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Abstrakt 

 

Název:    Analýza činnosti dobrovolných hasičských sborů v regionu Opava 

  

Cíle:    Analýza činnosti pěti vybraných dobrovolných hasičských sborů  

   v regionu Opava za období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. Jsou to  

   sbory z kategorie JPO II: Hrabyně, Hradec nad Moravicí,   

   Kravaře, Litultovice a Opava – Kylešovice. 

 

Metody:   Sběr dat ve spolupráci s interním pracovníkem HZS MSK –  

   Územní odbor Opava a rešerše dostupných pramenů. 

 

Výsledky:   Všechny statistické údaje byly poskytnuty interním   

   pracovníkem  HZS MSK – Územní odbor Opava. Data ve  

   výsledcích jsou pouze pro vybrané dobrovolné hasičské sbory. 

 

Klíčová slova:  Analýza, činnost, hasič, sbor, region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:    Analysis of the activities of volunteer fire brigade in the Opava  

   region.  

 

Objectives:   Analysis of the activities of five selected voluntary fire brigades  

   in the Opava region for the period 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. They 

   are corps of the category JPO II: Hrabyně, Hradec nad Moravicí,  

   Kravaře, Litultovice a Opava – Kylešovice. 

 

 

Methods:   Data collection in cooperation with an internal worker of the Fire  

   brigade of the Moravian – Silesian region – Territorial department 

   Opava and searches of available sources. 

 

 

Results:   All statistics were provided by an internal worker of the Fire  

   brigade of the Moravian – Silesian region – Territorial department 

   Opava. The results are only for selected volunteer fire brigades. 

 

Keywords:   Analysis, activity, firefighter, corps, region  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

„CAS“   cisternová automobilová stříkačka 

ČR   Česká republika 

HZS   hasičský záchranný sbor 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JPO   jednotky požární ochrany 

JSDH    jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MU   mimořádná událost 

MV   ministerstvo vnitra 

MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského   

   záchranného sboru České republiky  

OPIS HZS ČR  Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru  

   České republiky 

PZZS   Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

SDH   sbor dobrovolných hasičů 

SKPV   služba kriminální policie a vyšetřování 
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1. ÚVOD 

Hasičský záchranný sbor České republiky spolu s jednotkami požární ochrany 

zařazenými do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany jsou základními 

složkami integrovaného záchranného systému. Základním posláním Hasičského 

záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry 

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

Vypracování analýzy činnosti dobrovolných hasičských sborů v regionu Opava 

je hlavním cílem bakalářské práce.  

Úvodní část bakalářské práce obsahuje vznik a stručnou charakteristiku integrovaného 

záchranného systému spolu s rozdělením jeho složek na základní a ostatní. Dále 

je v úvodní části uvedena historie, legislativa a organizační struktura Hasičského 

záchranného sboru ČR i jednotek požární ochrany zařazených do plošného porytí kraje 

jednotami požární ochrany. U jednotek požární ochrany zařazených do plošného pokrytí 

kraje JPO je ještě uvedeno rozdělení do jednotlivých kategorií a jejich operační 

hodnoty.  

Druhá část bakalářské práce se zabývá historií, zřízením, financováním, organizací 

a vybavením dobrovolných hasičských sborů v regionu Opava. Následuje analýza 

a rešerše dat pěti vybraných jednotek sborů dobrovolných hasičů z tohoto regionu.  

Analýza je zaměřena na zásahovou činnost u mimořádných událostí každé jednotky 

sboru dobrovolných hasičů zvlášť v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. Stejně tak i každý 

jednotlivý rok je analyzován samostatně. V celkových výsledcích je porovnávána 

četnost zásahů jednotky u mimořádných událostí v posledních třech letech. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Integrovaný záchranný systém 

Vznik integrovaného záchranného systému vyplynul z každodenních činností 

záchranářů při odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových stavů 

a především z nutnosti spolupráce všech subjektů, disponujících potřebnými silami 

a prostředky a jsou vybaveny nezbytnými kompetencemi. (Kolektiv autorů, 2015, 

str. 22) 
 

Integrovaný záchranný systém je pojem, který se začal používat roku 2001, spolu se 

vznikem zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů. 

„Tento zákon vymezuje nové základní pojmy a zejména stanoví složky integrovaného 

záchranného systému spolu s jejich působností, stanoví působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu a válečný stav).“ (Vilášek, Fiala a Vondrášek; 2014; str. 11)
 

„Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.“ (Zákon 

č. 239/2000 Sb., 2010, § 4) „Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na 

vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce 

dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.“ (Zákon č. 239/2000 

Sb., 2010, § 3) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů stanovuje základní a ostatní složky IZS. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 

2014, str. 12)
 

2.1.1 Základní složky integrovaného záchranného systému 

Tyto složky jsou povinny podle předpisů rychle a nepřetržitě (ve dne i v noci) zasahovat 

na celém území České republiky. Obsluhují i telefonní linky tísňového volání. (Skalská, 

Hanuška a Dubský, 2010, str. 13)
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Mezi základní složky IZS patří: 

1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), 

2. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, 

3. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (PZZS) a 

4. Policie České republiky. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 12-13) 

 

2.1.1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)  

Byl zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů. (Fiala, Vilášek, 2010, str. 115) Dne 1. 1. 2016 

nabyl účinnosti nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky a o změně některých zákonů.  

V nynější době má HZS ČR stěžejní roli v přípravách státu na mimořádné události 

a krizové situace, ať už se jedná o hrozby terorismu, průmyslových havárií nebo 

živelních katastrof. Hasiči mají rovněž rozhodující podíl na provádění záchranných 

a likvidačních prací při mimořádných událostech. Hasičský záchranný sbor České 

republiky je hlavním koordinátorem a jakousi páteří integrovaného záchranného 

systému, který v případě krize slučuje všechny záchranné složky. (Vilášek, Fiala 

a Vondrášek, 2014, str. 25) 

 

Obrázek č. 1 – znak Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (GŘ HZS ČR, 2018)  
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2.1.1.2 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami  

 požární ochrany  

V České republice jsou to dobrovolné hasičské sbory, které jsou součástí integrovaného 

záchranného systému. „Systém jednotek požární ochrany (JPO) je vybudován jako 

represivní i preventivní nástroj proti požárům, živelním pohromám a jiným 

mimořádným událostem (MU).“ Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ze dne 17. prosince 1985 je pro jednotky požární ochrany základním 

legislativním dokumentem. 

Úkolem jednotek požární ochrany je likvidace požáru, jejich úkolem už však není 

učinění veškerých opatření vedoucích k likvidaci živelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí, ale pouze opatření nutná k odstranění bezprostřední hrozby 

ohrožení života, zdraví, majetku a životního prostředí. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 

2014, str. 34-35) 

 

Obrázek č. 2 – znak dobrovolných hasičských sborů 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (SDH Radotice, 2018) 
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2.1.1.3 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby  

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jsou zřízeny na základě zákona 

č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Tento zákon upravuje podmínky 

poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti jejího poskytovatele. 

(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 61)
 

„Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě 

tísňové výzvy, není – li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční 

neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení 

života.“ (Zákon č. 374/2011 Sb., 2011, §1) 

Poslání zdravotnické záchranné služby je poskytnout odbornou neodkladnou 

přednemocniční péči. Ta začíná od okamžiku přijetí tísňové výzvy do doby, než předá 

postiženého do nemocniční péče lékařům. K tomuto účelu je v České republice 

vytvořena síť zařízení a pracovišť zdravotnické záchranné služby, jejichž výkonnými 

prvky jsou výjezdové skupiny s dislokací svých výjezdových stanovišť. Ze zákona je 

stanoven dojezdový čas z místa základny na místo zásahu do 20 minut. Základním 

principem je provést maximum neodkladných lékařských výkonů v místě nehody a před 

hospitalizací. 

Zdravotnickou záchrannou službu v České republice tvoří třináct středisek 

zdravotnických záchranných služeb krajů a středisko Zdravotnické záchranné služby 

hlavního města Prahy s právní subjektivitou. Zřizovatelé zdravotnických záchranných 

středisek jsou jednotlivé kraje a hlavní město Praha. (Fiala, Vilášek, 2010, str. 123-124) 

Organizace zdravotnické záchranné služby tvoří: 

a) Ředitelství 

 Ředitelství je centrálním řídícím a koordinačním pracovištěm pro poskytování 

 zdravotnické záchranné služby a musí být umístěno v sídle poskytovatele 

 zdravotnické záchranné služby. Zajišťuje zejména činnosti ekonomického, 

 organizačního a technického charakteru. 

b) Zdravotnické operační středisko 

 Zdravotnické operační středisko je centrálním pracovištěm operačního řízení, 

 které kvalitně zajišťuje vyřízení tísňové výzvy v nepřetržitém režimu. Součástí 
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 je také pomocné operační středisko, které je zdravotnickému operačnímu 

 středisku podřízeno. 

c) Výjezdové základny spolu s výjezdovými skupinami 

 Výjezdová základna je pracoviště, odkud je zpravidla vysílána výjezdová 

 skupina na pokyn operátora zdravotnického operačního střediska nebo 

 pomocného operačního střediska. 

 Podle složení a povahy činnosti můžeme výjezdové skupiny dělit na výjezdové 

 skupiny rychlé lékařské pomoci (členem je lékař) a výjezdové skupiny rychlé 

 zdravotnické pomoci (členy jsou zdravotničtí záchranáři). Podle toho, jaké 

 dopravní prostředky využívají ke své činnosti, se výjezdové skupiny člení na 

 pozemní, letecké a vodní. 

d) Pracoviště krizové připravenosti 

 Pracoviště krizové připravenosti zpracovává návrh traumatologického plánu 

 a návrh jeho změny. Je určeno pro koordinaci viz §16 písm. a) až e) zákona 

 č. 374/2011 Sb. 

e) Vzdělávací a výcvikové středisko. (Zákon č. 374/2011 Sb., 2011, §9 - § 16) 

 

Obrázek č. 3 – znak poskytovatele Zdravotnické záchranné služby 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Stránská, 2018) 
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2.1.1.4 Policie České republiky  

Policie ČR byla řízena na základě zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, 

který schválila Česká národní rada. Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti nový zákon 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon určuje úkoly, organizace a oprávnění Policie České 

republiky. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 47-48) 

„Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný 

pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na 

úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy 

Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 

řádu („dále jen mezinárodní smlouva“).“ (Zákon č. 273/2008 Sb., 2008, §2)
 

Je to jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky, který slouží veřejnosti. 

Mezi základní činnosti Policie České republiky patří: ochrana bezpečnosti osob 

a majetku, ústavních činitelů a institucí, odhalování trestných činů, zajišťování jejich 

pachatelů, dohled na bezpečnost silničního provozu a zajišťování veřejného pořádku. 

(Vokuš, 2010, str. 3)  

V resortu ministerstva vnitra je Policie České republiky centrálně řízená organizace. 

Česká republika má od 1. ledna 2010 čtrnáct krajských ředitelství pro každý 

samosprávný kraj a hlavní město Prahu. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 48) 

Policii České republiky tvoří tyto útvary: 

a) Policejní prezidium České republiky 

 V čele je policejní prezident. Policejní prezidium řídí činnost policie.  

b) Útvary policie s celostátní působností 

 Útvary policie s celostátní působností zřizuje na návrh policejního prezidenta 

 ministr vnitra. První náměstek policejního prezidenta má pod sebou tyto 

 útvary: Letecká služba, Ředitelství služby cizinecké policie, Pyrotechnická 

 služba, Ochranná služba, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky, Útvar 

 policejního vzdělávání a služební přípravy. 

 Pod náměstka policejního prezidenta pro služby kriminální policie a vyšetřování 

 spadá: Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Útvar speciálních 

 činností SKPV, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV, 
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 Útvar rychlého nasazení, Národní protidrogová centrála SKPV, Útvar zvláštních 

 činností SKPV a Kriminalistický útvar Praha. 

 Policejní prezidium a útvary policie s celostátní působností se při nakládání 

 s majetkem České republiky a v právních vztazích považují za součást 

 organizační složky státu a účetní jednotky ministerstva.  

c) Krajská ředitelství policie (13 + hlavní město Praha) 

 V jeho čele stojí krajský ředitel, který je zároveň vedoucím organizační složky 

 státu. Krajské ředitelství je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jehož 

 příjmy i výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.  

d) Útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.  

 Útvary zřízené v rámci krajského ředitelství jsou jeho vnitřními organizačními 

 jednotkami. (Zákon č. 273/2008 Sb., 2008, §6 - § 8) 

 Na úrovni územního odboru se policie člení na útvary vnější služby a služby 

 kriminální policie a vyšetřování. Vnější služba zpravidla zahrnuje službu 

 pořádkové policie, dopravní policie a služba pro zbraně a bezpečnostní materiál. 

 Součástí vnější služby mohou být také další specializované útvary, jako je 

 například zásahová jednotka, apod. Vnější službou se rozumí veškerá 

 uniformovaná policie. (Franková, 2011) 

 

Obrázek č. 4 – znak Policie České republiky  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Policie ČR, 2018) 
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2.1.2 Ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Mezi ostatní složky IZS patří: 

1. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

2. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

3. ostatní záchranné sbory, 

4. orgány ochrany veřejného zdraví, 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

6. zařízení civilní ochrany, 

7. neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím.  

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích pomoc na 

vyžádání. Poplachový plán IZS zahrnuje poskytování plánované pomoci na vyžádání. 

Plánovanou pomoc na vyžádání jsou povinny poskytovat: 

1. ministerstva, územní správní úřady, orgány krajů a obcí v mezích své 

působnosti, 

2. právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníkem nebo uživatelem stavby civilní 

ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, 

3. poskytovatelé akutní lékařské péče, kteří mají zřízen urgentní příjem, 

4. ostatní složky IZS a 

5. ostatní osoby, které se k tomu smluvně zavázaly. 

Povolávání ostatních složek IZS k záchranným a likvidačním pracím podle druhu 

mimořádné události probíhá na základě jejich oprávnění k takovéto činnosti, které je 

dáno právními předpisy. Ostatní složky se zařazují do IZS na stupni kraj, kde je do 

poplachového plánu kraje zařadí příslušný hasičský záchranný sbor kraje podle zákona 

o IZS. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 13) 
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2.2 Hasičský záchranný sbor České republiky  

2.2.1 Historie hasičského záchranného sboru 

Za První republiky existovaly veřejné požární jednotky z povolání jen v některých 

větších městech. V ostatních městech a obcích se využívalo předpisů z Rakouska – 

Uherska. To umožňovalo starostům přenášet zodpovědnost za hašení požárů na 

dobrovolné hasičské sbory. Materiální potřeby byly kryty jen částečně. Dobrovolné 

hasičské sbory mohl posílit městský zaměstnanec, který zastával funkci strojníka či 

velitele. Potřebám státu v dobách míru ani za války tento stav nevyhovoval. Změna 

nenastala ani v době protektorátu.  

Po válce byla požární ochrana zařazena do působnosti ministerstva vnitra. To mělo 

nejvyšší dohled a řízení. Úkoly na úseku požární ochrany pak plnily národní výbory 

(místní, okresní a krajské), jejichž výkonným orgánem v této oblasti bylo hasičstvo 

(dobrovolné, z povolání nebo závodní). Všechny obce s počtem obyvatel nad 50 000 

musely zřídit hasičstvo z povolání, týkalo se to rovněž obcí s menším počtem obyvatel, 

pokud tak rozhodl krajský národní výbor.  

Zásadní roli při reorganizaci požární ochrany hrálo přijetí zákona o požárním dozoru 

a o požární ochraně v roce 1953. Výkonnými jednotkami požární ochrany se staly 

veřejné a závodní jednotky a požární ochrana byla budována na základě vojensky 

organizované složky.  

K decentralizaci požární ochrany a oslabení její úrovně došlo v roce 1958, kdy byl přijat 

nový zákon o požární ochraně. Státní orgány požární ochrany byly podřízeny orgánům 

národních výborů a velká řada státních funkcí byla předána dobrovolné organizaci 

Československý svaz požární ochrany.  

Významnou událostí byl vznik Školy požární ochrany Ministerstva vnitra ve Frýdku - 

Místku roku 1967. V roce 1984 se transformovala na Střední odbornou školu požární 

ochrany Ministerstva vnitra České socialistické republiky a roku 2002 na Střední 

odbornou školu požární ochrany a Vyšší odbornou školu požární ochrany Ministerstva 

vnitra ve Frýdku – Místku.  

Za posledních třicet let prošla profesionální požární ochrana významnými změnami. 

V 70. letech se začal měnit podíl zásahové činnosti jednotek požární ochrany ze zásahů 
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u požárů ve prospěch technických zásahů. Nyní tvoří většinu činností hasičů vedle 

likvidace požárů také zásahy u dopravních nehod, při živelních pohromách, atd. 

Profesionální jednotky požární ochrany svou akceschopností postupně nahrazovaly 

některé druhy technických služeb a přebíraly stále větší kompetence v oblasti přípravy 

státu a jeho orgánů na mimořádné události a v provádění samotných záchranných 

a likvidačních prací během mimořádných událostí. Bylo nutné přizpůsobit právní 

úpravu a organizaci. V roce 1985 došlo k vydání zákona o požární ochraně, který přes 

řadu novelizací zůstává dosud v platnosti.  

Hasičský záchranný sbor České republiky získal svůj současný název v roce 1995. 

(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 22-24) 

 2.2.2 Legislativa Hasičského záchranného sboru České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb. 

Nyní je platný a účinný nový zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů. HZS ČR je jednotný bezpečnostní sbor, 

jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata 

a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. (Zákon 

č. 320/2015 Sb., 2015, § 1) 

„Hasičský záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním 

a organizováním úkolů požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového 

plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů, 

v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými právními předpisy.“  

Například:  

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

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,  

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. (Zákon č. 320/2015 Sb., 2015, § 1)  

Hasičský záchranný sbor České republiky je oprávněn uzavírat jménem České 

republiky s určenými subjekty dohody, upravující bližší podmínky a způsob vzájemné 

spolupráce. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 25) 

Z působnosti Armády České republiky byl k 1. 1. 2009 převeden do podřízenosti MV-

GŘ HZS ČR 157. záchranný prapor, který tvoří Záchranný útvar GŘ HZS a je 

dislokovaný v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě. (Fiala, Vilášek, 2010, str. 115) 
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Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů je platný ze dne 11. listopadu 2015, ale účinnosti nabyl 1. ledna 

2016. Zákon obsahuje nejdůležitější informace, týkající se Hasičského záchranného 

sboru České republiky. 

Při plnění svých úkolů spolupracuje Hasičský záchranný sbor České republiky 

s ostatními složkami integrovaného záchranného systému, se správními úřady a jinými 

státními orgány, orgány samosprávy, osobami právnickými a fyzickými, neziskovými 

organizacemi a sdružením občanů. Má rovněž nejdůležitější roli v přípravách státu na 

mimořádné události. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 26)
 

Kromě postavení a úkolů Hasičského záchranného sboru ČR tento zákon dále popisuje 

například: organizaci a řízení HZS, základní povinnosti příslušníků a zaměstnanců, 

služební stejnokroj a prokazování příslušnosti, spolupráci a další vztahy nebo nakládání 

s majetkem a úhrada škody. Každému z těchto názvů je přidělena určitá hlava v zákoně. 

Tento zákon obsahuje celkem XI hlav. 

2.2.3 Organizační struktura Hasičského záchranného sboru České republiky 

Součástí Hasičského záchranného sboru České republiky jsou také vzdělávací, 

technická a účelová zařízení.  

Mezi ně patří:  

 Školní a vzdělávací zařízení v Brně a ve Frýdku - Místku,  

 Institut ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč,  

 Technický ústav požární ochrany v Praze,  

 Skladové a opravárenské zařízení v Olomouci. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 

2014, str. 25) 

Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří: 

a) Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

 Je součástí Ministerstva vnitra ČR a v jeho čele stojí generální ředitel hasičského 

 záchranného sboru. Generální ředitelství řídí hasičské záchranné sbory krajů, 

 záchranný útvar a také školu.  
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b) Hasičské záchranné sbory krajů (13 + hlavní město Praha) 

 V čele každého hasičského záchranného sboru kraje stojí ředitel. Hasičský 

 záchranný sbor kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho 

 příjmy a zároveň i výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. HZS 

 kraje má své územní odbory a ty mají své stanice HZS kraje. Pouze HZS hl. m. 

 Prahy se nečlení na územní odbory. 

c) Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky 

 Stanice záchranných útvarů jsou v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě. V čele každého 

 stojí velitel útvaru. Záchranný útvar je organizační složkou státu a účetní 

 jednotkou; příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. 

d) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany  

 Škola je rovněž organizační složkou státu a účetní jednotkou; její příjmy 

 a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Tato škola se nachází ve 

 Frýdku – Místku. V jejím čele stojí ředitel. (Zákon č. 320/2015 Sb., 2015, §5 - 

 §9) 

 

2.3 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

 jednotkami požární ochrany 

2.3.1 Historie jednotek požární ochrany zařazených do plošného porytí kraje 

 jednotkami požární ochrany 

Roku 1854 začaly vznikat v Čechách dobrovolné hasičské sbory. Již během dalších 20 

let jich bylo už 107. Německý spolek dobrovolných hasičů Zákupy, který byl založen 

roku 1850, bývá označován za první dobrovolný hasičský spolek na území českých 

zemí. V roce 1821 byla v Praze ustavena první řádná požární záloha. Mezi členy patřili 

řemeslníci znalí práce s ohněm. Jejich sídlo bylo ve staroměstském obecním dvoře 

v nynější ulici U Obecního dvora. K podstatné změně pražské požární ochrany došlo 

roku 1853, kdy městská rada rozhodla, že úklid Malé Strany vezme do vlastní režie 

a uložila okresnímu dozorci Aloisi Pastovi, aby sehnal 30 mužů, z nichž mělo být osm 

speciálně vycvičeno k hasičským pracím. Těchto osm osob bylo rovněž základem 

prvního placeného hasičského sboru v českých zemích, který 11. června 1881 zasahoval 

při požáru Národního divadla. Původní stanoviště sboru bylo v malostranském obecním 
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dvoře v dnešní Letenské ulici. V roce 1854 tento sbor čítal 68 mužů pod velením 

hasebního mistra Václava Soukupa. Část tohoto sboru sídlila v staroměstském obecním 

dvoře, kde vznikla ústřední hasičská stanice, a druhá část na pobočné stanici v Letenské 

ulici. 

V mnoha zemích doplňují sbory dobrovolných hasičů činnost profesionálních 

hasičských sborů a činnost firemních hasičských útvarů. Na území České republiky jsou 

dobrovolné hasičské sbory součástí integrovaného záchranného systému. Jsou právně 

samostatné nebo vznikají jako organizační složky občanských sdružení a bývají 

sponzorovány obcemi či firmami. Výjezdovými součástmi sborů jsou jejich jednotky. 

Každý člen této jednotky musí absolvovat školení, čítající nejméně 40 hodin 

teoretických a praktických znalostí, které si musí průběžně doplňovat. Rovněž je 

potřeba absolvovat každoroční zdravotní prohlídku a mít lékařské potvrzení, které mu 

umožňuje působení v jednotce. „Hasiči, včetně dobrovolných, kromě hašení požárů 

a likvidace jejich následků, zasahují také v případech povodní, jiných živelních pohrom, 

ekologických havárií, pomáhají při dopravních nehodách a poskytují technickou 

pomoc.“ Dobrovolní hasiči mohou být rovněž preventisté. Jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí čítají v současnosti více než 70 tisíc osob, kteří s profesionály úzce 

spolupracují.  

Roku 2008 zasahovaly jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 32 507 

mimořádných událostí, z toho likvidovaly například 13 609 požárů, zasahovaly u 3054 

dopravních nehod a pomáhaly odstraňovat následky 3737 případů živelních pohrom. 

(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 33-34) 

2.3.2 Legislativa jednotek požární ochrany  

Jak bylo již dříve zmíněno, základní legislativní dokument pro jednotky požární 

ochrany je zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Čtvrtá část 

(§ 65 – 73) tohoto zákona definuje jednotky požární ochrany. Tento zákon z roku 1985 

byl mnohokrát novelizován, ale pro jeho nepřehlednost bylo vydáno jeho úplné znění 

jako zákon č. 67/2001 Sb., o požární ochraně. Od roku 2001 se zákon ještě několikrát 

novelizoval.  
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Mezi prováděcí předpisy zákona o požární ochraně patří například:  

1. úplné znění Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární 

ochraně, 

2. nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti 

zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek 

dobrovolných hasičů obcí nebo podniků,  

3. vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

4. vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

5. vyhláška MV č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. 

(Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 34-35) 

Podobných prováděcích předpisů k zákonu o požární ochraně je velká spousta. Pro 

ukázku nám stačí těchto pět prováděcích předpisů. 

2.3.3 Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro účely plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany se podle 

operační hodnoty dělí tyto jednotky do šesti kategorií: JPO I – JPO VI. 

 

Tabulka č. 1 – kategorie jednotek požární ochrany 

JPO I  Jednotka Hasičského záchranného sboru České republiky zajišťuje 

výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), 

družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, 

 poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své 

působnosti, 

 v místě dislokace plní úkoly místní jednotky požární ochrany; 

u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní 

jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce. 

JPO 

II/1 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje 

se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 
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Zdroj: (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 37 – 38) 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce označené JPO N nejsou zařazené do plošného 

pokrytí území České republiky. Svou vnitřní strukturou a výkonem služby jsou však 

shodné s jednotkami dobrovolných hasičských sborů kategorie JPO V. U kategorií JPO 

II/2 nebo JPO III/2 musí zřizovatel zajistit nepřetržitou akceschopnost dvou družstev 

minimálně o zmenšeném početním stavu.  

JPO 

II/2 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO 

III/1 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje 

se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel na 1000. 

JPO 

III/2 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO 

IV 

 Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná 

právnickou nebo fyzickou podnikající osobou poskytuje speciální 

techniku na výzvu Operačního a informačního střediska Hasičského 

záchranného sboru České republiky (OPIS HZS ČR) zpravidla na 

základě písemné dohody. 

JPO 

V 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. 

JPO 

VI 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou 

nebo fyzickou podnikající osobou poskytuje speciální techniku na 

výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 

JPO 

N 

 Jednotky požární ochrany nezařazené do plošného pokrytí. 

Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní 

početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené jednotky 

požární ochrany se zpravidla zařazují do druhého a vyššího stupně 

poplachu v poplachových plánech. 
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2.3.4 Operační hodnota jednotek požární ochrany 

Každý druh jednotky požární ochrany má pro operační účely stanoveny odlišné nároky. 

Jsou dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu 

na místo zásahu. Liší se také nároky na osoby, které tuto činnost v jednotkách 

vykonávají. Mezi ně patří odborná, fyzická, zdravotní a psychická způsobilost. 

Operační hodnotu jednotky požární ochrany tvoří: 

1. Doba výjezdu jednotky požární ochrany z místa své trvalé dislokace od 

vyhlášení poplachu. Tato doba je stanovena vyhláškou č. 247/2001 Sb., a činní 

maximálně: 

 2 minuty pro jednotky požární ochrany, které se skládají z hasičů 

z povolání, 

 10 minut pro jednotky složené z hasičů, kteří svou činnost v jednotce 

jako své povolání nevykonávají, 

 5 minut pro jednotky požární ochrany složené z hasičů z předchozích 

dvou bodů nebo hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo 

pracoviště. 

2. Územní působnost jednotky požární ochrany (vzdálenost k místu zásahu nebo 

doba jízdy na toto místo). To znamená optimální vzdálenost pro dojezd určitého 

druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje její tzv. hasební obvod. Může 

být vyjádřena v minutách nebo kilometrech (při rychlosti jízdy vozidla = 45 – 60 

km/h dle místních podmínek). (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 36 – 37) 

V následující tabulce budou pro upřesnění uvedeny operační hodnoty jednotek požární 

ochrany podle jednotlivých kategorií.  
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Tabulka č. 2 – operační hodnoty jednotek požární ochrany podle kategorií  

Kategorie jednotky 

požární ochrany 

JPO 

I 

JPO 

II 

JPO 

III 

JPO IV JPO 

V 

JPO VI 

Doba výjezdu (min.) 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost (min.) 20 10 10 není není není 

Druh jednotky požární 

ochrany 

HZS 

kraje 

SDH 

obce 

SDH 

obce 

HZS 

podniku 

SDH 

obce 

SDH 

podniku 

 

Zdroj: (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 38) 

Pokud se dohodneme se zřizovatelem jednotky, může být jednotka využita i k zásahům 

mimo svou územní působnost. (Vilášek, Fiala a Vondrášek, 2014, str. 38) 
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA BAKALÁŘSKÉ 

 PRÁCE 

3.1 Cíle 

Cílem bakalářské práce je přehled zásahových činností, kterými se jednotky 

dobrovolných hasičských sborů na Opavsku zabývají. Pro samotnou analýzu bylo 

vybráno pět jednotek sborů dobrovolných hasičů kategorie JPO II. Jedná se o tyto 

jednotky:  

 JSDH Hrabyně, 

 JSDH Hradec nad Moravicí, 

 JSDH Kravaře, 

 JSDH Litultovice, 

 JSDH Opava – Kylešovice. 

Statistické vyjádření množství zásahových činností se týká období 1. 1. 2015 – 31. 12. 

2017. 

3.2 Úkoly 

Základem bylo vyhledání studijních pramenů a jejich rešerše, shromáždění publikací, 

článků, koncepčních materiálů a dalších písemných či elektronických podkladů, 

týkajících se historie, legislativy, organizační struktury, zřizování a financování 

především Hasičského záchranného sboru České republiky, jednotek požární ochrany 

obecně a rovněž jednotek požární ochrany na Opavsku. 

3.3 Metody 

Pro bakalářskou práci byla využita srovnávací metoda, podle které jsou všechny získané 

informace zpracovány a vyhodnoceny.  

Statistické údaje potřebné k analýze byly poskytnuty interním pracovníkem Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje – Územní odbor Opava. Všechny údaje 

o událostech jsou uloženy v jejich vnitřním systému.  

V práci budu srovnávat počty výjezdů vybraných jednotek k jednotlivým záchranným 

akcím v rámci jejich územní působnosti. Záchranné akce můžeme rozdělit podle 

několika kritérií: počty požárů, dopravních nehod, technické pomocí, úniku 
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nebezpečných látek, radiačních havárií a nehod, ostatních mimořádných událostí 

a planých poplachů. Všechny tyto údaje budou přehledně zaznamenány v grafech.  

Výběr jednotlivých jednotek: 

Původně se práce měla zabývat analýzou činností jednotek sborů dobrovolných hasičů 

kategorie JPO V, jelikož jsem sám členem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Opava - Vlaštovičky, která patří do této kategorie. Ovšem četnost výjezdů k zásahovým 

činnostem za poslední tři roky u kategorií JPO V je mizivá, takže by nebylo co 

analyzovat. Z tohoto důvodu práce analyzuje jednotky sborů dobrovolných 

hasičů kategorie JPO II, protože jejich četnost výjezdů k zásahovým činnostem je 

mnohonásobně vyšší. 

Hlavním důvodem výběru těchto jednotek je, že se nachází nejblíže městu Opava 

a zároveň je každá jednotka dislokována jiným směrem. Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů Opava – Kylešovice byla vybrána na základě toho, že se nachází přímo ve městě 

Opava. Vzdálenost zbývajících čtyř jednotek od města Opavy nepřesáhne hranici 

15 kilometrů, pokud pojedeme nejkratší trasou.   
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4. DOBROVOLNÉ HASIČSKÉ SBORY NA OPAVSKU 

4.1 Vznik dobrovolných hasičských sborů na Opavsku a Hlučínsku 

Mezi první na Opavsku patřily dobrovolné hasičské sbory německé. Ty nacházely 

mnohem větší podporu pro svou činnost u rakouských úřadů a německých městských 

správ oproti sborům českým. Sbory české začínají vznikat teprve v 80. letech 19. století. 

Velícím jazykem však byla němčina. V roce 1862 byl v zemském městě Opava založen 

první nejstarší německý dobrovolný hasičský sbor. O osm let později v roce 1870 čítal 

225 členů.  

Roku 1871 došlo k založení německého tzv. Prvního slezského venkovského sboru 

dobrovolných hasičů Hradec – Podolí, továrna a mlýn Branka. Ovšem v odborné 

literatuře bývá jako první uváděn německý sbor dobrovolných hasičů v Mikolajicích 

(1879). Poté dochází k zakládání německých sborů v blízkých i vzdálenějších obcích od 

Opavy, např. (1880 Vávrovice, 1883 Bratříkovice a Deštné, 1884 Jakartovice, 1885 

Úblo, 1889 Vlaštovičky). Na Hlučínsku to byly například Kravaře v roce 1900. 

Dne 27. 6. 1884 vstoupil na veřejnost hasičský sbor v Kylešovicích. Bývá označován 

jako první český dobrovolný hasičský sbor ve Slezsku. Po něm následovaly další, jako 

například (1885 Skřipov, 1890 Hrabyně). Mezi nejstarší z moravských enkláv patřil 

dobrovolný hasičský sbor Litultovice z roku 1884. (Výtisk, 1995) 

 

Tabulka č. 3 – data založení 5 vybraných dobrovolných hasičských sborů pro analýzu 

Data založení 5 vybraných dobrovolných hasičských sborů pro analýzu 

 Německý sbor (datum) Český sbor (datum) 

Hradec nad Moravicí (23. 6. 1871) (27. 4. 1920) 

Opava - Kylešovice  (27. 6. 1884) 

Litultovice  (24. 11. 1884) 

Hrabyně  (18. 5. 1890) 

Kravaře (1900) (29. 4. 1933) 

 

Zdroj: (Výtisk, 1995) 
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4.2 Zřízení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Obcí je zřizována jednotka sborů dobrovolných hasičů obce. Je to její organizační 

složka, která slouží k zabezpečení území obce před požáry a jinými mimořádnými 

událostmi. Zřízení jednotek sborů dobrovolných hasičů je uvedeno v zákoně o požární 

ochraně a obce mohou mít i několik jednotek. Obec udržuje akceschopnost jednotky 

a zabezpečuje odbornou přípravu jejích členů. Velitele jednotky jmenuje a zároveň 

i odvolává starosta obce. Činnost členů v jednotce sboru dobrovolných hasičů je 

většinou vykonávána dobrovolně. Tito členové jsou většinou i členy občanských 

sdružení, která působí na úseku požární ochrany. Tato sdružení vykonávají obecně 

prospěšnou činnost. Starají se například o výchovu a přípravu potencionálních hasičů 

z řad dětí a mládeže nebo o rozvíjení hasičských dovedností v rámci soutěží. Sdružení 

rovněž udržují historické tradice hasičského hnutí.  

Mezi tato sdružení patří: 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 

 Česká hasičská jednota, 

 Moravská hasičská jednota. (Kolektiv autorů, 2011) 

4.3 Financování jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Financování těchto jednotek probíhá ze samotného rozpočtu obce s příspěvky z kraje 

a rovněž ze státního rozpočtu formou účelových dotací. Toto financování je velmi 

nákladné. Zabezpečuje materiální i finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce a požární ochrany. Výstavba a údržba objektů požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení, především pro potřeby svého územního obvodu se také 

zabezpečuje z těchto finančních prostředků. Obec proplácí členům jednotky každoroční 

preventivní zdravotní prohlídky a rovněž poskytuje náhradu ušlého výdělku členům 

jednotky, kteří se ve své pracovní době účastní zásahu při požáru nebo jiných 

záchranných pracích, například při živelních pohromách. Toto finanční vyrovnání platí 

i v případě nařízeného cvičení či školení odborné přípravy. Obec musí zajistit péči 

o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, stejně tak i péči o zaměstnance 

zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i osoby, které jsou vyzvány 

k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo 
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u déle trvajícího zásahu na území obce. Všechny tyto případy musí být obec schopna 

zabezpečit ze svého rozpočtu. (Zákon č. 133/1985 Sb., §29) 

4.4 Vnitřní organizace jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Jednotku tvoří požární technika (zásahové požární automobily, požární přívěsy, 

kontejnery, plavidla) a věcné prostředky požární ochrany (prostředky používané 

k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požárů a také prostředky používané pro 

činnost jednotky požární ochrany při provádění záchranných a likvidačních prací). 

(Vyhláška č. 246/2001 Sb., §1)
 
Jednotku dále tvoří velitelem stanovený počet členů 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku a osob vykonávajících službu 

v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce či podniku jako svoje zaměstnání. 

Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (hasiči) se v jednotce rozdělují do čet, 

družstev, družstev o zmenšeném rozsahu a skupin. Četa se dále člení na 2 nebo 

3 družstva či skupiny. Družstvo je poté tvořeno velitelem družstva a dalšími 5 hasiči. 

Pokud se jedná o družstvo o zmenšeném rozsahu, to tvoří velitel a další 3 hasiči. 

Vedoucí skupiny a nejméně 1 hasič pak tvoří skupinu. 

 

Tabulka č. 4 - základní početní stav JSDH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: (Vyhláška č. 247/2001 Sb., příloha č. 4) 

Vnitřní organizace jednotky Kategorie jednotky 

JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 

JPO 

V 

Celkem základní početní stav členů 12 24 12 24 9 

Počet členů v pohotovosti pro 

výjezd v dané kategorii jednotky 
4 8 4 8 4 

Funkce 

Velitel 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 

Strojník 3 6 4 6 2 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 
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Je – li jednotka současně zařízením civilní ochrany, může se základní početní stav členů 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce zvýšit o potřebný počet členů stanovený 

právním předpisem. (Vyhláška č. 247/2001 Sb., §4 + příloha č. 4)
 
 

4.5 Vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů technikou a 

 věcnými prostředky požární ochrany 

Minimální požadavky na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce stanovuje 

příloha č. 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany. Tyto požadavky se odvíjejí od příslušné kategorie jednotky požární ochrany. 

Další vybavení, které je nad rámec požadavků vyhlášky, se odvíjí na základě 

předurčenosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro záchranné práce. Možnosti, 

jak obstarat toto vybavení, se doporučuje projednat s územně příslušným HZS kraje. 

 

Tabulka č. 5 - minimální vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 

Zdroj: (Vyhláška č. 247/2001 Sb., příloha č. 4) 

Pozn.: 

1) „Jednotka je vybavena uvedenou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud 

je to odůvodněno plošným pokrytím, dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před 

Požární technika a věcné prostředky 

požární ochrany 
3)

 

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

1)
 

Dopravní automobil s požární stříkačkou 
5)

 1 1 1 1 1
1)

 

Automobilový žebřík do 30 m 1
2)

 1
2)

 1
2)

 1
2)

 - 

Automobilová plošina do 30 m 1
2)

 1
2)

 - - - 

Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 

Motorová stříkačka 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1 

Izolační dýchací přístroj 
4)

 4 8
1) 

4 8
1)

 4
1)

 

Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice požární ochrany 2 4 2 4 1
1) 

Mobilní telefon 1
1) 

1
1) 

1
1) 

1
1) 

1
1) 
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požáry a MU jednotka zabezpečuje. Do počtu izolačních dýchacích přístrojů, přetlakových 

ventilátorů a motorových stříkaček se započítávají také tyto prostředky umístěné v „CAS“ nebo 

v jiné požární technice ve vybavení jednotky. 

2) Vybavení jednotky výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady, na které je vybavena 

stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 5 vyhlášky o jednotkách PO). 

Zpravidla se vybavuje jen po dohodě s HZS kraje. 

3) Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je jednotka 

vybavována další požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany nebo jinými prostředky, 

pokud je předurčena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách, při haváriích, při 

živelních pohromách a ochranu obyvatelstva. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a jinými prostředky odůvodněno 

havarijním plánem kraje nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před požáry 

a jinými MU jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a prostředky požární ochrany může 

být zvýšeno až na 1,5 násobek limitů uvedených v tabulce (zaokrouhluje se nahoru). 

4) Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem, typ s plicní automatikou pro 

použití v plynném prostředí. 

5) Může jít o dopravní automobil bez požární stříkačky pro přepravu minimálně 6 osob s přívěsným 

zařízením a přívěsnou požární stříkačkou.“ (Vyhláška č. 247/2001 Sb., příloha č. 4) 

Veškerá požární technika a věcné prostředky požární ochrany musí vyhovovat 

stanoveným technickým podmínkám, které jsou většinou stanoveny právním předpisem.  

Kromě vybavení členů jednotek SDH obce technikou a věcnými prostředky je nutno 

také zajistit systém vyrozumění těchto členů o vyhlášení poplachu jednotce SDH obce. 

Pro tyto účely slouží zejména sirény a místní rozhlas obce. Tyto dva systémy mohou být 

doplněny o pagery nebo zasíláním krátkých textových či hlasových zpráv na mobilní 

telefony členů jednotky SDH. (MV - GŘ HZS ČR, 2014) 

4.6 Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Každý člen jednotky v ní také zastává určitou pozici. Musí plnit všechny povinnosti, 

které z této funkce vyplývají a podávat o nich patřičnou zprávu. Jedná se o tyto 

členy: velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, velitel družstva, strojník, hasič, 

starosta sboru dobrovolných hasičů obce, referent mládeže, kronikář a také hospodář. 

Každá z těchto funkcí musí být obsazena. 

a) Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

 Na základě vyjádření HZS kraje velitele jmenuje a odvolává starosta obce. 

 Velitel jednotky musí mít u ostatních členů přirozenou autoritu. Měl by mít 

 schopnost řídit kolektiv ve vypjatých krizových situacích. Samozřejmostí je 
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 praxe v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, znalost jejích činností a obce 

 samotné. Tato funkce se neslučuje s funkcí člena zastupitelstva obce. 

b) Velitel družstva 

 Je jmenován a odvoláván starostou obce na návrh velitele jednotky sboru 

 dobrovolných hasičů. Řídí výkon služby členů jednotky určených k výjezdu 

 jednotky, pokud vykonává službu podle plánu výkonu služby. V případě potřeby 

 zastupuje velitele jednotky, je – li k tomu určen, ve spolupráci s velitelem 

 jednotky vede výkaz služby členů jednotky, řídí činnost členů družstva jednotky 

 v operačním řízení a po dohodě s velitelem i v řízení organizačním.  

c) Strojník 

 Náplní práce strojníka je především plnění úkolů řidiče. Má zodpovědnost za 

 udržování požární techniky v provozuschopném stavu, vede dokumentaci 

 provozu požární techniky a přidělených technických prostředků (výkaz jízd, 

 spotřeba pohonných hmot, evidence zásob pohonných hmot, atd.). Disponuje 

 znalostí z taktiky nasazování určených prostředků při mimořádných událostech.  

d) Starosta sboru dobrovolných hasičů  

 Zastupuje velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů v následujících 

 případech: při jednání s jinými organizacemi a orgány, v podepisování 

 písemností, v přípravách výboru a zajištění jeho rozhodnutí a zodpovídá za 

 informovanost členské základny sboru dobrovolných hasičů. O své činnosti 

 podává zprávy nejbližšímu jednání výboru. 

e) Referent mládeže  

 Je to člen sboru dobrovolných hasičů, který vede kolektiv mladých hasičů, 

 zapojuje ho do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí 

 pořádaných pro mládež v duchu ochrany obyvatel. Může spolupracovat 

 s vedením školy, organizacemi a sdruženími, která pracují s mládeží. 

f) Kronikář 

 Zachycuje a zpracovává všechny činnosti a události, které se týkají sboru. Toto 

 všechno kronikář zapisuje do kroniky sboru dobrovolných hasičů. Kromě toho 

 shromažďuje fotografie, videa, články, novinové ústřižky a jiné materiály, které 

 zachycují činnost jednotky. 
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g) Hospodář 

 Tento člen se stará o vedení účetnictví a hospodaření celého sboru. Musí vést 

 finanční deník, kde má přehledně zapsány všechny příjmy sboru, ale i jeho 

 výdaje.  Do jeho kompetence spadá i evidence veškerého majetku sboru 

 dobrovolných hasičů.  

 

Obsazení každé této funkce je velmi důležité pro správný chod celého sboru 

dobrovolných hasičů obce. Sbory ve velmi malých obcích, které nemají dostatek 

mládeže, nemusí mít ani referenta mládeže, jelikož by svou funkci nemohl řádně 

vykonávat. (Janoušková, 2014) 
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5. ANALÝZA ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH 

 HASIČSKÝCH SBORŮ V REGIONU OPAVA 

Tato kapitola se bude týkat analýzy činnosti dobrovolných hasičských sborů v regionu 

Opava. Pro samotnou analýzu jsem po dohodě s vedoucím práce vybral pět jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II a jejich výjezdy za období od 

1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.  

Všechny informace ohledně výjezdů jednotlivých jednotek k mimořádným událostem 

za dané období se mi podařilo získat na stanici Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje – Územní odbor Opava. Informace jsou přehledně zpracovány 

a uloženy v jejich systému, který je zabezpečený heslem. K informacím má přístup 

pouze interní pracovník sboru. Jeden interní pracovník mi všechny potřebné informace 

o vybraných jednotkách ochotně poskytl.  

Vybrané jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zasahovaly u různých typů 

mimořádných událostí. Než přejdu k samotným statistickým údajům jednotlivých 

jednotek, provedu v následujících bodech rozdělení těchto událostí podle typů. Jelikož 

se jedná o jednotky dobrovolných hasičských sborů, nejsou na místě události prioritní. 

Hlavní práci v místě zásahu provádějí profesionální hasiči města Opava.  

 

Rozdělení událostí podle typu:  

 Zásahy u požárů,  

 zásahy u dopravních nehod,  

 poskytnutí technické pomoci, 

 zásahy při úniku nebezpečných látek, 

 zásahy u ostatních mimořádných událostí, 

 zásahy u radiačních havárií a nehod,  

 planý poplach. 
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5.1 Analýza zásahové činnosti JSDH Hrabyně v období 2015 – 2017 

JSDH Hrabyně je zařazena v plošném pokrytí do kategorie JPO II, určená pro zásah 

mimo katastr obce a výjezd jednotky musí být uskutečněn do 5 minut od vyhlášení 

poplachu. Jednotka je předurčena pro zásahy u dopravních nehod. 

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů Hrabyně měly v roce 2016 razantně 

sestupnou tendenci oproti roku 2015, ale rok 2017 nám vykazuje mírný nárůst událostí, 

nežli rok předešlý. To vše nám dokládají statistické údaje zásahových činností 

v jednotlivých letech:  

 2015 – celkem 90 zásahů, 

 2016 – celkem 51 zásahů, 

 2017 – celkem 65 zásahů. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrabyně ani jednou za poslední tři roky 

nevyjížděla k událostem typu radiační havárie a nehoda, rovněž nezaznamenala ani 

jeden případ planého poplachu.  

Pro představu uvádím obce/města, kam jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrabyně 

vyjížděla ke svým zásahům za poslední 3 roky: Hrabyně, Velká Polom, Háj ve Slezsku, 

Nové Sedlice, Štítina, Pustá Polom, Mokré Lazce, Ostrava, Budišovice a Mikolajice. 

Nejvzdálenějším místem, kam musela jednotka za poslední 3 roky vyjíždět k zásahu, 

byla obec Mikolajice, která je od Hrabyně vzdálena přibližně 24 kilometrů.  

5.1.1 Statistika událostí v roce 2015 

V roce 2015 měla jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrabyně evidováno 

celkem 90 výjezdů k událostem, což je nejvíc výjezdů této jednotky za poslední tři roky.  

Z celkového počtu 90 událostí jich bylo nejvíce identifikovaných a zařazených jako 

technická pomoc, rovných 56 zásahů. Následovaly zásahy u dopravních nehod, kterých 

bylo o 40 méně, u požárů zasahovali celkem 14krát a 3krát u úniku nebezpečných látek. 

Pouze jednou zasahovali hasiči z Hrabyně u události typu ostatní mimořádná událost. 

Na následném grafu můžeme vidět, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Hrabyně u různých typů událostí za rok 2015. 
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Graf č. 1 – celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 

 

Příkladem technické pomoci, kterou jednotka v tomto roce nejčastěji poskytovala, může 

být odstranění překážek blokujících pozemní komunikaci například spadlým stromem, 

akutní likvidace hmyzu (roj včel ze stromu apod.), odstranění nebezpečných stavů 

(uvolněná část plechové střechy stavení apod.), nebo náhrada nefunkčních zařízení. 

Jako příklady činností hasičů z Hrabyně u dopravních nehod můžeme uvést třeba 

uvolnění a úklid pozemní komunikace po dopravní nehodě, vyprošťování osob 

zaklíněných ve vozidle nebo zabránění úniku a následnému šíření provozních kapalin 

po pozemní komunikaci do půdy a vody.  

Mezi nejčastější příklady zásahů u požárů v roce 2015 patřily požáry 

výškových/nízkých budov, dopravních prostředků (především nákladních a osobních 

automobilů) a polních porostů (zejména tráva a obiloviny). 

V jediném případě ostatních mimořádných událostí museli hasiči zachraňovat osoby 

z uzavřených prostor. Konkrétně to byl prostor zaseknutého výtahu v Rehabilitačním 

ústavu v Hrabyni. 
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5.1.2 Statistika událostí v roce 2016 

V roce 2016 evidovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Hrabyně celkem 51 výjezdů 

k událostem, což je téměř o polovinu událostí méně, než v předešlém roce 2015.  

Z celkového počtu 51 událostí jich bylo nejvíce identifikováno a zařazeno mezi události 

typu technická pomoc. Tento počet činil 36 zásahů. V roce 2016 zasahovali hasiči 

z Hrabyně 7krát u požárů a 6krát u dopravních nehod. V tomto roce nebyl evidován ani 

jeden výjezd k události typu radiační havárie a nehoda, planý poplach či ostatní 

mimořádná událost.  

V tomto roce jednotka v jednom případě nedojela k zásahu u události typu technická 

pomoc. Konkrétně se jednalo o odstranění překážky blokující pozemní komunikaci.  

Na grafu můžeme vidět, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Hrabyně v různých typech událostí za rok 2016. 

 

Graf č. 2 – celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava  

 

Příkladem technické pomoci, kterou jednotka SHD Hrabyně v roce 2016 nejčastěji 
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blokujících pozemní komunikaci a akutní likvidace hmyzu. Celkový počet zásahů 

u událostí typu technická pomoc oproti roku 2015 rapidně klesl. 

V roce 2016 byly opakovaně zaznamenány požáry výškových a nízkých budov. 

V jednom případě se museli hasiči vypořádat s požárem trafostanice (rozvodna 

elektrického proudu).  

V případech dopravních nehod, kterých bylo dohromady 6, jednotka 3krát vyprošťovala 

osoby zaklíněné ve vozidle a 3krát uklízela a uvolňovala pozemní komunikaci (odtah 

nabouraných vozidel) po nehodě.  

5.1.3 Statistika událostí v roce 2017 

V roce 2017 vyjížděla jednotka k mimořádným událostem celkem 65krát. Počet událostí 

se tak oproti předešlému roku mírně navýšil.  

Nejvíce zaznamenaných událostí bylo stejně jako v letech minulých u typu technická 

pomoc. Tento počet činil 42 zásahů. O 30 zásahů méně čítal počet zásahů u událostí 

typu dopravní nehoda a v 10 případech museli hasiči z Hrabyně zasahovat u požárů. 

V jednom případě hasiči vyjížděli k události typu únik nebezpečných látek. Stejně jako 

v minulém roce nebyl evidován žádný výjezd k událostem typu radiační havárie 

a nehoda, planý poplach nebo ostatní mimořádná událost. 

Na následujícím grafu můžeme vidět, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Hrabyně v různých typech událostí za rok 2017. 
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Graf č. 3 - celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 

 

Požáry dopravních prostředků, výškových a nízkých budov či lesních porostů patřily 

mezi nejpočetnější případy požárů v tomto roce. 

Celkový počet výjezdů jednotky k událostem typu technická pomoc se oproti minulému 

roku mírně zvýšil. Mezi nejčastější příklady technické pomoci patřilo především čerpání 

vody ze zatopených sklepních prostor domů, odstraňování nebezpečných stavů, 

odstraňování spadlých stromů blokujících pozemní komunikace a akutní likvidace 

obtížného hmyzu. 

Stejně jako v předešlých dvou letech jsou i v tomto roce ve statistikách dopravních 

nehod uvedeny případy v podobě vyprošťování osob zaklíněných v havarovaném 

vozidle, zabraňování následnému úniku provozních kapalin na pozemní komunikaci 

a zejména úklid pozemní komunikace a uvolnění její průjezdnosti po dopravní nehodě. 

5.1.4 Celkové výsledky v období 2015 – 2017 

Ze statistických údajů vyplývá, že u výjezdů jednotky k událostem typu technická 

pomoc byl v roce 2016 zaznamenám velký pokles, a to o 20 případů oproti roku 2015. 

Avšak v roce 2017 byl oproti roku 2016 evidován mírný nárůst těchto případů.  
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Výsledky u dopravních nehod nám ukazují, že v roce 2016 bylo o 10 případů 

dopravních nehod méně než v roce 2015, kde tento počet čítal 16 zásahů. Rok 2017 

přinesl o 6 dopravních nehod více než ten minulý.  

V roce 2015 vyjížděla jednotka k požárům celkem 14krát z 90 případů všech typů 

mimořádných událostí. Celkové výsledky ukazují, že v roce 2016 byl evidován pokles 

požárů o 7 případů. V roce 2017 byl celkový počet událostí 65 a z toho 10 případů 

požárů.  

 

5.2 Analýza zásahové činnosti JSDH Hradec nad Moravicí v období 

 2015 – 2017 

JSDH Hradec nad Moravicí je zařazena v systému plošného pokrytí jednotkami požární 

ochrany do kategorie JPO II, která zaručuje výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení 

požárního poplachu. Jednotka je mimo běžnou činnost vycvičena a předurčena pro 

zásahy u dopravních nehod a havárie spojené s únikem nebezpečných látek.  

Celkové počty událostí, kam musela jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradec nad 

Moravicí v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 vyjíždět měly sestupnou tendenci. Nyní se 

podíváme na statistické údaje všech výjezdů jednotky v jednotlivých letech:  

 2015 – celkem 88 zásahů, 

 2016 – celkem 82 zásahů, 

 2017 – celkem 64 zásahů. 

Jednotka SDH Hradec nad Moravicí prováděla své zásahy za poslední 3 roky v těchto 

městech a obcích: Hradec nad Moravicí, Březová, Branka u Opavy, Opava, Otice, 

Chvalíkovice, Skřípov, Vítkov, Štáblovice, Mikolajice a Radkov.  

V posledních třech letech nemuseli hasiči z Hradce nad Moravicí vyjíždět ani jednou 

k událostem typu radiační havárie a nehoda či ostatní mimořádná událost. V roce 2016 

zaznamenali jediný případ planého poplachu.  

5.2.1 Statistika událostí v roce 2015 

Roku 2015 měla JSDH Hradec nad Moravicí evidováno celkem 88 výjezdů 

k mimořádným událostem. Za poslední tři roky jde o rok s největším počtem událostí.  
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Z celkového počtu 88 mimořádných událostí, ke kterým jednotka vyjížděla, jich bylo 

identifikováno rovných 55 u typu technická pomoc, což je velmi vysoké číslo. 

Následovalo 16 výjezdů k požárům a o 5 případů méně činily události typu dopravní 

nehoda. V šesti případech musela jednotka vyjíždět k událostem typu únik 

nebezpečných látek. Nebyla zaznamenána ani jedna událost typu radiační havárie 

a nehoda, ostatní mimořádná událost či planý poplach.  

K jednomu případu typu technická pomoc jednotka SDH Hradec nad Moravicí vůbec 

nedojela. Jednalo se o spolupráci s dalšími složkami IZS. 

Na následujícím grafu můžeme pozorovat, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí v různých typech událostí za rok 2015. 

 

Graf č. 4 - celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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nízkých a výškových budov, polních porostů (především travní porosty), dopravních 

prostředků a popelnic či kontejnerů. 

Nejtypičtější příklady zásahů, které hasiči provádějí u dopravních nehod, jsou: uvolnění 
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osob zaseknutých uvnitř havarovaného vozidla nebo zabránění úniku provozní kapaliny 

na vozovku a následně do půdy a vody. V jednom případě prováděla jednotka zásah 

u železniční nehody. 

Případů, ve kterých unikala nějaká nebezpečná látka, bylo celkem 6. Šlo především 

o úniky látek do ovzduší nebo na pozemní komunikaci a následně do půdy a vody. 

V jednom případě se jednalo o únik plynu, který signalizovalo plynové čidlo.  

Příkladem technické pomoci, kterou jednotka prováděla, byla především asistence 

u sportovních a kulturních akcí, odstraňování překážek blokujících pozemní komunikaci 

nebo akutní likvidace hmyzu. 

5.2.2 Statistika událostí v roce 2016 

V roce 2016 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí 

celkem u 82 mimořádných událostí. Je to o 6 událostí méně než v předešlém roce.  

Rovných 60 událostí z celkového počtu 82 bylo zaznamenaných jako technická pomoc. 

V 11 případech musela jednotka vyjíždět k událostem typu dopravní nehoda 

a o 3 události méně činily výjezdy k požárům. Jednotka rovněž vyjížděla ke dvěma 

zásahům u události typu únik nebezpečných látek. I v tomto roce nemuseli hasiči 

z Hradce nad Moravicí vyjíždět ani jednou k událostem typu radiační havárie a nehoda 

nebo ostatní mimořádná událost.  

Dne 4. 9. 2016 ve večerních hodinách byla nahlášena mimořádná událost, jednalo se 

ovšem o planý poplach. 

Na grafu můžeme porovnat četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec 

nad Moravicí v různých typech událostí za rok 2016. 
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Graf č. 5 - celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 

 

V prvním případě úniku nebezpečných látek zabraňovali hasiči šíření látky do půdy. 

U druhého případu šlo o únik látky do ovzduší. 

Při zásahu hasičů u dopravních nehod se prováděly nejčastěji tyto práce: zamezení 

úniku provozních kapalin na pozemní komunikaci, uvolňování průjezdnosti pozemní 

komunikace a následně její úklid nebo vyprošťování osob z nabouraného vozidla.  

Požáry polních porostů (tráva či obiloviny), u kterých zasahovala jednotka 3krát 

a dopravních prostředků (2 zásahy), patří mezi nejtypičtější příklady výjezdů jednotky 

k danému typu událostí.  

Nejčastější příklady technické pomoci, kterou jednotka vykonávala v tomto roce, patřilo 

odstraňování nebezpečných stavů (například uvolněná část plechové střechy atd.), 

asistence u sportovních a kulturních akcí či odstraňování překážek blokujících pozemní 

komunikaci. Nejvíc zásahů u technické pomoci za daný rok však činila akutní likvidace 

hmyzu, kam museli hasiči vyjíždět 23krát.  
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5.2.3 Statistika událostí v roce 2017 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí zasahovala v roce 2017 

u 64 mimořádných událostí, což znamená nejmíň výjezdů jednotky za poslední 3 roky. 

Rok 2017 přinesl největší úbytek především u událostí typu technická pomoc.  

V 9 případech vyjížděla jednotka k událostem typu dopravní nehoda. O pouhý jeden 

zásah více si vyžádaly požáry. Celkem 43krát evidovala jednotka události typu 

technická pomoc a jen dva případy úniku nebezpečných látek. Stejně jako v roce 2015 

nemuseli hasiči z Hradce nad Moravicí zasahovat ani jednou u událostí typu ostatní 

mimořádná událost, radiační havárie a nehoda nebo planý poplach. 

Graf nám ukazuje četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Hradec nad 

Moravicí u různých typů událostí za rok 2017. 

 

Graf č. 6 - celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí zasahovala u dvou událostí 

typu únik nebezpečných látek.  V obou případech se jednalo o únik látky na pozemní 

komunikaci.  

V grafu můžeme vidět, že jednotka poskytovala technickou pomoc celkem 43krát. 
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stromů především z pozemní komunikace, následovalo odstraňování nebezpečných 

stavů, dále akutní likvidace hmyzu nebo náhrada nefunkčních zařízení v podobě zdroje 

pitné vody či elektrického proudu. 

Mezi typické příklady dopravních nehod můžeme zařadit především vyprošťování osob 

zaklíněných v nabouraném vozidle, uvolňování a úklid pozemní komunikace nebo 

zabránění úniku provozních kapalin, které by se mohly dále šířit do vody či půdy. Dva 

případy dopravních nehod, u kterých jednotka SDH Hradec nad Moravicí zasahovala, 

byly s vážnějším zraněním zúčastněných osob.  

Požáry průmyslových objektů (sklady), lesních porostů nebo popelnic/kontejnerů patřily 

mezi nejběžnější příklady požárů, které musela jednotka z Hradce nad Moravicí za 

poslední rok likvidovat. 

5.2.4 Celkové výsledky v období 2015 – 2017 

Statistické údaje nám ukazují, že u událostí typu dopravní nehoda nebyla v roce 2016 

zaznamenána žádná změna v celkovém počtu událostí oproti roku 2015.  Naopak v roce 

2017 můžeme vidět mírný pokles dopravních nehod. 

Roku 2015 se musela jednotka SDH Hradec nad Moravicí vypořádat s 16 případy 

požárů. O rok později byl evidován pokles těchto událostí na polovinu, což činí 

8 zásahů. V roce 2017 vyjížděli k požárům celkem 10krát.  

Nejvíce případů, kdy hasiči zasahovali při událostech typu únik nebezpečných látek, byl 

rok 2015. Jednalo se o 6 případů. V roce 2016 to byly už jen 2 zásahy, stejně tak v roce 

2017.  

Celkem 55krát musela jednotka v roce 2015 poskytovat technickou pomoc. V dalším 

roce byl zaznamenán nárůst o 5 případů. Ze statistik vyplývá, že rok 2017 přinesl oproti 

roku 2016 pokles událostí typu technická pomoc o 17, tudíž jednotka vyjížděla 43krát. 

 

5.3 Analýza zásahové činnosti JSDH Kravaře v období  2015 – 2017 

JSDH Kravaře je v systému plošného pokrytí jednotkami požární ochrany zařazena do 

kategorie JPO II a zaručuje tak výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení požárního 

poplachu. Jednotka kromě běžné činnosti nemá žádné zvláštní předurčení.  
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Celkové počty událostí, které musela jednotka sboru dobrovolných hasičů Kravaře 

v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017 řešit, měly vzestupnou tendenci. Nyní se můžeme 

podívat na celkové statistické údaje všech událostí v jednotlivých letech:  

 2015 – celkem 26 zásahů, 

 2016 – celkem 29 zásahů, 

 2017 – celkem 33 zásahů. 

V posledních třech letech nemusela jednotka SDH Kravaře ani jednou zasahovat 

u událostí typu radiační havárie a nehoda nebo ostatní mimořádná událost, mezi kterou 

můžeme zařadit například záchranu osob či zvířat uvězněných v uzavřených prostorech 

nebo v hloubkách. Každý rok byl zaznamenán minimálně jeden případ planého 

poplachu.  

Nyní bych rád uvedl města a obce, ve kterých prováděla jednotka sboru dobrovolných 

hasičů své zásahy v posledních třech letech. Jsou to Bolatice, Kravaře, Štítina, 

Chlebičov, Služovice, Dolní Benešov, Kobeřice, Opava, Hněvošice, Třebom, Oldřišov, 

Štěpánkovice a Mikolajice. Obec Mikolajice je rovněž nejvzdálenějším místem, kam 

jednotka SDH Kravaře musela vyjíždět ke svému zásahu. Vzdálenost mezi oběma místy 

je přibližně 20 kilometrů nejkratší cestou. 

5.3.1 Statistika událostí v roce 2015 

Výjezdy jednotky SDH Kravaře v tomto roce čítaly pouhých 26 případů. Za poslední 

3 roky je to nejmenší četnost výjezdů jednotky k mimořádným událostem.  

Z celkového počtu 26 událostí jich bylo nahlášeno rovných 14 jako událost typu požár, 

9 jako technická pomoc a v jednom případě hasiči zasahovali u úniku nebezpečné látky. 

Ve dvou případech jednotka vyjela zbytečně, protože se jednalo o planý poplach. 

V tomto roce nemusela jednotka ani v jednom případě vyjíždět k událostem typu ostatní 

mimořádná událost, dopravní nehoda nebo radiační havárie a nehoda.  

Pouze v roce 2015 u jednotky SDH Kravaře bylo zaznamenáno více událostí typu požár 

než technická pomoc. Většinou právě u jednotek kategorie JPO II, do které spadá 

i jednotka SDH Kravaře, převažují zásahy v podobě technických pomocí.  

K jednomu případu, kdy byl nahlášen požár nízké budovy v obci Dolní Benešov, 

jednotka SDH Kravaře vůbec nedojela.  
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Na grafu níže můžeme pozorovat četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Kravaře v různých typech událostí za rok 2015. 

 

Graf č. 7 - celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 

 

U požárů zasahovali hasiči celkem 14krát. Mezi nejčastější patřily požáry nízkých 

budov (polovina těchto případů). Následovaly polní porosty (především travní porost) 

a dopravní prostředky.  

Technickou pomoc poskytovali 9krát a mezi její nejběžnější příklady patří odstraňování 

překážek, které blokují především pozemní komunikaci. Dále je to spolupráce se 

složkami IZS a odstraňování nebezpečných stavů. V jenom případě hasiči asistovali 

u sportovních a kulturních akcí.  

5.3.2 Statistika událostí v roce 2016 

V tomto roce zaznamenali hasiči nárůst oproti předešlému roku o 3 zásahy. Jejich 

celkový počet v roce 2016 tedy čítal 29 případů.  

Událostí typu technická pomoc bylo identifikováno v tomto roce z celkového počtu 

největší množství. Jednalo se o 18 případů. Následovaly požáry, ke kterým jednotka 

SDH Kravaře vyjížděla 10krát. U jednoho případu, ke kterému vyjelo zásahové vozidlo, 
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bylo zjištěno, že se jednalo o planý poplach. Ani jednou se jednotka v roce 2016 

nezúčastnila výjezdu k událostem typu únik nebezpečných látek, dopravní nehoda, 

radiační havárie a nehoda nebo ostatní mimořádná událost.  

Graf níže nám ukazuje četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Kravaře 

v různých typech událostí za rok 2016. 

 

Graf č. 8 - celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 

 

Celkový počet událostí typu technická pomoc byl 18 případů. Mezi nejtypičtější 

příklady patřilo odstraňování nebezpečných stavů (například vyproštění uvíznutých 

osobních či nákladních automobilů, uvolněná plechová střecha stavení apod.) nebo 

čerpání vody především ze zatopených sklepních prostor objektů. V jednom případě 

byla jednotka povolána k asistenci u sportovní a kulturní akce.  

Hasiči zasahovali zejména u požárů nízkých budov nebo polních porostů (travní 

porost). Ve dvou případech byla identifikována jako příčina požárů v Kravařích saze 

v komíně. Mohlo se jednat například o zanedbání kontroly a čištění komínů. 
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5.3.3 Statistika událostí v roce 2017 

V roce 2017 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Kravaře celkem 

u 33 mimořádných událostí. Za poslední 3 roky je to rok s největším počtem událostí.  

Z celkového počtu 33 událostí jich můžeme 17 zařadit jako typ technická pomoc. 

O 6 výjezdů méně činily zásahy u požárů a pouze 3 případy byly zaznamenány jako 

událost typu únik nebezpečných látek. Poprvé za poslední 3 roky zasahovala jednotka 

u dopravní nehody a jednalo se o jediný případ takové události. Roku 2017 nevyjížděla 

jednotka k událostem typu radiační havárie a nehoda nebo ostatní mimořádná událost.  

Následující graf nám ukazuje, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Kravaře v různých typech událostí za rok 2017. 

 

Graf č. 9 - celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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vody ze sklepních prostor objektů nebo náhrada nefunkčních zařízení (zdroj pitné vody 

či elektrického proudu).  

Jako příklady požárů, se kterými se musela jednotka nejčastěji vypořádat, jsou požáry 

nízkých budov, lesní a také polní porosty. Jednou byla jednotka přivolána k zásahu 

u požáru zemědělského objektu v Opavě. 

5.3.4 Celkové výsledky v období 2015 – 2017 

Statistika nám ukazuje, že pouze v roce 2017 zasahovala jednotka sboru dobrovolných 

hasičů Kravaře u události typu dopravní nehoda. V předešlých dvou letech nebyl 

zaznamenán žádný případ takové události. 

V roce 2015 vyjížděla jednotka k případům technické pomoci celkem 9krát. O rok 

později byl evidován nárůst událostí typu technická pomoc o rovných 100%. 

Následující rok 2017 přinesl pokles o pouhý jeden výjezd.  

Celkový počet výjezdů k požárům v roce 2015 byl 14, což je nejvíce za poslední 3 roky. 

Roku 2016 zasahovala jednotka SDH Kravaře u 10 případů požárů a následující rok se 

tento počet zastavil na čísle 11.  

 

5.4 Analýza zásahové činnosti JSDH Litultovice v období 2015 – 

 2017 

JSDH Litultovice je kromě běžných činností předurčena k zásahům u dopravních 

nehod. V systému plošného pokrytí je zařazena do kategorie JPO II, která zaručuje 

výjezd jednotky do 5 minut od vyhlášení požárního poplachu.  

Ze záznamů vyplývá, že celkové počty událostí v roce 2016 oproti roku 2015 klesají, 

kdežto v roce 2017 zase stoupají. Nyní se podíváme na celkové statistické údaje 

v jednotlivých letech: 

 2015 – celkem 27 zásahů, 

 2016 – celkem 19 zásahů,  

 2017 – celkem 33 zásahů. 

Každoročně jednotka sboru dobrovolných hasičů evidovala jeden případ, kdy se jednalo 

o planý poplach. Jen u události typu únik nebezpečných látek nemusela jednotka 

zasahovat ani jednou v posledních třech letech. 
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Právě jednotka SDH Litultovice má ke svému celkovému počtu zásahů za poslední 

3 roky velmi pestrou škálu měst a obcí, kam musela vyjíždět, třeba oproti jednotce SDH 

Hrabyně. Jedná se o tato města a obce: Litultovice, Jakartovice, Melč, Stěbořice, Dolní 

Životice, Mikolajice, Opava, Horní Životice, Leskovec nad Moravicí, Velké Heraltice, 

Slavkov, Bratříkovice, Jezdkovice, Mladecko, Svobodné Heřmanice, Staré Heřmínovy, 

Vítkov a Moravice.  

5.4.1 Statistika událostí v roce 2015 

V roce 2015 evidovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Litultovice celkem 

27 výjezdů k mimořádným událostem.  

Celkem 13krát vyjížděla jednotka k zásahům u událostí typu požár. V 7 případech to 

byly zásahy u dopravních nehod a 6krát poskytovali technickou pomoc. Jednou byl 

zaznamenán případ planého poplachu. V tomto roce nemusela jednotka ani jednou 

k událostem typu únik nebezpečných látek, ostatní mimořádná událost nebo radiační 

havárie a nehoda.  

Na grafu můžeme vidět, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Litultovice v různých typech událostí za rok 2015. 

 

Graf č. 10 - celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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Požáry polních porostů (především travní porost) a dopravních prostředků patří mezi 

nejčastější případy událostí typu požár. 

U dopravních nehod to bylo zejména uvolňování pozemní komunikace v podobě 

odtahování vozidel nebo zabraňování úniku provozních kapalin na vozovku. 

Odstraňování překážek z pozemní komunikace a odstraňování nebezpečných stavů 

patřilo mezi nejtypičtější zásahy jednotky u událostí typu technická pomoc. 

5.4.2 Statistika událostí v roce 2016 

Rok 2016 přinesl nejmenší celkový počet mimořádných událostí, ke kterým musela 

jednotka SDH Litultovice vyjíždět. Jednalo se pouze o 19 zásahů. 

Z celkového počtu 19 mimořádných událostí jich bylo 5 zaznamenáno jako událost typu 

požár, 4 jako dopravní nehoda a 8krát poskytovali hasiči technickou pomoc. Jeden 

případ byl evidován jako událost typu únik nebezpečných látek a rovněž jen jednou šlo 

o planý poplach. 

Na grafu můžeme vidět, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Litultovice v různých typech událostí za rok 2016. 

 

Graf č. 11 - celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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Mezi nejběžnější události typu požár patřily v tomto roce 2 požáry nízkých budov. 

U dopravních nehod to bylo především uvolňování a úklid pozemní komunikace po 

dopravní nehodě. 

Odstraňování překážek blokujících pozemní komunikaci a odstraňování nebezpečných 

stavů ohrožujících především obyvatelstvo patřilo mezi nejčastější případy událostí typu 

technická pomoc. 

5.4.3 Statistika událostí v roce 2017 

V roce 2017 vyjížděla jednotka sboru dobrovolných hasičů Litultovice k největšímu 

počtu událostí za poslední 3 roky. Celkový počet událostí čítal 33. 

V 6 případech to byly výjezdy k požárům, 7krát jednotka vyjížděla k dopravním 

nehodám a 18krát poskytovali technickou pomoc. Jeden zásah proběhl u události typu 

ostatní mimořádná událost a planý poplach byl evidován také v jednom případě. 

Následující graf ukazuje četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Litultovice 

v různých typech událostí za rok 2017. 

 

Graf č. 12 - celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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Typické příklady požárů v tomto roce jsou požáry polních porostů, následují dopravní 

prostředky a průmyslové objekty.  

U událostí typu dopravní nehody museli hasiči provádět zejména vyproštění osob 

zaklíněných v havarovaném vozidle. Ve 2 případech, u kterých jednotka zasahovala, šlo 

o dopravní nehodu se zraněním. 

Mezi události typu technická pomoc patří především odstraňování spadlých stromů 

z pozemní komunikace a čerpání vody ze zatopených sklepních prostor objektů. 

V případu ostatní mimořádné události jednotka SDH Litultovice pomáhala při pátrání 

po pohřešované osobě v okolí obce Jakartovice. 

5.4.4 Celkové výsledky v období 2015 – 2017 

Statistické údaje nám ukazují, že v roce 2015 byl zaznamenán největší počet událostí 

typu požár. V roce 2016 bylo pouze 5 případů zásahů u požárů. Rok 2017 přinesl nárůst 

o 1 událost. 

Události typu technická pomoc zaznamenaly v roce 2016 mírný nárůst oproti roku 

předešlému z 6 zásahů na 8. Nejvíc událostí typu technická pomoc se stalo v roce 2017, 

a to rovných 18. 

V roce 2015 zasahovala jednotka SHD Litultovice celkem u 7 událostí typu dopravní 

nehoda. O rok později tento počet poklesl na 4 události a v roce 2017 stoupl zpátky na 

číslo 7. 

 

5.5 Analýza zásahové činnosti JSDH Opava - Kylešovice v období 

 2015 – 2017 

JSDH Opava – Kylešovice je zařazena do kategorie JPO II a slouží v režimu 

pohotovostí, které zaručují výjezd této jednotky do 5 minut od vyhlášení požárního 

poplachu. Jednotka je kromě běžných činností předurčena pro zásahy u dopravních 

nehod. 

Z celkových statistik jednotlivých let vyplývá, že roku 2016 klesl počet výjezdů 

jednotky k mimořádným událostem, kdežto v roce 2017 tento počet zase stoupl 

a převýšil i celkový počet událostí z roku 2015. Statistické údaje v jednotlivých letech 

jsou: 
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 2015 – celkem 112 zásahů, 

 2016 – celkem 91 zásahů,  

 2017 – celkem 122 zásahů. 

Ani jednou za poslední 3 roky nemusela jednotka vyjíždět k události typu radiační 

havárie a nehoda. Jednotka SDH Opava – Kylešovice je nejvytěžovanější jednotkou 

kategorie JPO II v regionu Opava v posledních 3 letech, což dokládají statistické údaje. 

Jednotka prováděla zásahy v těchto městech a obcích: Opava, Hlubočec, Dolní Životice, 

Štěpánkovice, Litultovice, Hradec nad Moravicí, Hlučín, Těškovice, Kravaře, Vršovice, 

Pustá Polom, Slavkov, Chlebičov, Chvalíkovice, Mikolajice, Otice, Branka u Opavy, 

Raduň, Stěbořice, Štáblovice, Nové Sedlice, Velké Heraltice, Neplachovice, 

Jakartovice, Třebom, Mokré Lazce, Sudice, Rohov, Kobeřice, Háj ve Slezsku, 

Kružberk, Oldřišov, Hlavnice, Uhlířov, Vítkov, Velké Hoštice, Budišovice 

a Brumovice. 

5.5.1 Statistika událostí v roce 2015 

V roce 2015 zasahovala jednotka sboru dobrovolných hasičů Opava – Kylešovice 

celkem u 112 událostí.  

Z celkového počtu jich bylo nejvíce zaznamenáno jako události typu požár, kterých 

bylo 43. O 12 výjezdů méně čítaly události typu technická pomoc a ve 22 případech 

vyrážela jednotka k dopravním nehodám. Únik nebezpečných látek byl evidován 7krát 

a planý poplach 9krát. V tomto roce nemuseli hasiči ani jednou vyjíždět k událostem 

typu radiační havárie a nehoda či ostatní mimořádná událost. 

Následující graf ukazuje četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Opava - 

Kylešovice v různých typech událostí za rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

Graf č. 13 - celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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1 výjezd k ostatní mimořádné události a 2 případy úniku nebezpečných látek. Stejně 

jako v minulém roce nemusela jednotka vyjíždět k události typu radiační havárie 

a nehoda. 

V jednom případě, kdy byl nahlášen požár nemocničního zařízení, jednotka SDH Opava 

– Kylešovice k místu zásahu vůbec nedojela.  

Následující graf ukazuje četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů Opava - 

Kylešovice v různých typech událostí za rok 2016. 

 

Graf č. 14 - celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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V případě událostí typu technická pomoc šlo nejčastěji o čerpání vody ze zatopených 

sklepních prostor objektů, asistence u sportovních a kulturních akcí nebo odstraňování 

nebezpečných stavů ohrožujících obyvatelstvo. 

V jediném případě ostatní mimořádné události se jednalo o záchranu osob z výšky 

v obci Kružberk. 

5.5.3 Statistika událostí v roce 2017 

Rok 2017 přinesl nejvíce zásahů jednotky SDH Opava – Kylešovice za poslední 3 roky. 

Jednalo se celkem o 122 zásahů u mimořádných událostí.  

Statistiky ukazují, že z celkového počtu událostí jich nejvíce můžeme zařadit do typu 

technická pomoc. O 11 případů méně jich bylo zaznamenáno jako událost typu požár, 

kterých bylo rovných 38. Následovaly dopravní nehody, u kterých zasáhla jednotka 

celkem 19krát. Ve 3 případech se jednalo o únik nebezpečných látek, 4krát byla 

evidována ostatní mimořádná událost a celkem 9krát šlo o planý poplach.  

V tomto roce se jednotka opět jednou nedostavila k zásahu. I tentokrát se jednalo 

o událost typu požár, konkrétně šlo o průmyslové objekty (sklady).  

Na grafu můžeme vidět, jaká byla četnost zásahů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

Opava - Kylešovice v různých typech událostí za rok 2017. 
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Graf č. 15 - celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: interní pracovník HZS MSK – Územní odbor Opava 
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prostředků, průmyslových objektů (sklady), polních a lesních porostů. Jeden zásah, 

který proběhl v Opavě, se týkal požáru rozvodny elektrického proudu 

Ve 2 případech událostí typu ostatní mimořádná událost šlo o záchranu osob 

z uzavřených prostor (výtah). Jednou musela jednotka poskytovat pomoc vytažením 

z hloubky a rovněž jednou při zavalení. 
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5.5.4 Celkové výsledky v období 2015 – 2017 

Celkové statistické údaje událostí typu technická pomoc ukazují, že v roce 2016 byl 

zaznamenán mírný nárůst o 3 případy. Dohromady tam musela jednotka SDH Opava – 

Kylešovice poskytovat technickou pomoc 34krát. Roku 2017 byl tento nárůst ještě větší. 

Celkem jednotka vyjížděla k těmto událostem 49krát. 

Statistka událostí typu dopravní nehoda čítala v roce 2015 celkem 22 případů. V roce 

2016 byl evidován pokles na rovnou polovinu.  O rok později událostí typu dopravní 

nehoda opět přibylo. Jednotka zasahovala u 19 dopravních nehod.  

V roce 2015 vyjížděla jednotka k událostem typu požár celkem 43 krát. Následující rok 

byl zaznamenán pokles o 6 těchto událostí. Roku 2017 prováděli hasiči o 1 zásah 

u požáru více než v roce 2016.  

Celková statistika ostatních mimořádných událostí ukazuje postupný nárůst 

v jednotlivých letech. Rok 2015 nepřinesl žádnou takovou událost, následující rok 

pouze 1 a v roce 2017 musela jednotka zasahovat celkem 4krát. 

  

5.6 Společný zásah všech zmiňovaných jednotek 

Dne 20. 7. 2015 v 14:45 přijalo OPIS HZS ČR Moravskoslezského kraje tísňový hovor, 

který ohlašoval kouř z lesa v okolí obce Mikolajice. Na místo byly okamžitě vyslány 

4 jednotky. Po příjezdu těchto jednotek na místo bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlý 

požár v nepřístupném terénu. Z toho důvodu byly na místo povolány další hasičské 

jednotky a technika. V souvislosti s dlouhotrvajícími suchy a silným větrem byl na 

místo povolán i vrtulník s vakem pro letecké hašení.  

Celý požár hasilo celkem 16 jednotek požární ochrany. Jednalo se o 3 jednotky HZS 

Moravskoslezského kraje a zbytek tvořily jednotky SDH obcí. Mezi těmito jednotkami 

figurovaly i mnou zmiňované jednotky SDH (Hrabyně, Hradec nad Moravicí, Kravaře, 

Litultovice a Opava – Kylešovice).  

Při požáru nebyly zraněny ani usmrceny žádné osoby. Původní cena škod byla 

stanovena na 6 milionů korun. Po konzultaci s majitelem lesa byla konečná cena škod 

vzniklých požárem přibližně šestnácti hektarů lesa stanovena na 3 miliony korun. 

(Gašparín, 2015) 
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6. ZÁVĚR  

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat analýzu zásahové činnosti pěti vybraných 

dobrovolných hasičských sborů z regionu Opava. Jednalo se o jednotky SDH (Hrabyně, 

Hradec nad Moravicí, Kravaře, Litultovice a Opava – Kylešovice). Počty všech zásahů 

byly porovnávány za roky 2015, 2016 a 2017. 

Analýza byla provedena u každé jednotky zvlášť v období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017. Ke 

každému roku přísluší graf, kde jsou události rozděleny podle typu. Mezi nejpočetnější 

typy událostí patří požáry, technická pomoc a dopravní nehody. 

Zásahy jednotek u událostí typu technická pomoc za poslední 3 roky tvoří ve většině 

případů minimálně polovinu výjezdů z celkového počtu. Pouze u jednotky SDH Opava 

– Kylešovice bylo zaznamenáno o 4 případy více požárů než technických pomocí. 

Z toho vyplývá, že technická pomoc je hlavní náplní práce těchto konkrétních jednotek 

za vybrané období. 

Následují počty požárů v období 2015 – 2017. U třech jednotek jsou výjezdy k požárům 

hned za událostmi typu technická pomoc. Jednotka SDH Hrabyně zaznamenala 

o 3 případy více dopravních nehod, než požárů. A jak již bylo dříve zmíněno, 

u jednotky SDH Opava – Kylešovice patřily výjezdy k požárům mezi nejčastější 

zásahy.  

Zásahy u dopravních nehod za poslední 3 roky patří k nejméně častým případům 

z těchto třech zmiňovaných typů událostí. Jen u jednotky SDH Hrabyně bylo evidováno 

více dopravních nehod než požárů. 

Celkem 4 jednotky jsou kromě běžných činností předurčeny pro zásahy u dopravních 

nehod, jediná jednotka SDH Kravaře tuto předurčenost nemá. Tudíž je velmi 

překvapující, že právě zásahy u dopravních nehod patří mezi nejméně časté výjezdy 

analyzovaných jednotek. S největší pravděpodobností je to dáno tím, že v regionu 

Opava nedochází k tak velkému množství dopravních nehod, což je jen dobře. 

Samozřejmě, pokud nepočítáme zásahy u událostí typu radiační havárie a nehoda, únik 

nebezpečných látek, ostatní mimořádná událost a planý poplach.  

Pro bakalářskou práci bylo potřeba čerpat z široké škály zdrojů. Šlo především o knižní 

publikace, legislativu, internetové zdroje či jiné diplomové a závěrečné práce. Nejvíce 
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však bylo čerpáno z materiálů poskytnutých interním pracovníkem HZS 

Moravskoslezského kraje – Územní odbor Opava, které nejsou volně přístupné.  

V úvodní části bylo zmíněno, co je to IZS, jaké jsou jeho složky a rovněž byl blíže 

rozebrán Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, jelikož jsou dobrovolné 

hasičské sbory jejich součástí.  

V druhé části bylo kromě samotné analýzy také uvedeno něco málo o historii 

dobrovolných hasičských sborů v regionu Opava, zřizování, financování, vnitřní 

organizaci a vybavení jednotek spolu s členským zastoupením. 

Činnost Hasičského záchranného sboru České republiky je v dnešní době 

nepostradatelná, jelikož musí vyjíždět k desítkám případů denně. S tím souvisí 

i povolávání dobrovolných hasičských sborů jakékoliv kategorie k těmto zásahům. 

Dobrovolní hasiči mohou totiž v mnoha případech ulehčit práci právě hasičům 

profesionálním. Podle mě je velmi důležité, že dobrovolné hasičské sbory obcí zřizují 

své jednotky a udržují jejich akceschopnost. Jsou nezbytnými pomocníky 

profesionálních hasičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

7.1 Bibliografické citace 

[1] FIALA, Miloš a VILÁŠEK, Josef. Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. 

 Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1856-2. 

[2] KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: skripta. Praha: 

 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 

 2015. ISBN 978-80-86466-62-0. 

[3] SKALSKÁ, Květoslava, HANUŠKA, Zdeněk a DUBSKÝ, Milan. Integrovaný 

 záchranný systém a požární ochrana: modul I. Praha: MV - generální ředitelství 

 Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-59-4. 

[4] VILÁŠEK, Josef, FIALA, Miloš a VONDRÁŠEK, David. Integrovaný 

 záchranný  systém ČR na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 

 978-80-246- 2477-8. 

 [5] VOKUŠ, Jiří. Policie České republiky: Police of the Czech Republic : pomáhat 

 a chránit. Praha: Policejní prezidium České republiky, 2010. ISBN 978-80-254-

 6099-3. 

[6] VÝTISK, Josef ml. a NAVRÁTIL, Jaroslav. Příspěvky k dějinám požární 

 ochrany okresu Opava. Praha: Fire Edit, 1995. ISBN 80-856-0213-X. 

7.2 Legislativa 

[1] Zákon č. 133/1985 Sb., zákon České národní rady o požární ochraně [online]. 

 c1985, poslední revize 1. 1. 2018 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 

 https://zakonyprolidi.cz/cs/1985-133 

[2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

 některých zákonů [online]. c2000, poslední revize 1. 1. 2018 [cit. 2018-03-17]. 

 Dostupné z: https://zakonyprolidi.cz/cs/2000-239/zneni-20180101 

[3] Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky [online].  c1985, poslední 

 revize 4 10. 2017 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 

 https://zakonyprolidi.cz/cs/2008-273 

https://zakonyprolidi.cz/cs/1985-133
https://zakonyprolidi.cz/cs/2000-239/zneni-20180101
https://zakonyprolidi.cz/cs/2008-273


67 
 

[4] Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě [online]. c2011, 

 poslední revize 1. 7. 2017 [cit. 2018-03-17]. Dostupné z: 

 https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-374 

[5] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

 a o změně některých zákonů [online]. c2015, poslední revize 1. 7. 2017 [cit. 

 2018- 03-17]. Dostupné z: https://zakonyprolidi.cz/cs/2015-320 

 [6] Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

 požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

 prevenci) [online].  c2001, poslední revize 1. 11. 2014 [cit. 2018-03-17]. 

 Dostupné z: https://zakonyprolidi.cz/cs/2001-246 

[7] Vyhláška č. 247/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti 

 jednotek požární ochrany [online].  c2001, poslední revize 15. 6. 2012 [cit. 

 2018-03-17].  Dostupné z: https://zakonyprolidi.cz/cs/2001-247  

7.3 Internetové zdroje 

[1] GAŠPARÍN, Marek. Šestnáct jednotek hasilo požár lesa v Mikolajicích, škoda 

 byla odhadnuta na 3 miliony korun [online]. In: 2015 [cit. 2018-03-26]. 

 Dostupné z: https://www.pozary.cz/clanek/117853-sestnact-jednotek-hasilo-

 pozar-lesa-v-mikolajicich-skoda-byla-odhadnuta-na-3-miliony-korun/ 

[2] GŘ HZS ČR. Znak HZS ČR [online]. In: 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

 http://www.hzscr.cz/clanek/znak-hzs-cr-ke-stazeni.aspx 

[3] KOLEKTIV AUTORŮ. Příprava starostů obcí Jihomoravského kraje [online]. 

 In: 2011 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

 http://m.zlin.eu/data/dataupload/okr/krizove_situace/23__skripta___priprava_sta

 rostu.pdf 

[4] MV - GŘ HZS ČR. Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů 

 obcí [online]. In: Praha, 2014, s. 40 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

 https://www.hasici-

 vzdelavani.cz/sites/default/files/download/48/Nepovim_IZS/f_zaloha_dokument

 u_metodika-zrizovani-jsdho-2009-aktual-2014.pdf 

 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2011-374
https://zakonyprolidi.cz/cs/2015-320
https://zakonyprolidi.cz/cs/2001-246
https://zakonyprolidi.cz/cs/2001-247
https://www.pozary.cz/clanek/117853-sestnact-jednotek-hasilo-
https://www.pozary.cz/clanek/117853-sestnact-jednotek-hasilo-
http://www.hzscr.cz/clanek/znak-hzs-cr-ke-stazeni.aspx
http://m.zlin.eu/data/dataupload/okr/krizove_situace/23__skripta___priprava_sta
http://m.zlin.eu/data/dataupload/okr/krizove_situace/23__skripta___priprava_sta
https://www.hasici-/
https://www.hasici-/


68 
 

[5] POLICIE ČR. Logo PČR a znak Krajského ředitelství hl. m. 

 Prahy [online]. In: 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

 http://www.policie.cz/clanek/logo-pcr-a-znak-krajske-reditelstvi- praha.aspx 

[6] SDH RADOTICE. Sbor dobrovolných hasičů [online]. In: 2018 [cit. 2018-03-

 19]. Dostupné z: http://www.obec-radotice.cz/spolky-sdruzeni/sdh-radotice/ 

[7] STRÁNSKÁ, Pavlína. Pohotovost pro dospělé je nově v nymburské 

 nemocnici [online]. In: 2018 [cit. 2018-03-19]. Dostupné z: 

 http://www.nemnbk.cz/pohotovost-pro-dospele-je-nove-v-nymburske-

 nemocnici-v-obecnim-dome-ji-jiz-pacienti-nenajdou/ 

7.4 Diplomové a jiné závěrečné práce 

[1] FRANKOVÁ, Aneta. Policie České republiky – právní úprava, organizace 

 a činnost. Olomouc, 2011. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, 

 Právnická fakulta. Vedoucí práce Sládeček Vladimír.  

[2] JANOUŠKOVÁ, Natálie. Úkoly Sboru dobrovolných hasičů při povodních. 

 Uherské hradiště, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

 Fakulta logistiky a krizového řízení. Vedoucí práce Maňásek Jaromír. 

[3] KLIMEŠOVÁ, Markéta. Analýza činnosti krajského Záchranného 

 hasičského sboru v Královéhradeckém kraji. Praha, 2017. Diplomová  práce. 

 Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Technické  a úpolové 

 sporty. Vedoucí práce Fiala Miloš. 

[4] TALICHOVÁ, Martina. Vývoj a současný stav Záchranného útvaru 

 Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného 

 záchranného systému České republiky se zaměřením na analýzu jeho zásahové 

 a ostatní činnosti. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta 

 tělesné výchovy a sportu, Technické a úpolové sporty. Vedoucí práce Fiala  

 

 

 

http://www.policie.cz/clanek/logo-pcr-a-znak-krajske-reditelstvi-
http://www.obec-radotice.cz/spolky-sdruzeni/sdh-radotice/
http://www.nemnbk.cz/pohotovost-pro-dospele-je-nove-v-nymburske-
http://www.nemnbk.cz/pohotovost-pro-dospele-je-nove-v-nymburske-


69 
 

8. OBRÁZKY, TABULKY A GRAFY 

8.1 Obrázky 

Obrázek č. 1: znak HZS ČR 

Obrázek č. 2: znak dobrovolných hasičských sborů 

Obrázek č. 3: znak Poskytovatele ZZS 

Obrázek č. 4: znak PČR 

8.2 Tabulky 

Tabulka č. 1: kategorie jednotek požární ochrany 

Tabulka č. 2: operační hodnoty jednotek požární ochrany podle kategorií 

Tabulka č. 3: data založení 5 vybraných dobrovolných hasičských sborů pro analýzu 

Tabulka č. 4: základní početní stav JSDH 

Tabulka č. 5: minimální vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

8.3 Grafy 

Graf č. 1: celkový počet událostí podle typu za rok 2015  

Graf č. 2: celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

Graf č. 3: celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

Graf č. 4: celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

Graf č. 5: celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

Graf č. 6: celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

Graf č. 7: celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

Graf č. 8: celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

Graf č. 9: celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

Graf č. 10: celkový počet událostí podle typu za rok 2015 

Graf č. 11: celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

Graf č. 12: celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

Graf č. 13: celkový počet událostí podle typu za rok 2015 



70 
 

Graf č. 14: celkový počet událostí podle typu za rok 2016 

Graf č. 15: celkový počet událostí podle typu za rok 2017 

 

 


