSN EN 469 a ČSN EN 1149 – 1 (část 1). 

 Ochranný oděv je tvořen dvoudílným oděvem, skládajícím se z kabátu a kalhot. 

Překrytí kabátu přes kalhoty je nejméně 30 cm. Podle potřeby se k ochrannému 

oděvu pouţívají oděvní doplňky.  

 Konstrukčně se ochranný oděv skládá ze svrchní vnější oděvní součásti a spodní 

oděvní součásti. Pokud je spodní oděvní část odepínatelná od svrchní oděvní části, 

tvoří společně sestavu. V případě, ţe jsou základní bezpečnostní poţadavky podle 

ČSN EN 469 splněny pouze pro sestavu, musí být tato informace uvedena na 

štítcích obou oděvních součástí. 

Podrobnější popis ochranného obleku uvádí vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 

Sb., o technických podmínkách věcných prostředků poţární ochrany, ve znění nařízení vlády 

č. 352/2000 Sb. 
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Doba ţivotnosti je daná výrobcem. Pokud výrobce dobu ţivotnosti neuvádí je dána 

orientační doba ţivotnosti je 5 let dle [5]. 

Mezi nejpouţívanější ochranné obleky u JSDH patří Fireman III a Fireman V. Tyto 

obleky dostatečně nechrání zasahující hasiče při práci s motorovými pilami. Podle [5] je tato 

ochrana dostatečná nicméně doporučuji vybavit jednotku speciálním protipořezovým 

oblekem.   

                                                            

        Obrázek č. 7 Fireman V [12]                                  Obrázek č. 8 Fireman III [13] 

6.1.2 Zásahová obuv 

Zásahová obuv je osobní ochranný prostředek slouţící k ochraně nohou při zásahové 

činnosti. Poskytuje ochranu před neagresivními chemickými látkami, ropnými produkty, 

pomáčením, tepelnými a mechanickými účinky a povětrnostními vlivy [7]. 

Zásahová obuv musí mít ochranu proti proříznutí, ocelovou špičku a nesmekavou 

podráţku. Všeobecné poţadavky na obuv pro profesionální poţití jsou uvedeny v ČSN EN 

344 [8]. Doba ţivotnosti je daná výrobcem. Pokud výrobce dobu ţivotnosti neuvádí je dána 

orientační doba ţivotnosti je 4 roky dle [5]. 
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Obrázek č. 9 Zásahová obuv [14]  

6.1.3 Rukavice 

Zásahové rukavice jsou osobním ochranným prostředkem, který slouţí k ochraně 

rukou při zásahové činnosti. Rukavice poskytují především ochranu tepelnou, mechanickou a 

před účinky povětrnostních vlivů. Rukavice jsou odolné proti neagresivní chemickým látkám. 

Jejich nevýhodou je omezení citlivosti při práci [7]. 

Ochranné rukavice pro hasiče splňující podmínky normy ČSN EN 659 [8]. 

Pro práci s motorovou pilou by se měli pouţívat speciální antivibrační rukavice. 

Hasiči v JSDH však nepracují s pilou tak často a tak dlouho aby došlo ke zranění hasiče 

z důvodu vibrací pily. Tyto rukavice jsou dostačující, ale doporučuji jednotkám, aby si 

pořídily speciální antivibrační rukavice. 

Doba ţivotnosti je daná výrobcem. Pokud výrobce dobu ţivotnosti neuvádí je dána 

orientační doba ţivotnosti je 2 roky dle [5]. 

 

Obrázek č. 10 Zásahové rukavice [14] 



27 

 

6.1.4 Přilba 

Ochranná hasičská přilba je prostředek k ochraně hlavy, sestávající se ze souboru 

prvků, které chrání lebeční část hlavy před ohroţením nebezpečnými riziky při zásahové 

činnosti. Musí splňovat normu ČSN EN 443 [8]. 

 

 

Obrázek č. 11 Zásahová přilba Gallet FS/1 [14] 

U JSDH se nejčastěji při zásahu pouţívají přilby: 

 Gallet, 

 Pubfire, 

 Dräger. 

Tyto přilby ale nejsou vhodné. Při práci s motorovou pilou je dále potřeba ochrany 

sluchu a očí. Tyto přilby dobře chrání hlavu, ale ochrana očí a sluchu není dostatečně 

zabezpečena. Přilby Pubfire a Dräger mají ochranný štít, který při práci zachází a proto jej 

hasiči nevyuţívají. Přilba Gallet má vylepšenou ochranu očí pomocí sklopných brýlí, ale 

nemá ochranu sluchu. Nejvhodnější přilbou pro práci s motorovou pilou je speciální přilba 

pouţívaná pro práci v lese. 

Mezi společné OPP patří: 

6.1.5 Ochranná přilba lesník STIHL 

Tato přilba je určena pro práci s motorovou pilou a je vybavená mušlovými chrániči 

sluchu a obličejovým štítem z pletiva. Musí splňovat ČSN EN 397 [8]. 
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Tato přilba musí obsahovat:  

 ochranu hlavy, 

 ochranu očí, 

 ochranu sluchu.                                                

                                          

                            Obrázek č. 12 Ochranná přilba lesník [17] 

6.1.6 Ochranné rukavice antivibrační 

Při delší práci s motorovou pilou jsou vhodné antivibrační rukavice. Tyto rukavice 

musí splňovat poţadavky ČSN EN ISO 10819, ČSN EN 388, ČSN EN 420. Doporučuji 

vybavit JSDH těmito rukavicemi.  

Doba ţivotnosti je daná výrobcem. Pokud výrobce dobu ţivotnosti neuvádí je dána 

orientační doba ţivotnosti je 1 rok dle [5]. 

 

Obrázek č. 13 Antivibrační rukavice [18] 
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6.1.7 Protipořezový oblek  

Je důleţité si uvědomit, ţe tyto ochranné pracovní prostředky nemohou poskytnout 

100% ochranu proti pořezání motorovými pilami, i kdyţ zkušenosti ukázaly, ţe je moţné 

zhotovit ochranné oděvy, které poskytují určitý stupeň ochrany. Ochranu uţivatele lze 

dosáhnout různými technologickými postupy [8]: 

 prokluzování řetězu - při dotyku technického prostředku řetěz neřeţe materiál 

 zanesení řezného ústrojí - vlákna jsou řetězem vtaţena do řetězového kola a 

zablokují pohyb řetězu 

 zbrzdění řetězu - vlákna kladou při řezání vysoký odpor a pohlcují rotační energii a 

tím sniţují rychlost řetězu. 

Protipořezový oblek musí splňovat normy ČSN EN 340 a ČSN EN 381-2. Ochrana je 

zaloţena na principu zanesení řezného ústrojí. Existuje mnoho verzí tohoto obleku. Můţe se 

jednat o samostatné kalhoty, celý oblek, nebo jen ochranné návleky. Návleky navrhuji jako 

nejlepší řešení pro uţívání v JSDH. Jde především o snadné vystrojení. Tyto obleky se 

rozdělují do tříd podle odolnosti při jednotlivých rychlostech řetězu [8]. 

Dle rychlosti řezu motorové pily zařazujeme ochranný oděv do následujících tříd: 

 třída 1: 20 m/s, 

 třída 2: 24 m/s, 

 třída 3: 28 m/s. 
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    Obrázek č. 14 Protipořezové kalhoty (vlevo), oblek, návleky (vpravo) [19]. 

6.2 Technické vybavení a věcné prostředky 

6.2.1 Motorová řetězová pila 

Motorová řetězová pila je nejnákladnějším článkem tohoto vybavení. Při jejím výběru 

záleţí na mnoha parametrech. Nejzákladnějším parametrem pro výběr motorové pily bude 

zcela jistě její kvalita a pouţitelnost. Kvalita nám bude rozlišovat cenu. Po konzultaci 

s odborníky mi bylo nastíněno, proč by se jednotky měly vybavovat kvalitními pilami. 

Proč investovat do koupě kvalitní motorové pily? 

 Spousta méně kvalitních pil se dá pořídit za niţší cenu, ale po zkušenostech 

odborníků se na takovéto vybavení při zásahu nedá stoprocentně spolehnout. Tato pila bude 

vyuţívána hlavně při záchranných pracích, a proto na ni musí být spolehnutí. Takovéto 

vybavení usnadní, ale hlavně urychlí záchranné práce. 

Motorová řetězová pila je součástí vybavení CAS v základním provedení [2] a musí 

splňovat poţadavky na motorovou pilu ve vybavení jednotek HZS ČR.  

Motorová pila musí být vybavena [6]: 

 Krytem pohybujících se částí motorové pily (vyjma činné části pilového řetězu 

nebo rozbrušovacího kotouče), 

 tlumiči vibrujících částí, 

 zachycovačem roztrţeného řetězu (jen u řetězové pily), 

 bezpečnostní brzdou řetězu, 

 tlumičem výfuku, 
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 spojkou automatického vypínání chodu řetězu a rozbrušovacího kotouče při 

volnoběţném chodu motoru,  

 bezpečnostní pojistku plynu. 

Součástí motorové pily je: 

 technická dokumentace, která obsahuje v českém jazyce technický popis motorové 

pily, návod k obsluze, údrţbě a seřízení motorové pily se stanovením přípustného 

opotřebení řezací části pily a řetězky, 

 nářadí na údrţbu, které určil výrobce v návodu k obsluze, údrţbě a seřízení 

motorové pily, 

 ochranné pouzdro řezací části pro přepravu.  

Neexistuje jednotný typ pily, který by se pouţíval u všech JPO. Parametry pro výběr 

motorové pily jsou: 

o cena, 

o kvalita, 

o výkon, 

o váha. 

Po průzkumu a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem olomouckého kraje 

jsem vytipoval nejvhodnější MP. Tato motorová pila je vhodná pro pouţívání u JPO. 

STIHL MS 280 l 

Tato pila má optimální výkon, nízkou úroveň vibrací a velmi dobře umístěné těţiště. 

Splňuje všechny výše uvedené poţadavky. V mnoha JPO Olomouckého kraji je jiţ pouţívána 

s kladným ohodnocením. Ţivotnost motorové pily pouţívané u JSDH je po zkušenostech 10 

aţ 15 let. Tato hodnota platí při pravidelném servisu a údrţbě.  
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Obrázek č. 15 Motorová pila Stihl 280 l [17] 

Technické parametry: 

Tabulka č. 8 Technické parametry motorové pily STIHL 280 l [17] 

Zdvihový objem 54,7 cm3 

Výkon 2,8/3,8 kW/k 

Hmotnost 5,3 kg 

Délka lišty 40 cm 

Příslušenství: 

6.2.2 Kombinovaný klíč 

Pouţití: 

o montáţ a demontáţ lišty, 

o montáţ a demontáţ svíčky, 

o povolení šroubů krytu, 

o povolení víčka pohonných hmot a oleje, 

o Pouţívá se při běţné údrţbě.  
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 Běţnou údrţbou se rozumí: 

o čištění a broušení pily po pouţití, 

o doplňování pohonných hmot a oleje. 

 

Obrázek č. 16 Kombinovaný klíč [20] 

6.2.3 Ostřící sada 

Řetěz se musí pravidelně brousit. Pro broušení se pouţívají různé typy pilníků a 

pomůcek. Úhly broušení udává výrobce a přebroušení řetězu by se mělo opakovat po kaţdém 

pouţití. Pouţívají se dva typy pilníků: 

o plochý - pouţívá se na broušení omezovacích zubů řetězu, 

o kulatý - pouţívá se na broušení hoblovacích zubů řetězu. 

 

Obrázek č. 17 Ostřící sada [24] 

6.2.4 Řetěz 

Řetěz se skládá z pracovních, spojovacích a vodicích článků, které jsou spojeny mezi 

sebou nýty. Parametry řetězu se nejčastěji udávají v palcích. V praxi se pouţívají řetězy s 

roztečí 0,325”, 3/8” a 0,404”, udávající vzdálenost mezi třemi nýty. S touto roztečí musí 

zároveň korespondovat rozteč ozubení řetězky, popř. vodícího kolečka lišty. Při pořizování 

řetězu se udává počet vodicích článků včetně typu udávaného výrobcem. Číslo na omezovací 

patce udává rozdíl mezi patkou a břitem v palcích. Čísla na vodícím článku definují rozteč a 

tloušťku vodících článků. 
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Neméně důleţitá je i údrţba MP, která zahrnuje i ostření a čištění řetězu:  

 řetěz musí být vţdy dostatečně ostrý a při ostření se musí brát v úvahu úhel ostření 

(25°, 30°, 35°), úhel břitu (75°-85°), úhel sklonu při ostření (10°-0,325”, 0° - 3/8”), 

průměr kulatého pilníku (4,8 mm - 0,325”, 4,0 mm - 3/8”), 

 správné sníţení omezovací patky (0,65 - 0,70 mm), 

 správné napnutí řetězu na vodicí liště, 

 správné mazání řetězu, 

 včasná výměna řetězu před jeho nadměrným opotřebením (jsou-li hoblovací zuby 

pouze 3 mm dlouhé). 

 

Obrázek č. 18 Řetěz [21] 

Ţivotnost řetězu při pouţití u HZS ČR je asi půl roku. Ve vybavení jednotky by měly 

být minimálně 3 náhradní řetězy. 

6.2.5 Vodící lišta 

Vodící lišta slouţí k vedení řetězu. Skládá se ze tří částí 

o Špička, 

o tělo, 

o patka.                                                               

 

Obrázek č. 19 Vodící lišta [22] 
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Délka lišty se udává v palcích a centimetrech. Ve vybavení jednotky by měla být 

minimálně 1 náhradní lišta. 

6.2.6 Řetězka  

 Slouţí k přenosu hnací síly z motoru na řetěz. Pouţívají se dva druhy: 

o pevná - tuto řetězku doporučují odborníci a je cenově výhodnější, 

o prstencová - je jednodušší na montáţ, ale draţší.  

Ve vybavení jednotky by měla být minimálně 1 náhradní řetězka. 

6.2.7 Ruční pily 

Jsou mnohobřitové nástroje dvojčinně pracující. Ruční pila je sloţena s pilového listu 

a napínacího oblouku. 

Dřevorubecké pily jsou [16]: 

 obloukové – pilový list je upnut v trubkovém oblouku s napínací pákou, list má 

hoblovací ozubení. Jsou vhodné k odřezání částí stromů menšího průměru. Jejich 

největší výhodou je, ţe se mohou pouţívat k prácí z ţebříku. 

 

Obrázek č. 20 Rámová pila Fiskars [23]  

 břichatky – dvojmuţné bezrámové dřevorubecké pily. V současnosti pouţívané jen 

zřídka. 

6.2.8 Kalač 

Pouţití: 

o na zaklínování stromu, 

o na zatloukání klínů do hlavního 

      řezu z důvodu nasměrování pádu stromu, 

o štípání dřeva. 
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Obrázek č. 21 Kalač [24]  

6.2.9 Obracecí dřevorubecká lopatka 

Obracecí dřevorubecká lopatka se pouţívá u menších stromů na vychýlení jejich pádu 

dále na otáčení stromu při odvětvování a na shození zavěšeného stromu. 

 

Obrázek č. 22 Obracecí dřevorubecká lopatka [24] 

6.2.10 Dřevorubecký klín 

Klíny se rozdělují podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny. Rozlišujeme druhy: 

 dřevěný, 

 plastový, 

 Dřevěné a plastové klíny se pouţívají na zajištění stromu, a aby nedošlo k sevření 

lišty při řezání. 

 ocelový - se pouţívá na překlínování (vychýlení) stromu do směru jeho pádu. 

            

                                     

  Obrázek č. 23 Plastový klín [24]                                  Obrázek č. 24 Ocelový klín [24] 
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6.2.11 Popruh 

Popruh se pouţívá pro bezpečné skácení prasklého stromu a při kácení stromu dvoják. 

 

Obrázek č. 25 Upínací popruh [24] 

6.2.12 Kombinovaný kanystr 

Při pouţívání pily musíme mít dostatečnou zásobu pohonných hmot. Pilu skladujeme 

s plnou nádrţí a pro zásobu PHM a oleje nám slouţí kombinovaný kanistr. Šesti litrový 

kanystr nám poslouţí na 8 hodin práce s motorovou pilou. Kombinovaný kanistr obsahuje 

v jedné části olej a v druhé směs benzinu a oleje. 

                                                            

Obrázek č. 26 Kombinovaný kanystr [24] 

6.2.13 Vytyčovací páska 

Vytyčovací páska se pouţívá k vyhrazení prostoru, ve kterém by mohlo dojít 

k ohroţení osob. 

 

                                           Obrázek č. 27 Vytyčovací páska [25] 
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6.3 Vybavení při práci s motorovou pilou ve výšce. 

Při řezání motorovou pilou z koše automobilové plošiny nebo automobilového ţebříku 

(dále jen „výšková technika“) a tam kde mu hrozí pád, musí být obsluhovatel motorové pily 

vybaven také: 

 Pracovním polohovacím systémem dle ČSN EN 358 pro sebejištění, 

 lanem pro usměrňování padající dřevěné hmoty nebo částí konstrukcí, 

 hadicovým drţákem (vazákem) na případné zajištění pily nebo pomocného nářadí, 

 přenosnou radiostanicí nebo jiným prostředkem pro spojení se strojníkem výškové 

techniky, případně dalšími hasiči. 

Toto vybavení nebudu podrobněji rozvádět jelikoţ JSDH disponujících výškovou 

technikou je minimum. 

6.4 Návrh vybavení pro práci s motorovou pilou 

Počet prostředků je závislý na počtu zasahujících hasičů. Uvedený počet prostředků je 

pro JSDH. 

Tabulka č. 9 Vybavení pro práci s motorovou pilou 

Technické prostředky Osobní výstroj 

Název prostředku  počet Název prostředku  počet 

Motorová řetězová pila 1 Ochranný oděv 2 

Kombinovaný kanistr 1 Ochranná přilba  1 

Kombinovaný klíč 1 Ochranná přilba lesník 1 

Ostřící sada 1 Ochranné rukavice 1 

Šablona pro brousení zubů řetězu 1 Ochranné rukavice antivibrační 1 

Náhradní řetěz 3 Zásahová obuv 2 

Kalač 1 Protipořezové kalhoty 1 

Obracecí dřevorubecká lopatka 1 

 

Klín plastový,dřevěný 2 

Klín kovový 1 

Popruh 1 

Vodící lišta 1 

Řetězka 1 

Počet kusů výbavy je navrţen pro dva zasahující hasiče. Jeden je obsluhovatel 

motorové pily a druhý je pomocník.  
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6.5 Údržba, opravy a kontrola technického stavu motorové pily 

Údrţba a opravy motorových pil se provádějí podle pokynů výrobce uvedených v 

návodu k obsluze, údrţbě a seřízení motorové pily. 

Opravou motorové pily lze pověřit instruktora motorové pily, který má k tomu 

oprávnění a potřebné vybavení, nebo příslušnou servisní organizaci. 

Obsluha motorové pily můţe provádět jen údrţbu a běţné opravy (například výměnu 

zapalovací svíčky, seřízení karburátoru, výměnu poškozené lišty, řetězu nebo startovací 

šňůry). 

Kontrola technického stavu motorové pily se provádí před jejím zařazením do 

vybavení jednotky PO, před a po kaţdém jejím pouţití a v pravidelných, nejméně půlročních 

intervalech, nebo podle podmínek, které stanovil výrobce. 

O pravidelných kontrolách, nebo kontrolách, které stanovil výrobce, se vedou 

záznamy v provozním deníku motorové pily. Tyto záznamy se uschovávají po dobu 5 let [6]. 

6.6 Způsobilost obsluhy pro práci s motorovou pilou 

V JSDH by mělo být minimálně tří způsobilých osob pro práci s motorovou pilou. 

Pracovat s motorovou pilou u zásahu můţe člen jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce (dále jen „hasič“), který má platný průkaz k obsluze motorové pily nebo hasič, který má 

platný průkaz instruktora obsluhy motorové pily [6]. 

Hasič, který obsluhuje motorovou pilu, musí být vybaven ochrannými pomůckami dle 

návodu k obsluze nebo ochrannými pomůckami předepsanými podle [5]. 

6.7 Odborná příprava obsluh motorových pil 

Odbornou přípravu hasičů k získání a prodlouţení kvalifikace obsluhovat motorové 

pily v jednotce PO (dále jen „obsluhovatel motorové pily“) zabezpečují HZS krajů nebo 

vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR. Rozsah a obsah odborné přípravy je 

dán učebními osnovami specializačních kurzů pro obsluhu přenosných motorových pil (dále 

jen „kurz obsluhovatelů“), které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR. 
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Podmínkou k získání specializace obsluhovatele motorové pily je úspěšné absolvování 

kurzu obsluhovatelů a prokázání teoretických znalostí a praktických dovedností při závěrečné 

zkoušce. Platnost odborné způsobilosti obsluhovatele motorové pily se potvrzuje ve 

vydávaném potvrzení a kvalifikačním průkazu na dva roky. 

V rámci ročního plánu pravidelné odborné přípravy, jejímţ cílem je prohloubení  

a ověření odpovídajících znalostí a dovedností, je nutné stanovit obsluhovatelům motorových 

pil nejméně 8 hodin praktického výcviku s motorovou pilou. Do tohoto počtu hodin lze 

zahrnout i dobu trvání práce s motorovou pilou u zásahu nebo konání kurzu k prodlouţení 

příslušné kvalifikace [6]. 

6.8 Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil A 

Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné absolvování základní odborné přípravy člena 

jednotky SDH obce podle § 40 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 

226/2005 Sb. [10]. 

Tabulka č. 10 Učební osnovy kurzu [10]. 

Blok Počet hodin 

Zahájení kurzu 1 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ekologie 5     

Technologie 7 

Stavební konstrukce 4    

Strojní teorie    6 

Kontrola a údrţba  6 

Praktický výcvik  29   

Závěrečné zkoušky 7 

Ukončení kurzu 1 

Celkem 66    

 

6.9 Kurz pro obsluhu přenosných motorových pil B 

Kurz k prodlouţení kvalifikace pro obsluhu přenosných motorových pil.  

Podmínkou přijetí do kurzu je, ţe uchazeč je absolventem základní odborné přípravy 

dané učební osnovou kurzu pro obsluhu přenosných motorových pil A a předloţí platný 

kvalifikační průkaz pro obsluhu přenosných motorových pil. 

Dokladem o úspěšném ukončení kurzu je prodlouţení platnosti kvalifikačního průkazu 

k obsluze přenosných motorových pil na další 2 roky [6]. 
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Tabulka č. 11 Učební osnovy kurzu [6]. 

Blok počet hodin 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2 

Technologie 2 

Stavební konstrukce 1 

Strojní teorie 1 

Údrţba 1 

Zkušební test 1 
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7 Zhodnocení výcvikových kurzů  

V současné době kurz obsluhy motorových řetězových pil pro JSDH zajišťují v ČR 

dvě školící centra.  

Ústřední hasičská škola SH ČMS Jánské Koupele. Ta je organizační jednotkou 

Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) s vlastní právní subjektivitou a svoji 

činnost má zaměřenou na následující základní oblasti: podílet se na odborné přípravě členů 

SH ČMS; akce pro hasičskou mládeţ a to zimní a letní tábory mladých hasičů a také letní 

škola instruktorů a další [15]. 

Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech (okres Trutnov). Ta je místem, kde se 

školí hasiči, strojníci, záchranáři, apod. [15].  

Tyto školící centra zajišťují odborné lektory, ubytování a stravování. Podmínkou 

zařazení účastníků do kurzu je vlastní motorová pila. 

Po konzultacích s absolventy těchto kurzů mi byla nastíněna stávající situace. 

Vzhledem k tomu, ţe tyto kurzy jsou organizovány jen několikrát do roka se zájemci setkávají 

s nedostatečnou kapacitou kurzů. V prvním pololetí roku 2010 jsou vypsány termíny tří kurzů 

pro celou ČR. Kaţdý kurz má kapacitu přibliţně 30 účastníků. Přibliţně na 30 účastníků 

kurzu spadá jeden školící lektor coţ se odvíjí na výuce. Teoretické zastoupení ve výuce je 

podle účastníků dostatečné, ale více času by se mělo věnovat praktické části kurzu, která je 

bohuţel nejnákladnějším článkem. 

HZS ČR zajišťuje přezkoušení obsluhovatelů motorových pil v JSDH, které probíhá 

kaţdé dva roky. Toto přezkoušení probíhá na centrálních stanicích. Jak, bylo výše uvedeno 

přezkoušení je v délce 8 hodin a setkal jsem se s ţádostí na prodlouţení délky tohoto školení. 

Kaţdý obsluhovatel motorové pily musí mít kaţdoročně 8 hodinový praktický výcvik. 

Do tohoto počtu hodin lze zahrnout i dobu trvání práce s motorovou pilou u zásahu nebo 

konání kurzu k prodlouţení příslušné kvalifikace [6]. Tento výcvik je důleţitý pro kvalitní 

manipulaci s motorovou pilou a neměl by být v ţádném případě opomíjen. 
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8 Přehled předpisů vztahujících se na práci s MP u JSDH  

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

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a 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 [3]. V §70 jsou uvedeny 

základní úkoly JPO, v §72 jsou stanoveny podmínky pro odbornou způsobilost a přípravu 

členů JSDH.  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

poţární ochrany. Novelizovaná vyhláškou 226/2005 Sb.   

Tato vyhláška mimo jiné uvádí technické vybavení pro akceschopnost JSDH. 

 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra ze dne 15. 3. 2004. 

Stanovuje zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou pilou a přenosnou rozbrušovací 

motorovou pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů těchto motorových pil. Tento 

pokyn byl V roce 2007 doplněn Č. J. PO-935/IZS-2007, kde byly pozměněny učební osnovy 

[6]. 

 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra 

vnitra ze dne 10. 6. 2002. 

Stanovuje podmínky pro poskytování ochranných pracovních pro-středků příslušníkům a 

občanským zaměstnancům HZS ČR při činnosti na místě zásahu [5]. 

Technické normy 

 ČSN EN 469 – Ochranné oděvy pro hasiče [8]. 

 ČSN EN 1149-1 – Ochranné oděvy elektrostatické vlastnosti [8]. 

 ČSN EN 344 – Poţadavky a zkušební metody na bezpečnostní, ochrannou a 

pracovní obuv pro profesionální pouţití [8]. 

 ČSN EN 659 – Ochranné rukavice pro hasiče [8]. 
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 ČSN EN 388 – Ochranné rukavice proti mechanickým účinkům [8]. 

 ČSN EN 420 – Ochranné rukavice. Všeobecné poţadavky. Antivibrační rukavice 

[8]. 

 ČSN EN 443 – Přilby pro hasiče [8]. 

 ČSN EN 397 – Průmyslové ochranné přilby. Poţadavky na ochrannou přilbu 

pouţívanou při práci s motorovou řetězovou pilou [8]. 

 ČSN EN 358 – Pásy pro pracovní polohování a zadrţení, pracovní polohovací 

prostředky. Vybavení pro práci nad volnou hloubkou [8]. 

 ČSN EN 381 (část 1-9) – Ochranné oděvy pro uţivatele ručních řetězových pil [8]. 
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9  Náklady na vybavení JSDH pro likvidaci následků vichřice 

V následující části budou uvedeny orientační náklady na vybavení JSDH potřebné pro 

likvidaci této události. Počítám s tím, ţe jednotky jsou jiţ vybaveny ochranným oblekem, 

rukavicemi, zásahovou obuví a ochrannou přilbou. Bude se jednat o cenově nejdostupnější 

vybavení na internetu. Cena je uvedena k 1. 3. 2010. 

9.1 Počáteční náklady na vybavení  

 Ochranné prostředky 

Tabulka č. 12 Náklady na ochranné prostředky 

Název prostředku cena bez 

DPH [ks] 
počet 

[ks] 

 cena bez 

DPH 

[Kč] 

zdroj 

Ochranná přilba lesník           760 1         760          www.necas-zt.cz 

Ochranné rukavice antivibrační           964 1          964 www.profi-technika.cz 

Protipořezové návleky        1 742 1       1 742 www.po-bp.cz 

Celkem [Kč]                                        3 466 

 

 Technické prostředky 

Tabulka č. 13 Náklady na technické prostředky 

Název prostředku 
cena bez 

DPH [ks] 

počet 

[ks] 

 cena bez 

DPH [Kč] 
zdroj 

Motorová řetězová pila 12 917 1 12 917 www.zahrada-vysociny.eu 

Kombinovaný kanistr 480 1 480 www.eshop.havo.cz 

Kombinovaný klíč 35 1 35 www.piloveretezy.cz 

Ostřící sada 216 1 216 www.dilna-zahrada.cz 

Náhradní řetěz 315 3 945 www.naradi-bartak.cz 

Kalač 1 144 1 1 144 www.webareal.cz 

Obracecí dřevorubecká 

lopatka 1 072 1 1 072 www.fiskars-online.cz 

Klín plastový, dřevěný 120 2 240 www.webareal.cz 

Klín ocelový 840 1 840 www.webareal.cz 

Popruh 714 1 714 www.hanet.cz 

Vodící lišta 764 1 764 www.algaz.cz 

Řetězka 371 1 371 www.zahradni-lesni.cz 

Celkem [Kč]                                                19 738  

http://www.profi-technika.cz/
http://www.po-bp.cz/
http://www.eshop.havo.cz/
http://www.fiskars-online.cz/
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 Kurz obsluhovatele motorové pily 

Cena kurzu v délce 66 hodin je 5500 Kč v Ústřední hasičské škole v Jánských 

Koupelích. 

9.2 Další navazující náklady 

Tyto náklady jsou spojeny s opotřebováním materiálu.  

Tabulka č. 14 Navazující náklady 

Název prostředku 
cena bez 

DPH [ks] 

počet 

[ks] 

 cena bez 

DPH [Kč] 
zdroj 

Ochranné rukavice antivibrační 964 1 964 www.profi-technika.cz 

Náhradní řetěz 315 3 945 www.naradi-bartak.cz 

Vodící lišta 764 1 764 www.algaz.cz 

Řetězka 371 1 371 www.zahradni-lesni.cz 

Celkem [Kč]                                                  3 044 

Roční náklady na zajištění akceschopnosti JSDH pro pouţití vybavení slouţícího k 

likvidaci následků vichřice jsou 3 044,- Kč. 

 

http://www.profi-technika.cz/
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo především navrhnout vybavení pro práci jednotek 

sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností na likvidaci následků vichřice. 

V první části této práce je obecný popis jednotek poţární ochrany jejich druhy a 

kategorie. Další důleţitou částí jsou podmínky akceschopnosti JSDH, kde jsem rozepsal 

obecně jednotlivé podmínky, které musí kaţdá JSDH splňovat. Zde jsem se jiţ zabýval 

konkrétní jednotkou a to jednotkou sboru dobrovolných hasičů s územní působností. 

Z uvedených statistik technických zásahů je čitelné, jak je důleţité vybavovat JSDH 

na likvidaci těchto událostí. Podrobně jsem se zabýval výběrem všech prostředků vedoucích 

k úplné samostatnosti JSDH pro zásah způsobený vichřicí. Nejdůleţitějším prostředkem je 

motorová pila a s ní souvisí mnoho dalšího vybavení. Uvedl jsem stávající vybavení a 

doporučil další, které by v JSDH určitě nemělo chybět. 

Dalším úkolem bylo posouzení odborné způsobilosti pro výkon obsluhy motorové 

pily. Z mého pohledu je stávající situace dostatečná, ale v budoucnu se budou muset zvýšit 

počty kurzů a zkvalitnit praktická výuka. 

V poslední části této práce je uvedeno jakou finanční částku by musela obec vynaloţit, 

aby vybavila svoji JSDH potřebnými prostředky. Tato částka je 28 704 Kč bez DPH k 

1. 3. 2010 k vybavení pro práci s jednou motorovou pilou. 
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