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ABSTRAKT 

V mé bakalářské práci "Úkoly Sboru dobrovolných hasičů" jsem se zaměřila na problema-

tiku a důležitost dobrovolných hasičů v obcích. V teoretické části jsem se zabývala hasič-

ským sborem jako celkem, jeho strukturou a organizací od generálního ředitelství až po 

územní odbory krajů. Dále se zaměřuji na Sbor dobrovolných hasičů v České republice 

a jejich zapojení do plnění úkolů při mimořádných událostech a ochraně obyvatel. Také 

jsem se zajímala o historii a vývoj SDH ČR od jeho založení až po současnost, včetně pro-

blémů se kterými se v posledních letech musí potýkat. Mým záměrem bylo poukázat na 

úkoly a potřebnost SDH a jednotek PO v obcích. V praktické části jsem se zaměřila na 

konkrétní Sbor dobrovolných hasičů obce Vícov. Neřízeným rozhovorem jsem získala 

informace o úkolech, které SDH Vícov plní a o zásazích, kterých se účastnil. Seznámila 

jsem se s technikou požární ochrany, kterou vlastní a také s jeho činností v oblasti výchovy 

mládeže. 

 

Klíčová slova: sbor dobrovolných hasičů, jednotka sboru dobrovolných hasičů, hasičský 

záchranný sbor, úkoly sboru dobrovolných hasičů   

 

 

ABSTRACT 

In my bachelor work „The tasks of the volunteer firefighters“ I'm focusing how important 

are volunteer fire fighters in our villages. In theory part I'm focusing on fire fighters as a 

whole team, on its structure and organization from main facility to small departments.  

I also focused on history and development (SDH) since its establishment till now and the 

problems they have had to deal with in past years. My purpose was to point out how im-

portant and needed they are in our villages. In practical part I'm pointing out volunteer fire 

fighters in VÍCOV. I found out about their work and emergencies they have been through 

in my interview. I have been introduced to fire protection and youth education. 

 

Keywords: volunteer firefighters, unit volunteer firefighters, fire rescue corps, the tasks of 

the volunteer firefighters   



 

Motto: 

Život je boj, tak proto bojuj…! 
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ÚVOD 

SDH je zkratka, kterou zná téměř každý vzdělaný občan. Skrývá se za ní organizace Sboru 

dobrovolných hasičů. Velmi mnoho lidí si představí, že je to pouze vesnická organizace, 

která pořádá zábavy, soutěže v požárním útoku a podobné akce. 

Co ovšem ví už málo kdo je, že hlavní náplní této organizace je plnění úkolů spojených  

s požární ochranou, ochranou obyvatelstva a majetku. Na místě požáru bývají dobrovolní 

hasiči jako první, ale odjíždějí jako poslední až po úplném dohašení požárů. Hasiči, ale 

nevyjíždějí jenom k požárům, ale také k automobilovým nehodám, kde zůstávají až do 

konce zásahu. Při povodních zasahují po celou dobu jejich trvání. Prvotním úkolem je 

zmírnit následky povodní a jejich práce končí pomocí občanům odstraňovat následky po-

vodně. Do jejich povinností např. patří také odstraňování spadlých stromů přes cestu, ale 

zároveň pomáhají v situacích, když se lidé nebo zvířata ocitnou v nouzi. 

O těchto prácích dobrovolných hasičů nemá široká veřejnost ponětí a to je trochu smutné. 

Toto je ale dáno tím, že v médiích se mluví o tom, že při těchto událostech zasahovali 

hasiči, nikoliv však dobrovolní hasiči, kteří tuto činnost vykonávají při svém zaměstnání. 

Tato neinformovanost je negativním faktorem, který brání uznání dobrovolných hasičů  

v očích veřejnosti. 

Cílem mé práce bylo poukázat na povinnosti a úkoly, které SDH a jednotky PO mají  

v náplni své činnosti, co se týče požární ochrany, ochrany obyvatelstva. Jako dílčí cíl jsem 

si vytýčila poukázat na to, že i ta nejmenší jednotka SDH je důležitá pro chod obce. Poslá-

ním těchto jednotek je nejenom plnit úkoly spojené s požární ochrannou a ochranou obyva-

telstva v obci, zaměřuje se také na prevenci v požární ochraně, ale také na kulturní a spole-

čenský chod obce. Členové SDH v obcích úzce spolupracují s obecními úřady na předchá-

zení rizikům hrozícím v obci a následném zmírňováním následků mimořádných událostí. 

Chtěla jsem hlavně poukázat na to, že dobrovolní hasiči v obcích odvádí náročnou a tvrdou 

práci, bez které by se občané v případě mimořádné události neobešli.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY A 

JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

Povinností státu je zajistit občanům pomoc, kdy jim hrozí nebezpečí při vzniklých požá-

rech a také obstarává záchranné práce v době živelních pohrom a jiných mimořádných 

událostech (dále jen „MU“). Tohle všechno provádí skrze zprostředkovatele, kterým je 

jednotka požární ochrany České republiky (dále jen „JPO“). Další subjekty (podniky, ob-

ce) jsou povinní zakládat jednotky požární ochrany, aby vznikl systém vzájemné pomoci 

tzv. plošné pokrytí. Tento systém je dán zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

o kterém se dozvíme více později v literatuře. [6] 

 

1.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“) byl založen státem. V sou-

časné době spadá pod ministerstvo vnitra (dále jen „MV”)a vychází ze zákona 

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, jako organizační složka 

státu. [7] 

 

V minulosti HZS ČR a jednotky PO měli na starost požární bezpečnost (zásahy u požárů). 

S postupem času a vývojem společnosti se jejich zásahové činnosti začali rozšiřovat 

o technické zásahy (záchranné práce). K těmto zásahům potřebovali spolupráci specialistů 

a tak vznikl na základě spolupráce jednotlivých složek (HZS ČR, Policie, Zdravotní zá-

chranná služba) Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“). Ten vznikl za účelem ko-

ordinace záchranných a likvidačních prací při MU, živelných katastrofách a haváriích. 

HZS ČR je do tohoto systému začleněn a tvoří páteř systému. 

Hasičský sbor vznikl v roce 1853 let. Od té doby prodělal mnoho změn. Taková jeho po-

slední a největší proměna proběhla v roce 2001, kdy 1. ledna vešel v platnost nový zákon 

a hasiči hovoří: „o novém hasičském sboru“. Hlavní změny se týkaly především postavení, 

působnosti a organizaci HZS ČR. Součásti toho došlo ke sloučení ředitelství HZS ČR 

s Hlavním úřadem civilní ochrany. Jako následek toho všeho dostali hasiči na starost veš-

keré práce týkající se ochrany obyvatelstva, čímž zastávají stěžejní roli v přípravě státu na 

mimořádnou událost. 
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Hlavním a prvořadým úkolem HZS ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před 

požáry a poskytovat účinnou pomoc při MU, s tím že všechny každodenní zásahy jsou 

součástí jejich běžného dne. [9] 

 

Tak jako každý z nás má svého anděla strážného, tak v dnešní době Svět má andělé strážné 

v podobě mužů v modrých uniformách. Ale hasiči nejsou úplně sami i oni mají svého 

ochránce, kterým je patron všech hasičů Svatý Florián
1
. Mají také společné heslo pro 

všechny sbory, které zní: „Zachránit – uhasit – vyprostit – ochránit.“ [1,30] 

 

1.1.1 Organizační struktura HZS ČR 

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří: 

 Generální ředitelství HZS ČR 

 Hasičské záchranné sbory krajů 

 Záchranný útvar HZS ČR 

 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku-Místku – poslání těchto škol je odborná příprava středoškolských vzdělaných 

odborníků v oboru požární ochrany. 

Součástí HZS ČR jsou dále vzdělávací, technická a účelová zařízení. Konkrétně čtyři Od-

borná učiliště požární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, Chomutově a Borovanech), Insti-

tut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha, Opra-

várenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc
2
. [10] 

                                                 

 

1
 Rakouští hasiči začali považovat Svatého Floriána patrona všech hasičů jako první a to z toho důvodů, že na 

jeho místě kde byl pohřben, byl postaven barokní klášter, ve kterém se nachází muzeum rakouských hasičů. 

[30] 

2
 Dnem 1. prosince 2012 došlo ke sloučení Opravárenského závodu Olomouc a Základny logistiky Olomouc 

a vzniklo Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR v Olomouci (SOZ HZS ČR), které je účelovým zaří-

zením MV-generálního ředitelství HZS ČR. [26] 
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V současnosti se na území České republiky
3
 nachází kolem 8 400 JPO. Následujících 

7 800 jednotek je zaregistrováno v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí  

(dále jen „JSDHO“). Máme také okolo 100 profesionálních hasičských záchranných sborů 

podniků (dále jen „HZSP“) a 260 jednotek sboru dobrovolných hasičů podniků 

(dále jen „JSDHP“). [1] 

 

1.1.1.1 Generální ředitelství HZS ČR 

Hlavou celé struktury je generální ředitelství, které je organizační součástí MV. Zasedá zde 

generální ředitel
4
 (dále jen „GŘ”), který je v čele generálního ředitelství HZS ČR (dále jen 

„GŘ HZS ČR”), kdy je jmenován a odvoláván MV. Ministr vnitra na návrh generálního 

ředitele jmenuje a odvolává náměstky GŘ. Generální ředitel zodpovídá ministrovi vnitra za 

činnost HZS ČR. [6] 

 

Pod tento nejvyšší orgán spadá pracoviště kontroly, které je organizačním článkem ředitel-

ství v přímé působnosti generálního ředitele. Vedoucí oddělení kontroly je přímo podřízen 

generálnímu řediteli. [36] 

 

Dále sem patří 4 hlavních skupiny: 1. skupina: Prevence a civilní nouzové připravenosti, 

2. skupina: IZS a operační řízení, 3. skupina: Ekonomiky, 4. skupina: kancelář GŘ HZS 

ČR.Tyto hlavní skupiny mají pod sebou ještě jednotlivé odbory. Pod 1. skupinu  

spadá: Prevence, Ochrana obyvatelstva a krizového řízení, Civilní nouzové připravenosti 

a strategie pod 2. skupinu: IZS a výkon služby, Operační řízení, Komunikační a informační 

systémy pod 3. skupinu: Finance, Provozní a správy majetku a pod 4. skupinu: Organizač-

ní, Personálu, Vnějších vztahů a legislativy. 

                                                 

 

3
 V roce 2013 bylo na území České republiky registrováno 10 308 příslušníků HZS ČR z toho 1 546 žen, 

9 330 ve služebním poměru, 6 249 směnových příslušníků zařazených v jednotkách HZS krajů a 978 občan-

ských zaměstnanců HZS ČR. Zaregistrováno je 2 831 profesionálních hasičů v jednotkách HZS podniků 

z toho 415 vojenských hasičů a 71 053 členů JSDH obcí a JSDH podniků. [34] 

4
 Od 1. prosince 2011 se stal generálním ředitelem plk. Ing. Drahoslav Ryba. [39] 
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Obr. 1. Organizační schéma GŘ HZS ČR [9] 

 

1.1.1.2 Hasičský záchranný sbor ČR 

HZS kraje se skládá z: 

 ředitelství HZS kraje (dále jen „krajské ředitelství“) 

 územní odbory HZS kraje 

 jednotky HZS kraje
5
 

 organizačními součástmi krajského ředitelství jsou operační a informační střediska, 

HZS kraje a vzdělávací zařízení, technická a účelová zařízení 

 organizační součástí územních odborů HZS kraje jsou územní operační a informač-

ní střediska. 

                                                 

 

5
 § 66 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
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Hlavou hasičského záchranného sboru kraje
6
 (dále jen „HZS kraje“) je ředitel hasičského 

záchranného sboru kraje (dále jen „krajský ředitel“), které ho jmenuje a odvolává MV. Na 

základě návrhu GŘa po projednání s hejtmanem kraje a s primátorem hlavního města Pra-

hy. Na návrh krajského ředitele generální ředitel jmenuje a odvolává náměstky krajského 

ředitele. [6] 

Obr. 2. Vzorové organizační schéma HZS kraje
7
[6] 

 

1.1.1.3 Územní odbory 

Územní odbor je organizačním článkem příslušného krajského ředitelství pro zabezpečení 

plnění úkolů státní správy na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva, civilní 

ochrany a krizového řízení. [6] 

Na následující straně jsem uvedla vzorové organizační schéma územního odboru. 

                                                 

 

6
 HZS kraje je organizační složkou a účetní jednotkou státu, kdy jejich příjmy a výdaje jsou součásti rozpoč-

tové kapitoly ministerstva. [6] 

7
 Schéma je obecné v každém kraji se liší, jak počtem územních odborů, tak zařazením jednotlivých oddělení 

pod náměstky. [6] 
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Obr. 3. Vzorové organizační schéma územního odboru HZS kraje [6] 

 

1.1.2 Úkoly HZS ČR 

Dříve hasiči měli na starost jen požární ochranu, s postupem času se ale jejich činnosti roz-

šířily do více oblastí. V dnešní době při zaznění poplašného signálu, ne vždy vyjíždějí 

k požárům. Z celkových výjezdů hasičů tvoří asi jen jednu čtvrtinu požáry a zbytek tvoří 

záchranné práce, kterými jsou např. pomáhat lidem a zvířatům v nesnázích, při dopravních 

či ekologických nehodách, povodních, při odklízení škod způsobených přírodními živly 

atd.
8
 [1] 

 

Jak už bylo výše zmíněno, tím nejdůležitějším čím se hasiči řídí je chránit životy, zdraví 

občanů, majetek a životní prostředí před požáry, povodněmi, při ekologických haváriích  

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

 

                                                 

 

8
 Statistické údaje hasičské ročenky za rok 2013 hovoří o 112 281 celkových zásahů z toho 16 563 u požárů, 

u 19 023 dopravních nehod, při 5 253 únicích nebezpečných chemických látek, u 63 596 technických havárií 

a 7 837 planých poplachů. [34] 
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Při plnění úkolů hasiči spolupracují se správními úřady a jinými státními orgány, orgány 

samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a zahra-

ničními subjekty. Cílem této spolupráce je stanovení práv a povinností při vzájemném 

poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech. Nesmí tomu ale bránit usta-

novení jiných právních předpisů nebo povinnost mlčenlivosti. Jménem ČR je HZS opráv-

něn uzavírat se všemi těmito subjekty dohody upravující bližší podmínky a způsob vzá-

jemné spolupráce. 

Konkrétní úkoly pak plní příslušníci ve služebním poměru podobně jako ve služebním po-

měru Policie ČR. Občanští zaměstnanci mají klasický pracovní poměr. Celkové početní 

stavy příslušníků a občanských zaměstnanců stanoví vláda. [5] 

 

Další podrobnosti o problematice Úkoly HZS ČR uvádím v příloze č. I, pro širší přehled 

konkrétních úkolů HZS ČR, které plní jednotlivé organizační úrovně HZS ČR. 

 

1.2 Jednotky požární ochrany 

Je to organizovaný útvar s vnitřní hierarchií a dělbou práce. Jednotku tvoří požární techni-

ka (automobily), věcné prostředky (výbava automobilů) a velitelem jednotky zvolený po-

čet hasičů. [2] 

 

Jednotky PO jsou součástí HZS ČR a spolu s HZS ČR jsou zařazeni do plošného pokrytí 

ČR. Jsou součástí požární ochrany České republiky (dále jen „ČR“). Tento systém je zří-

zen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde navazuje na přijatou kon-

cepci ochrany životů a majetku občanů danou ústavou České republiky. [7] 

 

Jejich základní poslání je naprosto stejné jako u HZS ČR. Všichni bojují za jedno a to sa-

mé a k tomu se snaží využívat všech možných dostupných prostředků. 

 

Při volení vnitřní organizace, vybavení JPO a dislokace jednotlivých druhů a kategorií JPO 

záleží na tom, aby obce byly podle stupně nebezpečí vždy dostatečně zabezpečeny. Záro-
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veň přitom musí být dodržena doba dojezdů prostředků a sil na místo zásahů podle tabulky 

plošného pokrytí dané v příloze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. [6] 

 

1.2.1 Vnitřní organizace jednotky PO 

Hasiči se v jednotce PO různě dělí.Toto dělení se provádí na základě počtu osob v dané 

kategorií, máme: 

 Četu = 2 až 3 družstva popř. skupiny 

 Družstvo = velitel + 5 hasičů 

 Družstvo o sníženém počtu = velitel + 3 hasiči 

 Skupinu = vedoucí skupiny + minimálně 1 hasič 

 Obřad
9
 = je jednotka, která je složena z hasičů dvou druhů jednotek PO nebo 

nejméně jedné jednotky PO a osob z dalších složek IZS a nebo nejméně jedné 

jednotky PO a osob poskytujících osobní a věcnou pomoc. [13] 

 

1.2.2 Organizace řízení v jednotkách PO 

Pod touto organizaci HZS ČR se rozumí systém, který ulehčuje orientaci hasičům při vy-

konávání jejich práce. Tohle řízení je prováděno ve dvou fázích a to Organizačním řízením 

a Operačním řízení. 

Organizační řízení
10

 – je vlastně doba mezi jednotlivými výjezdy k mimořádným událos-

tem. Je to čas, který můžeme plánovat a který slouží k zabezpečení činností potřebných pro 

chod HZS. V tomto čase se také provádí odborná příprava příslušníků HZS, údržba, opravy 

techniky a technických prostředků a mnoho dalších. 

                                                 

 

9
 Dle § 4 odst. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti JPO, HZS kraje nebo generální ředi-

telství sestavuje odřad zejména pro účely operačního řízení jednotek při poskytování pomoci v krajích nebo 

při mezinárodní pomoci jednotkami. Velitele odřadu určí ten, kdo odřad sestavuje. [13] 

10
 Organizační řízení je prováděno na základě „Organizačního řádu PO“. 
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Operační řízení
11

 – je doba zásahu JPO na likvidaci neobvyklých situací. Tato činnost JPO 

je založena na základě nahlášení poplachu. Ke každé kategorií zvláštní události jsou přiřa-

zeny sily a prostředky, které jsou závislé na druhu nebezpečí. Ty jsou pak vysílány 

z jednotlivých stanic. [6] 

 

1.2.3 Druhy jednotek PO 

V české republice rozeznáváme podle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávají-

cích činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli tyto jednotky PO: 

a) jednotky hasičského záchranného sboru kraje (JHZS kraje), které jsou složeny 

z příslušníků
12

 určených k výkonu služby na stanicích HZS kraje 

b) jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (JSDHO), které jsou složeny z fyzických 

osob, které z pravidla nevykonávají činnost v této jednotce PO jako své zaměstnání 

c) jednotky hasičského záchranného sboru podniku (JHZSP), které jsou složeny ze 

zaměstnanců (právnické, podnikající fyzické osoby) vykonávající činnost v této 

jednotce jako své zaměstnání 

d) jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (JSDHP), které jsou složeny ze za-

městnanců (právnické, podnikající fyzické osoby) zpravidla nevykonávají v této 

jednotce PO jako své zaměstnání 

e) Vojenská hasičská jednotka, která má postavení podobné jako jednotka HZSP nebo 

jako SDHP, zřizování, vnitřní organizaci, vybavení a výkon služby v ní zajišťuje 

Ministerstvo obrany. [5] 

  

                                                 

 

11
 Operační řízení je prováděno na základě „Požárního poplachového plánu“. 

12
 § 3 odst. 1 zákona č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru: „Úkoly hasičského záchranného sboru 

plní příslušníci hasičského záchranného sboru ve služebním poměru (dále jen „příslušník”) a občanští za-

městnanci hasičského záchranného sboru v pracovním poměru (dále jen „občanský zaměstnanec”).” [12] 
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Na jednotlivé druhy jednotek PO jsou kladeny odlišné nároky z důvodu jejich operační 

hodnoty, dále jsou to rozdílné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách 

z ohledu odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. [7] 

 

1.2.4 Operační hodnota 

Schopnost jednotek PO provádět akci při pří likvidaci požáru a provádění záchranných 

prací při mimořádných událostech se nazývá operační hodnota. Tato operační hodnota je 

pro každou jednotku PO odlišná a je definována dvěma hodnotami: 

 dobou výjezdu po vyhlášení poplachu
13

 − čímž se rozumí časový úsek od vyhlášení 

poplachu pro určené jednotky PO až po výjezd z místa jejich dislokace 

 územní působnost – je přiměřená vzdálenost pro dojezd konkrétního druhu JPO 

k místu zásahu 

Jednotky PO rozdělujeme pro význam plošného pokrytí na územní působnosti do 6 katego-

rií: 

 JPO I., II. a III. mají územní působnost přesahující i mimo katastrální území svého 

zřizovatele 

 JPO IV., V. a VI. mají územní působnost omezenou na obec nebo objekt zřizovate-

le, ve výjimečných případech mohou být na vyžádání vyslány jinam dle právního 

předpisu. [5] 

 

Tab. 1.Operační hodnota jednotek PO dle kategorií [5] 

Kategorie jednotky PO 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 PO 
HZS 

kraje 

SDH 

obce 

SDH 

obce 

HZS 

podniku 

SDH 

obce 

SDH 

podniku 

                                                 

 

13
 Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou MV č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek PO. 

[13] 
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1.2.5 Plošné pokrytí 

Jde o systém, o kterém jsem se zmiňovala v úvodu bakalářské práce tzv. plošného pokrytí. 

Plošné pokrytí si můžeme představit jako takovou pavoučí síť, kdy jsou všechny jednotky 

na území ČR systematicky propleteny. 

Tento systém JPO slouží k tomu, aby do určitého časového limitu s určitým množstvím sil 

a prostředků byla zabezpečená účinná pomoc, kdekoliv na území ČR. Podstatou tohoto 

systému je, aby: 

 ochrana majetku v ohrožené lokalitě nebyla limitována možnostmi obce a bylo tak 

možné poskytnout v rámci možností za dané situace maximální ochranu občanu, 

právnických, podnikatelských osob a jejich majetku 

 obec v případě žádosti o pomoc při záchraně životů a majetku nebyla omezena jen 

na své finanční zdroje nebo na občany, kteří mohou dobrovolně poskytnout pomoc. 

Účelem celého systému je budovat způsoby, jak bojovat proti vzniklým požárům, živelním 

pohromám a jiným mimořádným událostem. Jednotky PO mají za úkol provést pouze opat-

ření nutná k odstranění bezprostřední hrozby ohrožení života, zdraví, majetku a životního 

prostředí. Tohle si musíme uvědomit z důvodu stanovení hranic možností jednotek PO 

z hlediska jejich vybavení, odborné přípravy a kompetencí při provádění zásahu a tím za-

jistit i to, že svým zásahem jednotky PO neuškodí z důvodů nekompetentních a neodbor-

ných postupů. 

Pro vytvoření systému jednotek PO se vychází ze dvou základních hledisek a to: 

− organizace systému jednotek PO 

− zásahové činnosti jednotek PO 

Tyto dvě hlediska jsou na sobě navzájem závislá. Organizace jednotek PO musí brát ohled 

na míru rizik vzniku požárů a jiných mimořádných událostí v souvislosti se zásahovou 

činností jednotek PO, aby mohli jednotky PO provést účinný zásah. [23] 
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2 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČESKÉ REPUBLIKY A 

JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Obr. 4. Znak Sboru 

dobrovolných hasičů [20] 

 

Dobrovolný hasič se liší od profesionálního hasiče především v tom, že vykonává hasič-

skou činnost dobrovolně ve svém volném čase a ne jako své zaměstnání. Přesto berou tuto 

svoji činnost naprosto vážně jako poslání pomoci sousedům na úkor svého vlastního vol-

ného času. Proto si určitě zaslouží velký dík z řad občanů, pro které tito hasiči tady jsou. 

Každý zdobrovolných hasičů by měl znát hasičské desatero, protože je to základ toho co 

dělá dobrovolného hasiče hasičem. Je základní kámen pro každého dobrovolného hasiče, 

který si je musí osvojit a ctít, pokud chce dobrovolným hasičem být a respektovat je jako 

nepsaný zákon. 

Na další stránce jsem uvedla hasičské desatero. 
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Obr. 5. Hasičské desatero[20] 
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2.1 Historie sboru dobrovolných hasičů 

Oheň člověku v mnohém pomáhal, dodával člověku jistotu bezpečí, ale přesto všechno má 

oheň i své záporné stránky a to v okamžiku, kdy se člověku vymkne s rukou, když se 

vzplane nečekaně nebo je založen úmyslně. Jak se hovoří: „oheň je dobrý sluha, ale zlý 

pán”. Každý z nás si dokáže představit, jak velké škody oheň dokáže napáchat a tak člověk 

s ohněm bojuje už od jak živa. Tohle to jsou počáteční důvody, proč lidé začali uvažovat  

o tom, jak s ohněm bojovat a jak se proti němu bránit. 

Vše začíná zakládáním sborů dobrovolných hasičů. Jsou to právě tyhle ty sbory, od kterých 

se začalo vše odvíjet a díky těmto dobrovolným a statečným lidem jsme dnes tam, kde 

jsme. 

 

Ferdinand Leitenberg byl v roce 1850 požádán městskou radou města Zákupy na Českolip-

sku o založení a zorganizování dobrovolného hasičského sboru. Spolu se svým bratrem 

byli totiž vynálezci na poli požární techniky a způsobu hašení požárů. A tak vznikl v Zá-

kupech historicky první sbor dobrovolných hasičů, který založili tamní němečtí obyvatelé. 

Byl to zároveň první hasičský sbor v Evropě. Poznatky z této práce shrnuli do brožury 

Dobrovolné hasičské sbory, která se stala vodítkem pro práci dalších sboru dobrovolných 

hasičů. [35] 

 

Pravý český sbor vznikl o čtrnáct let později. Zakladatelem se stal Karel Krohn. Při svém 

pobytu v Hamburku byl svědkem velkého požáru a s obdivem sledoval pohotovost a ob-

ratnost členů ochranných sborů. Zrodila se mu tak v hlavě myšlenka založit v Čechách 

sbor podobně vycvičených mužů. Po svém návratu domů roku 1864 založil první český 

sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech u Slaného. [1] 

 

Od Velvarských hasičů se pak začali budovat hasičské sbory v dalších městech celého stá-

tu. Mezi první patřila i Chrudim, která se již jednou snažila založit sbor jako odbor sokola, 

ale neúspěšně. [17] 
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Na Moravě byl zřízen první dobrovolný hasičský sbor roku 1868 ve velkém Meziříčí. 

O rok později v Třebíčí založené Titusem Krškou. [1] 

 

V období první světové války došlo k velkému omezení činnosti hasičských jednotek. Dů-

vodem bylo povolání jejich členů do armády a zdravotnických služeb. 

Po 1. Světové válce a po vzniku československé republiky se činnost hasičských sborů 

rozvíjela v lepších podmínkách. 

Nejprve byli hasiči zaměřeni na hašení požárů, to se ale s postupem času změnilo. Hlavním 

úkolem se stalo předcházení požárům (oblast prevence). Což nakonec vedlo k tomu, že 

hasiči byli přejmenování z hasičů na požárníky. [17,35] 

 

Tak jako HZS prošel určitým vývojem, kdy se mu změnily a především rozšířily jeho úko-

ly do více oblastí, tak v návaznosti na to současně s ním prošlo určitou změnou i jejich 

společné heslo které znělo: „Bohu ku cti , vlasti k obraně , bližnímu ku pomoci neboli  Na 

pomoc“ dnes je pozměněno a zní: „Zachránit – uhasit – vyprostit – ochránit.“ [30,1] 

 

2.2 Sbor dobrovolných hasičů v současnosti 

Vývoj dobrovolných hasičů je velice zdlouhavý proces, protože se je závislý na prostřed-

cích, které ke své činnosti mají. Tak jako u každého z nás v životě nastaly složité  

a těžké životní chvíle, tak i dobrovolní hasiči prošli obdobím ne vždy jednoduchých změn. 

Bohužel i dnes tomu není jinak, ale můžeme říci, že jejich základna je v dnešní době o ně-

co pevnější a stabilnější. 

 

Dnes najdeme skoro v každé obci Sbor dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). Byla vy-

tvořena organizace sdružující všechny dobrovolné hasiče a jejich obecní sbory pod jednu 

střechu. Dobrovolní hasiči se v současnosti nazývají „Sdružení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska“. Jde o velkou organizaci, která zaštiťuje práci členů dobrovolných hasičů. V kaž-

dém okrese má svou pobočku, která se stará o jednotlivé sbory. [20] 
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Do roku 2013 vchází ČR se 7 207 jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí. Z toho je 

v kategorií jednotek PO – JPO II. − 228, JPO III. – 1 328 a v JPO V. – 5 651 jednotek. 

V těchto jednotkách se nachází 70 311 dobrovolných hasičů
14

. [4] 

 

Problémy se kterými se hasiči v dnešní době potýkají 

Musíme ale taktéž poukázat na to, že dobrovolní hasiči to oproti profesionálním nemají 

vůbec lehké. Při vykonávání jejich činnosti je jim házeno mnoho klacků pod nohy 

a s těmito problémy musí jednotliví členové bojovat. Jedná se především o zaměstnání. 

V případě nemocenské by hasiči ocenili vstřícnější přístup zaměstnavatelů (zaměstnavatel-

ské úlevy). Často se totiž stává, že hasič, který pomáhal při mimořádné události a byl nějak 

zraněn, tak nejen že v karenční době nedostane žádné finanční prostředky, ale ještě mu 

jeho zaměstnavatel dává ultimátum, že pokud se bude daná situace opakovat, bude propuš-

těn. Je důležité, aby zaměstnavatelé byli motivování vycházet vstříc dobrovolným hasičům 

a nedělat jim zbytečné nepříjemnosti. 

Tohle ale není jediným problémem, se kterým se dobrovolní hasiči potýkají. Jeden 

z hlavních a nejdůležitějších problémů se kterými se musí poprat, jsou finance. Státní pod-

pora je nedostatečná a hlavně nekoncepční. Za poslední 4 roky ministerstvo vnitra pro dob-

rovolné hasiče udělalo velmi málo. Důkazem toho všeho jsou uvolněné peníze na dotaci 

dobrovolných hasičů
15

. Finance jsou v dnešní době problémem všude jejich málo a těžko 

se dají sehnat. Je jasné, že o tomhle téma tu by se dalo debatovat hodiny a hodiny a stejně 

by člověk jen tak sám od stolu nic nevyřešil. Je to totiž dlouhodobá záležitost k řešení, ale 

jedno bychom si měli všichni uvědomit, že jsou to právě oni, kdo tvoří větší část hasičů na 

území ČR. Díky dobrovolným hasičům se dokáže zabránit větším škodám, a proto tyto 

finance na jejich podporu jsou velmi důležité. 

                                                 

 

14
 Statistická ročenka udává že JSDH obcí v roce 2013 zasahovaly u 36 379 044 zásahů z celkového počtu 

zásahů v České republice. [34] 

15
 V letech 2008 – 2009 šlo do obecního rozpočtu na vybavení dobrovolných hasičů 500 milionů korun, 

kdežto dnes to je 10 milionů korun. [21] 
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Další špatná věc je způsob prezentace dobrovolných hasičů. Z veřejných sdělovacích pro-

středků se toho o jejich činnostech moc nedozvíme. Zmínka o nich padne, až když 

proběhne nějaká mimořádná událost, ve které tito dobrovolní hasiči zasahují. Za to o pro-

fesionálních jednotkách či nasazené armádě, která se nějakým způsobem MU účastní, se 

toho namluví a napíše mnohonásobně více. I v běžném každodenním životě se setkáváme 

s menšími či většími prezentacemi těchto profesionálních jednotek. Kdežto o dobrovol-

ných hasičích se v mediích neobjeví ani zmínka. Tato situace se ale poslední dobou mění 

k lepšímu a i dobrovolní hasiči jsou v mediích více prezentováni. Nejen média, ale i my 

jako občané bychom se měli více zaměřovat na činnosti dobrovolných hasičů, zajímat se 

o to, co pro nás dělají, kde všude zasahovali a za co všechno můžeme být na ně hrdi. 

Přes všechny tyhle nedostatky se můžeme pyšnit tím, že právě naši dobrovolní hasiči jsou 

fenoménem v Evropě. Jinými slovy, nikde jinde na světě není tak atomizovaná veřejná 

správa, jako je u nás. Snad kromě Francie není žádné jiné území, tak pokryté dobrovolný-

mi hasiči. Tato skutečnost je velmi dobrá a můžeme být na sebe v této oblasti hrdí. Díky 

tomuto pokrytí dokážou být dobrovolní hasiči na místě zásahu často dříve než profesionál-

ní a to je velikou výhodou. Proto by mělo být v zájmu našeho státu udělat maximum proto, 

aby nedošlo k tomu, že by dobrovolní hasiči pomalu, ale jistě přestali existovat. [21] 

 

2.3 Úkoly jednotek SDH obcí 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na úkoly SDH a jednotek PO na obci, a proto si po-

drobněji rozebereme tyto úkoly. Jako další máme ještě úkoly jednotek SDH v podniku
16

 

SDH plní tyto základní úkoly: 

Požární zásah – je činnost, která nejprve směřuje k lokalizaci a následně pak k likvidaci 

požárů, kdy dojde k ukončení požáru. 

  

                                                 

 

16
 Řád výkonu služby v jednotkách požární ochraně vydaný MV- generálního ředitelství HZS ČR. 
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Záchranné práce – náplní jednotek těchto prací při mimořádných událostech je zabránění 

nebo omezení okamžitého působení rizik, vzniklých v důsledku nežádoucí události, a ve-

dou k odstranění jejich příčin především ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku  

a životního prostředí. 

Ochrana obyvatelstva – v této oblasti se jednotky podílí především na těchto činnostech: 

 záchranných a likvidačních pracích 

 varování, informování obyvatel 

 evakuaci obyvatel 

 humanitární pomoci a zajištění podmínek pro přežití obyvatelstva 

 označování oblastí s výskytem nebezpečných látek 

 dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku 

Podávání zpráv o svém výjezdu a zásahu – podávají hasiči územně příslušnému operační-

mu a informačnímu středisku HZS kraje (dále jen „OPIS“). [25] 

 

Hašení požárů je prioritním úkolem hasičů, při kterém jde jednotkám především o odstra-

nění požárů. U záchranných prací je to jinak. Zde není prioritou likvidace mimořádné udá-

losti, ale především jde o zabránění vzniku rizik. Jednotky zde mají za úkol provádět jen 

taková opatření, která vedou k bezprostřednímu odstranění hrozby ohrožující život, maje-

tek nebo životní prostředí. Je to z toho důvodů, že vybavení SDH a odborná příprava hasi-

čů není tak dostatečná jako u profesionálních hasičů, a tak se předchází nebezpečnému 

jednání na místě zásahu, které by mohlo uškodit z neprofesionálních postupů. 

V obci musí každá jednotka SDH být schopná plnit úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva 

na území svého zřizovatele. K plnění speciálních úkolů na úseku OO v obci i mimo území 

svého zřizovatele jsou z poplachového plánu kraje předurčeny jednotky SDH kategorie V. 

Jednotky jsou povolávány prostřednictvím OPIS HZS kraje a každá taková jednotka musí 

být schopna plnit i základní úkoly dané všem jednotkám PO. [25] 
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Obr. 6. Úkoly jednotek SDH obcí [25] 

 

2.3.1 Výkon služby členů jednotky SDH obce
17

 

K tomu, aby byla zabezpečena akceschopnost jednotky SDH v organizačním řízení, každý 

z členů plní v místě dislokace především: 

 údržbu požární techniky, věcných prostředků podle potřeby 

 pravidelnou odbornou přípravu v jednotce 

 účastní se příprav k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvěd-

čení o odborné způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka, velitele družstva 

anebo velitele jednotky. 

 

                                                 

 

17
 Další podrobnosti o výkonu služby v jednotce SDH stanovuje Řád výkonu služby v jednotkách požární 

ochrany vydaný MV-generálním ředitelstvím HZS ČR. [32] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 30 

 

Člen jednotky při výkonu služby
18

: 

 je způsobilý pro výkon služby 

 je způsobilý, jestliže je předurčen k používání izolačního dýchacího přístroje 

a ochranného oděvu protichemického, proti sálavému teplu nebo ohni, dále pro 

provádění prací ve výšce nad 3 m na nezajištěných pracovištích 

 je-li předurčen k používání dýchací techniky, musí být upraven tak, aby bylo zajiš-

těno bezpečné používání 

 používá přidělené ochranné pomůcky a dbá na svoji bezpečnost a bezpečnost ostat-

ních hasičů 

 využívá všech svých znalostí, zkušeností a technicko-taktických možností požární 

techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany 

 nepoužívá osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není 

pro činnost na místě zásahu třeba např. náramky, řetízky, náušnice 

 je seznámen s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového 

provozu. 

Velitel družstva: 

 je jmenován a odvoláván starostou obce na návrh velitele jednotky 

 řídí výkon služby členů jednotky určených k výjezdu jednotky, pokud vykonává 

službu podle plánu výkonu služby 

 kromě povinnostíčlena jednotky plní ještě dalšíúkoly: 

 v operačním řízení řídíčinnost členů družstva jednotky a v organizačním řízení 

jen po dohodě s velitelem jednotky 

                                                 

 

18
 Každý z členů se musí zúčastnit základní odborné přípravy, k tomu aby mohl samostatně vykonávat službu 

při zdolávání požárů. Na přelomu minulého a letošního roku došlo k určitým změnám v provádění odborné 

přípravy, zejména tzv. odborné přípravy k získání odborné způsobilosti nebo k prodloužení platnosti osvěd-

čení o odborné způsobilosti zaměstnanců HZS podniků a členů jednotek SDH obcí nebo jednotek SDH pod-

niků. [15] podrobnější informace na www.hasiči-vzdelavani.cz. 

http://www.hasici-vzdelavani.cz/
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 pokud byl určen k zastupování velitele jednotky tak jej zastupuje 

 vede výkaz služby členů jednotky ve spolupráci s velitelem jednotky 

 podílí se na odborné přípravě členů jednotky. 

Strojník (řidič), mimo povinnostíčlena jednotky má jako další povinnosti: 

 odpovídá za udržování požární techniky v akceschopném stavu 

 vede dokumentaci provozu požární techniky, přidělených technických prostředků 

např. výkaz jízd, spotřeba PHM, evidence zásob PHM atd. [32] 

 

Když jednotka SDH obce plní své úkoly při MU, tak tuto činnost nazýváme zásahem. Zá-

sah jednotce začíná v okamžiku, kdy je jednotce vyhlášen poplach a končí v tom okamži-

ku, kdy se jednotka vrátí z místa zásahu do místa její dislokace. 

Vyhlášení poplachu nastává po přijetí zprávy o události a slouží k oznámení nečekané udá-

losti. Na základě nahlášení MU je třeba vyrozumět jednotku určenou pro zásah a předat ji 

informace o vzniklé události. Toto vyhlášení zabezpečuje OPIS HZS kraje nebo ohlašovna 

požárů, popřípadě jiná místa k tomu určená. Místní ohlašovna požáru obce nebo podniku 

vyhlašuje poplach jen místní jednotce, kdežto příslušné OPIS HZS kraje může vyhlásit 

poplach kterékoliv jednotce ve své územní působnosti. 

Kromě úkolu spojených se zásahem mohou jednotky SDH poskytovat také jiné pohoto-

vostní služby nebo práce a to za úhradu vynaložených nákladů pouze v případě, že se jedná 

o základní náplň jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejích akceschopnosti. [32] 

 

2.3.2 Akceschopnost jednotky PO 

Z vyhlášky
19

je zřejmé, že akceschopnost JPOse skládá z organizační, technické a odborné 

připravenosti sil a prostředků, které jsou nutné k provedení zásahu. 

 

                                                 

 

19
 § 18 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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Jednotka SDH obce je připravena akceschopností jestliže: 

 počet hasičů a vnitřní organizace jednotky odpovídá ustanovení z vyhlášky
20

 a jed-

notka je schopna uskutečnit výjezd v předem stanovené době
21

 

 pro výkon funkce, kterou hasiči v jednotce zastávají, mají osvědčení a je u nich 

prováděná pravidelná odborná příprava 

 k provedení zásahu má připravenou požární techniku a věcné prostředky PO a jsou 

splněny podmínky pro jejich použití. [13] 

 

Udržet akceschopnost jednotky SDH je velmi těžké a ze zákona je obci udělena povinnost 

udržet jednotku obce v akceschopnosti. Většina úkolů uložena obci zákonem souvisí s udr-

žením jednotky v připravenosti. 

Zde je důležité, aby byl zajištěn minimální počet členů připravených k výjezdu 24 hodin 

denně a to v době výjezdu pro jednotky
22

: 

 v II. kategorii JPO – do 5 minut 

 v III., V. a N kategoriích JPO  – do 10 minut [25] 

Obr. 7. Tabulkaminimálního počtu členů jednotky připravených k výjezdu [25] 

                                                 

 

20
 § 4 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

21
 § 11 odst. 2 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

22
 U JSDHO kategorie JPO  II/2, III/2 k výjezdu jsou zajištěny obě družstva o zmenšeném počtu členů  

a u JPO II/1, III/1, V a N je zajištěn výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním stavu = velitel, strojník 

a 2 hasiči. [25] 
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2.3.3 Speciální služby jednotky SDH
23

 

Velitel nedokáže zvládat všechny úkoly sám, jako je funkčnost techniky a akceschopnost 

jednotky, a proto pověří některé z členů, aby mu s jednotlivými činnostmi pomohli. Tito 

hasiči vykonávají takové úkoly, které jsou spojené např. s výcvikem, odbornou přípravou, 

prevenci nebo evidenci veškeré techniky, věcných prostředků anebo zabezpečování jejich 

pravidelných kontrol, revize a údržby. Hlavně jde o plnění úkolů speciálních služeb
24

, kte-

rými jsou myšleny: strojní, chemickou, technickou, spojovou a informační služby. U jed-

notek jde především o strojní, chemickou, technickou a v některých případech, kdy jde  

o jednotky obce, které jsou vybavené radiostanicemi tak i spojová. 

Strojní služba – udržuje v provozuschopném stavu požární techniku a věcné prostředky PO 

vybavené pohonnou částí, zajišťuje údržbu v odborných zařízeních např. opravárenských, 

diagnostických atd. 

Chemická služba – zajišťuje provozuschopnost věcných prostředků PO, kdy se jedná 

o prostředky, které jsou ve vztahu s prací týkající se nebezpečných látek, dekontaminace, 

detekce plynů a nebezpečných látek a jiné, také poskytuje odpornou podporu na místě zá-

sahu jednotkám při zásahu. 

Technická služba – v provozuschopném stavu udržuje věcné prostředky, jako jsou požární 

hadice, záchranné pneumatické a vyprošťovací zařízení bez motorového pohonu, nástroje 

pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo ve vodní hladině. 

Spojová služba – udržuje funkční linkové a rádiové přenosové prostředky, zařízení systé-

mu varování a vyrozumění a na koncových zařízeních (vysílačky) provádí dohled na rádi-

ové sítě PO. 

Informační služba – udržuje v provozu informační systémy spolu s koncovými zařízeními 

sítí, prostředky výpočetní techniky a dále provádí dohled přenosových sítí. [25] 

                                                 

 

23
 Starost o techniku a prostředky jednotky SDH jsou upravovány především Řádem výkonu služby v jednot-

kách požární ochrany vydané MV – generálním ředitelstvím HZS ČR. [25] 

24
 § 5 odst. 2 – 4 a 7 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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2.3.4 Vybavení technickými a věcnými prostředky 

Na vybavení jednotky SDH obce jsou kladeny minimální požadavky. Stanovují se na zá-

kladě kategorie jednotky a její předem určené činnosti pro záchranné práce při nehodách, 

haváriích a v rámci plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Jednotka SDH je vybavena základní požární technikou a věcnými prostředky PO. Vybave-

nost je závislá na plošném pokrytí a na dokumentací zdolávání požáru objektů, jež zabez-

pečuje ochranu před požáry a MU. Jestliže je jednotka předurčena pro systém záchranných 

prací při dopravních nehodách, živelních pohromách, havárií nebo pro ochranu obyvatel-

stva je vybavena další požární technikou. To platí i v případech, kdy je nadstandardní vy-

bavení požární technikou a věcnými prostředky PO a jinými prostředky odůvodněné hava-

rijním plánem kraje, nebo dokumentací zdolávání požáru objektů, jímž jednotka zabezpe-

čuje ochranu před požáry. Tato vybavenost jednotek dobrovolných hasičů je v mnoha pří-

padech velmi slabá a je na státu, aby tuto situaci zlepšil. [2] 

 

Tyto pracovní prostředky musí splňovat určité požadavky, které jsou stanovené právními 

předpisy, nebo technickými normami. Smí je používat jen ti hasiči, kteří mají osvědčení 

o odborné způsobilosti stanovené vyhláškou
25

 a ti, kterým nebyla ze zdravotních důvodů 

přechodně snížená schopnost používat požární techniku a věcné prostředky. Požární tech-

nika a věcné prostředky PO se mohou používat jen tehdy, pokud je provedena kontrola 

provozuschopnosti. Kontrola se provádí v pravidelných intervalech, které stanovil výrobce. 

[13] 

  

                                                 

 

25
 § 35 odst. 5 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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Obr. 8. Tabulka minimálního vybavení jednotky SDH obce [7] 

 

Kromě tohohle vybavení se musí ještě zajistit systém vyrozumění členů jednotky SDH 

obce. Jedná se o vyhlášení poplachu jednotkám SDH. Zpravidla se používá siréna a místní 

rozhlas v obci doplněné o další prostředky a systémy (pagery). [25] 

 

2.4 Dotace SDH obcí 

Ministerstvo vnitra poskytuje dotace SDH obcí na jejich činnost a to dvěma způsoby: 

 neinvestiční dotace – ze státního rozpočtu v PO, tyto peníze jsou poskytované pro-

střednictvím krajů a jsou určeny na výdaje jednotek SDH potřebné k zabezpečení 

akceschopnosti jednotek. Konkrétně jsou dány na odbornou přípravu členů jedno-

tek, na úhradu nákladů ze zásahů jednotek mimo katastr zřizující obec a věcné vy-

bavení jednotek kategorie JPO II., III. a k zabezpečení připravenosti výjezdu jedno-

tek kategorie JPO II. Rozpis konkrétních částek dotace zajišťuje územně příslušné 

HZS kraje. 

 investiční dotace – ta slouží na obnovu zásahové požární techniky jednotek SDH 

obcí. Především je určena na pořízení nových cisternových automobilových stříka-

ček, kdy část si hasiči hradí sami a část stát. O tuto dotaci je nutno požádat MV-

generální ředitelství HZS ČR nejpozději do 30. dubna předchozího roku. 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 36 

 

Dále poskytuje dotace jednotkám SDH obce i kraj
26

 který v: 

 přenesené působností – se spolu s Ministerstvem vnitra podílí u jednotek vybraných 

obci
27

 na hrazení nákladů spojených se zásahy mimo jejich území obvod, na posky-

tování peněz k obnově a pořízení nové požární techniky. 

 samostatné působnosti – přispívá obcím ze svého rozpočtu nad rámec dotace po-

skytované Ministerstvem vnitra, kdy tyto peníze slouží k financování potřeb jejich 

jednotek SDH obci. [2] 

                                                 

 

26
 V souladu s § 26 odst. 2 písm. h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, podklady pro zabezpečení 

materiálních a finančních prostředků jednotek SDH vybraných obcí shromažďuje HZS kraje. [25] 

 

27
 Jde o obce, u kterých je jednotka PO určena poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní 

obvod. [11] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 HASIČ PRO OBEC, OBEC PRO OBČANA 

Obec je základním územním samosprávným celkem ČR. Její postavení, pravomoci a úkoly 

jsou právně upraveny pod zákonemč. 128/2000 Sb., o obcích. Nejvyšším orgánem obce je 

zastupitelstvo, které vykonává správu obce. Dalšími orgány jsou rada, starosta, obecní úřad 

a zvláštní orgány (povodňová komise). Obec své záležitosti spravuje samostatně
28

, nebo 

v přenesené působnosti
29

. 

Tím nejdůležitějším a prioritním úkolem obce je péče o rozvoj svého území všemi směry 

a zajištění potřeb občanů žijících na tom to území. Na druhou stranu obec má taktéž své 

potřeby a jednou z nich je eliminovat všechna nebezpečí, která nese dnešní doba. Bezpeč-

nost jak obci, tak i nás obyvatel při MU, v krizových situacích a i při běžném životě, kdy 

dochází k drobným rizikovým situacím, jako jsou například dopravní nehody, ale i uvíznutí 

koně ve výkopu, je záležitostí o kterou se nám starají hasiči. Jsou to právě oni, kdo přede-

vším na obcích vykonávají tuto pomoc, která je pro obce nezbytná. Jinými slovy řečeno 

obce se bez hasičských jednotek neobejdou. Za povinnosti bezpečností obce jsou odpověd-

ny správními orgány a to především starosta a obecní úřad. [4] 

 

3.1 Základní povinnosti obce v požární ochraně 

Plnění povinností obce na úseku požární ochrany se rozděluje do dvou částí a to na základ-

ní povinnosti obce v samostatné působnosti a na základní povinnosti obecního úřadu 

v přenesené působnosti. 

Povinností obce v samostatné působnosti uděluje především zákon č. 133/1985 Sb., o po-

žární ochraně a nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provádění zákona o požární ochraně. 

  

                                                 

 

28
 Samostatná působnost dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích znamená, že obec si své záležitosti spravuje 

sama. Patří sem všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. 

29
 V přenesené působnosti obec vykonává státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. [4] 
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Obec v samostatné působnosti: 

 zřizuje, spravuje JSDHO a udržuje akceschopnost JSDHO dále jim zabezpečuje 

odbornou přípravu 

 zajišťuje péči o členy JSDHO, kde zabezpečuje a hradí členům JSDHO preventivní 

zdravotní prohlídky 

 zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO v obci a poskytuje 

náhradu ušlého výdělku členu JSDHO 

 zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení a zabezpečuje zdroje vody a jejich trvalou použitelnost 

 zřizuje ohlašovnu požárů a další místa odkud lze hlásit požár 

 umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce 

 spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů požární ochrany 

 organizuje preventivně výchovnou činnost 

 zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany 

 obecně závaznou vyhláškou: 

 vydává požární řád obce 

 stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet 

osob. 

Obec v přenesené působnosti na úseku PO: 

 zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky SDHO na jejich odborné přípravě 

 zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Vybrané obecní úřady v přenesené působnosti: 

 zabezpečují likvidaci MU mimo svůj územní obvod 

 akceschopnost jednotky SDHO k zásahům mimo svůj územní obvod 

 na základě plošného pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo 

pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním 

stavu (1+3). [29] 
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3.2 Sbor dobrovolných hasičů obcí 

Obec zřizuje zásahovou jednotku obce. Tyto jednotky pomáhají při zásahu a doplňují čin-

nost profesionálních hasičských sborů. V dnešní době téměř u každého zásahu jako jsou 

požáry, povodně, živelné pohromy, ekologické havárie, dopravní nehody a jiných nežá-

doucí události můžeme vidět jednotky SDH obcí. Každý hasič v těchto jednotkách musí 

býtodborně teoreticky i prakticky proškolen a zcela zdráv. Velké nároky jsou pak kladeny 

na nositele dýchací techniky a řidiče. 

Kraj dané obce přispívá na nákup nových cisternových automobilových stříkaček, doprav-

ních automobilů, mobilních motorových stříkaček, na nákup elektrocentrál, kalových čer-

padel a jiných věcných prostředků požární ochrany. Finanční prostředky lze dále použít na 

opravy zásahové techniky nebo nákup osobních ochranných zásahových pracovních pro-

středků. [7] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 41 

 

4 SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V OLOMOUCKÉM KRAJI 

K 31. prosinci 2012 se v Olomouckém kraji nacházelo 503 SDH s celkovým počtem členů 

22 967. V tabulce níže jsem uvedla podrobnějšího rozdělení SDH na jednotlivých územ-

ních odborech v Olomouckém kraji. [19] 

Tab. 2. Celkový počet SDH v Olomouckém kraji 

stav k 31. 12. 2012 

Územní odbory OK Počet SDH Počet členů 

Jeseník 31 1 469 

Šumperk 102 4 105 

Olomouc 137 5 890 

Prostějov 124 6 010 

Přerov 109 5 493 

 

Z této tabulky je zřejmé, že v Olomouckém kraji se celkově nachází 451 sborů dobrovol-

ných hasičů
30

. 

V následující tabulce jsem zobrazila podrobnější rozdělení jednotek PO zařazených v kate-

goriích plošného pokrytí v územních odborech Olomouckého kraje. 

Tab. 3. Počet jednotek SDH v územních odborech 

stav ke dni 1. 1. 2014 

OKRES  
KATEGORIE JEDNOTEK  

JPO II  JPO III  JPO V  

Jeseník  5  10  14  

Olomouc  8  14  104  

Prostějov  5  13  81  

Přerov  4  16  105  

Šumperk  8  15  49  

Celkem kraj  30  68  353  

                                                 

 

30
 Na území Olomouckého kraje dobrovolní hasiči zasahovali u 1 950 zásahů. [19] 
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4.1 Územní odbor Prostějov 

Na územním odboru Prostějov se nachází 124 JSDH. Z tohoto počtu v kategorii II. máme 5 

JSDH a to v Kostelci na Hané, Protivanově, Vrahovicích, Brodku u Prostějova a Němčí-

cích nad Hanou. V kategorii III. pak 13 JSDH a V. kategorii je 81 JSDH mezi které také 

patří JSDH Vícov. Jak je zřejmé z výše uvedených tabulek. Pro přehled plošného pokrytí 

jednotkami PO územního odboru Prostějov jsem uvedla mapu pokrytí. [19] 

Obr. 9. Plošné pokrytíúzemního odboru 

Prostějov [37] 

 

4.2 Obec Vícov 

Vícov je malá obec, která se nachází v Olomouckém kraji v územním odboru Prostějov.  

V níže uvedeném textu jsem se podrobněji věnovala specifikám obce Vícov. 
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4.2.1 Historie obce Vícov 

Jméno Vícov se odvozuje od původního slova „viec“, které je odvozeno od kmene slova 

„více“, z čehož pak vznikl název Vícov. Podle historie vše naznačuje tomu, že vesnice 

dostala jméno Vícov podle zakladateli vsi. 

Historie Vícova sahá do doby sjednocování slovanských kmenů, o tom však neexistují 

přímé doklady. Tak se můžeme jen domnívat, jak to ve skutečnosti vše bylo. 

První zmínky o vesnici, které jsou oficiálně podloženy důkazy, máme z roku 1355 tedy 

z doby za vlády Karla IV. 

Z počátku byla vesnice vladyckou a poté panskou vesnicí. Kdy slovo vladyka je význam 

pro společensky nižšího, prostého šlechtice. Z čehož plyne, že ves byla osídlena členem 

drobné šlechty. Přesně kdy a kterým členem to však bylo, se můžeme leda tak jen dohado-

vat. 

První zmínky o těchto konkrétních vladycích a majitelích obce pocházejí z roku 1355. Jed-

ná se o vladyku Henzlína z Vícova, který díky tomu že koupil dva lány v Žešově a půl lánu 

v Lešanech vstoupil společně se svou manželkou Zbyňkou do společenství statků a tím se 

dochovaly první písemné zmínky o Vícově. Následně po jeho smrti se o celé hospodářství 

starala jeho manželka se svými syny Vojtěchem a Smilem. 

V roce 1384 zatoužil po vesnici jeden z mocných pánů Ješek Puška z Kunštátu, který od 

Zbyňky odkoupil její majetek ve Vícově. A tím se stal Vícov panskou vesnicí. 

Vícov se v 15. století dostal do rukou mocného rodu pánů z Kravař. Později pánům 

z Boskovic, kteří ho vlastniliaž do roku 1512. Nakonec od roku 1599 patřil Vícov Lichten-

štejncům až do zániku poddanstvív roce 1848. [41] 

 

Ježův hrad 

Ježův hrad byl vybudován, ve 14.století a své jméno dostal po svém zakladateli, kterým 

pravděpodobně byl některý z vladyckého rodu Henzlínů. Toto jméno je zkomolené jméno 

Jan tehdy nazývaného Ješek a tím tedy Ješkův hrad. Hrad patřil ke skupině historických 

sídel stavěných v lesích. Nešlo o hrad vybudovaný do výše, tak jak se budovaly hrady 

v západních zemích, ale bylo to hradisko s cimbuřím, jak je patrné z pečeti Vícova. [41] 
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4.2.2 Specifika obce Vícov 

Vesnice Vícov je součástí Olomouckého kraje a nachází se na území okresu Prostějov. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je zde taktéž město Prostějov. Vícov se rozkládá 

zhruba 12 km západně od Prostějova. Leží v průměrné výšce 364 m. n. m. Rozloha obce 

činí 599 ha z čehož 86% je orná půda. [27] 

 

Vícov se nachází na Drahanské vrchovině, která se vyznačuje v klimatické oblasti jako 

chladnější, vlhčí a pahorkatá. Je to oblast, která je dosti zalesněná a méně úrodná 

s průměrnou roční teplotou v rozmezí 6,2 – 7,9°C. Atmosférické srážky se zde pohybují 

v rozmezí 616 - 711 mm za rok. Ve vegetačním období je průměrná teplota 12,5°C. 

Průměrná délka vegetační doby (10°C+) 154 – 163 dnů. [8] 

 

Ve Vícově žije 484 obyvatel s hustotou zalidnění 81 obyvatel/km
2
. V naší obci je mnoho 

možností, jak využít volný čas. Nachází se zde sportovní areál, kde jsou tenisové kurty, 

minigolf a víceúčelové hřiště, koutek pro děti a pohostinství. V obci je knihovna a posilov-

na. Z kulturních památek je to kostel Sv. Floriana, barokní boží muka, krucifix, 3x kříž, 

které se nacházejí na hřbitově, u domu č. 156 a u kostela, Lípa svobody s kamenem obsa-

hující pamětní desku a pomník Padlých. Z občanské vybavenosti se zde nachází pohostin-

ství, obchod, školka, veterinární ambulance a Zemědělské družstvo (dále jen „ZD“). Sou-

částí areálu je také čerpací stanice. [14,31] 

 

4.2.3 Rizika obce Vícov 

Z Havarijního plánu Olomouckého kraje, Povodňového plánu ORP Prostějov jsem zjistila, 

že obec Vícov se nenachází v záplavovém území přirozených povodní. Co se týče uniku 

nebezpečných látek, tak obyvatele by mohl ohrozit, jen možný únik nebezpečných látek 

v souvislosti s jejich na pozemní komunikaci, která se považuje za rizikovou z důvodů její 

frekventovanosti. Z živelných pohrom zde nejčastěji dochází k požárům. Z povodní se zde 

vyskytují pouze přívalové deště, protože obcí neprotéká žádný potok nebo řeka a v jeho 

blízkosti se nenachází žádný rybník. Obyvatelé obce mohou dále ohrozit vichřice či nára-

zový vítr. Zde hrozí popadání stromů na veřejné komunikace či přerušení dodávky elek-

trické energie. 
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Z karty obce Vícov jsem se dále dozvěděla, že dalšími riziky v obci je chov zvířat. Jde 

především o chov prasat. Zde je nebezpečí úniku fekálií do kanalizačního systému a zamo-

ření spodních i povrchových vod. Dalšími ohrožujícími objekty v obci jsou především čer-

pací stanice pohonných hmot ZD Vícov a dále veterinární ambulance a místní hospoda. 

 

4.3 Historie Sboru dobrovolných hasičů Vícov 

V roce 1890 vypuknul v lese u obce Vícov požár, který se občané snažili zdolat pomocí 

háků, lopat a sekyr. Jenže oheň byl tak veliký a nebýt hasičů ze Zdětína, kteří jim přijeli na 

pomoc se stříkačkou, tak by celý les lehl popelem. Byl to moment, kdy si občané uvědomi-

li svoji bezmocnost a zároveň to byl hlavní podmět k tomu, aby byl založen hasičský sbor 

ve Vícově. 

Starosta obce v roce 1891 svolal občany do místního pohostinství k projednání založení 

sboru hasičů. Účast byla veliká a všichni s tímto návrhem souhlasili. Zakládání sboru ne-

bylo zrovna nejjednodušší, ale to je vždy a se vším novým. Co se týkalo jejich výzbroje, 

tak z vybraných peněz zakoupili tentýž rok čtyřkolovou hasičskou stříkačku. S postupem 

času se jak jejich technika, tak i vědomosti začaly rozrůstat. Hasiči se zúčastňovali různých 

srazů, výročí, oslav, také školení atd. Historie našich hasičů je daleko více obsáhlá a zají-

mavá, ale rozebírat ji podrobněji by bylo na dlouhé povídání. [42,40] 

 

Tab. 4. Počet požárů do roku 2009 

Počet požárů 

za daný rok 

Roky  

1x 1999, 1908, 1911, 1913, 1914, 1915, 

1916, 1921, 1922, 1924, 1928, 1940, 

1941, 1955, 1972, 1980, 2009 

2x 1906, 1910, 1919, 1929, 1938, 1943, 

1949, 1975 

3x 1923, 1936 
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4.4 Současnost SDH a jednotky PO Vícov 

V současné době tvoří SDH Vícov 31 členů, z toho počtu je 9 aktivních a ti tvoří jednotkou 

PO. Ta je složena z 1 velitele jednotky: Jiří Růžička, 2 velitelů družstva: Radim Luňáček 

a Stanislav Jeřábek, 2 strojníků: Miroslav Krychtálek a Jiří Procházka a 4 hasičů: Jiří Ví-

tek, Martin Plha, Zdeněk Klimeš, Jaromír Dočkal. Tahle sestava platí od roku 2013. Aktiv-

ní jednotka je zařazena do plošného pokrytí území v V. kategorii. 

Jednotka hasičů se účastní námětových cvičení v rámci okresu, které se konají jednou roč-

ně. V tomto cvičení jde především o přípravu jednotek PO ve zdolávání požárů nebo zá-

chranné práce. Každé cvičení nese svůj název a pokaždé se zaměřuje na jinou oblast. 

V roce 2009 se jednalo, např. o Dálkovou přeprava vody v obci, o rok později to bylo zase 

Hledání osob v lese, nebo Poskytnutí 1. pomoci, Evakuace a vybudování evakuačního cen-

tra. Těchto cvičení existuje celá řada, i když postupem času se tyto cvičení opakují. 

Obr. 10. Taktické cvičení: 

Dálková přeprava vody v obci 

 

Co se týče další aktivit jednotky naší obce, tak každoročně se zúčastňují hasičských soutěží 

v okrese a to Velké ceny Prostějovska. V této soutěži v požárních útocích se účastní nejen 

požární jednotky okresu Prostějov, ale také jednotky SDH okresu Blansko. Zároveň se 
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účastní závodů Extraligy ČR v požárním útoku. Jejich výsledky v této soutěži nejsou sice 

nijak závratná, ale účast na těchto soutěží jim pomáhá udržovat v kondicinejen sebe, ale 

také požární techniku ve stavu schopném zásahu. Trénink na soutěž probíhá v sezóně kaž-

dý pátek v podvečerních hodinách. Členové nejen že zkouší prakticky svoji schopnost  

v rychlosti, ale zároveň konzultují záležitosti týkajících se organizace. 

Úspěšnost hasičů za poslední 4 roky v soutěži Velké ceny Prostějovska uvádím v grafu, viz 

příloha č. II. 

 

V roce 2011 se pro místní hasiče konala významná událost. Bylo to 120. výročí založení 

SDH. Oslava tohoto výročí byla spojena se soutěží Velké ceny Prostějovska. Na konci 

soutěže proběhlo slavností předání vyznamenání zasloužilým členům SDH, mezi které 

patří p. Musil, p. Krychtálek. Jde o otce jednoho z nynějších aktivních členů SDH. Tito 

členové SDH Vícov se významně v minulosti zasloužily o rozvoj SDH ve Vícově. Na tom-

to příkladě je vidět, že zájem o SDH se přenáší z generace na generaci. 

120. výročí založení SDH ve Vícově se poté řádně a jak se patří, oslavilo a zapilo na hasič-

ském hřišti za doprovodu muziky pořádané místním DJ panem Zdeňkem Luňáčkem. 

 

Členové a jednotka SDH Vícov se aktivně zúčastnili od roku 2000 do roku 2013 i několika 

ostrých zásahů. Do roku 2002 zasahovali u několika místních povodní, které způsobily 

přívalové deště. V roce 2002 bylo zaplaveno bahnem několik domů včetně jejich sklepů, 

byla zaplavena povrchová kanalizace obce, autobusová zastávka a obecní úřad. Členové 

SDH Vícov aktivně pomáhali občanům z postižených domů, ale také pomáhali obci  

v likvidaci následků zaplavení povrchové kanalizace bahnem. Po vyhodnocení dané situa-

ce došli k závěru, že tato situace byla způsobena tím, že místní Zemědělské družstvo osá-

zelo pole nad obcí kukuřicí a tato plodina je problémová, co se týče zadržování přívalo-

vých dešťů. Ve spolupráci se ZD Vícov se hasiči dohodli na tom, že tyto problémové plo-

chy nebudou touto plodinou osazovány. Zároveň tyto povodně vedly k vybudování povod-

ňového valu nad obcí Vícov. Od roku 2002, kdy je tento vál vybudován se tato situace již 

neopakovala. Zároveň s vybudováním tohoto valu místní SDH vybudovala snazší příjez-

dovou cestu k velké přírodní hasičské nádrži, která se nachází ve středu obce. Tato nádrž je 

původně zatopený kamenolom, kterému občane říkají „Skala”. Přístup do této nádrže byl 

velmi obtížný, proto místní hasiči vybudovali přístupovou cestu z panelů. 
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Obr. 11. Přívalový vál Obr. 12. Panelový příjezd do Skaly 

 

V roce 2002 se členové místního SDH zúčastnili při záchranných pracích při povodní 

v Jižních Čechách. Zde pomáhali s pytlováním písku do pytlů, s vyklizením domů před 

příchodem vody a následným odklízením následků povodně. Zde si také vyzkoušeli sou-

činnost s profesionálními jednotkami hasičů a seznámili se také s jejich technikou. Místní 

obyvatelé byli s jejich pomocí velmi spokojeni. Členové našeho SDH se na místo povodní 

vrátili po třech letech, protože chtěli vidět, co se za ty tři roky v místě jejich zásahu změni-

lo a byli velmi mile překvapeni, že místní občané je poznali a hlásili se k nim. Bylo to nej-

krásnější ocenění jejich práce. 

Jednotka SDH Vícov zasahovala při několika místních požárech, ale vzhledem k tomu, že 

naši hasiči jsou v plošném pokrytí zařazeni do V. kategorie a jejich možnosti a vybavenost 

je velmi omezená. Nejčastěji u těchto zásahu vystupují jako nápomocní. Což znamená, že 

do příjezdu profesionálních jednotek hasičů se snaží zabránit rozšíření požáru na další ob-

jekty a plochy. Po příjezdu jednotek hasičů jsou jim nápomocní. Musí je seznámit 

s místními podmínkami např., kde se nacházejí hydranty v obci, velká přírodní požární 

nádrž a také nejsnadnější přístupové cesty k požáru. 

V únoru 2009 zasahovali místní hasiči při požáru stohu se slámou. Příčinou byl nedopalek 

od cigarety. Požár způsobila místní mládež, která si ve stohu krátila svůj volný čas. Na 

místo požáru jako první dorazili místní hasiči a jejich úkolem bylo rozvinutí hadic a zabrá-

nění rozšíření požáru na další plochy do doby příjezdu jednotek SDH z obce Ptení. Zde 

jsem zaznamenala jako hlavní nedostatek SDH Vícov to, že nevlastní cisternovou automo-

bilovou stříkačku. Což jim brání v tom, aby jejich zásahy byly účinnější. 
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V Prosinci 2011 při oslavě Nového roku byl požárem zasažen místní kontejner s plasty. 

Požár vzniknul od zábavné pyrotechniky. V tomto případě naši hasiči v čas zasáhli a tento 

požár zlikvidovali svépomoci hasičským přístrojem. Příjezd profesionálních jednotek ne-

byl tak zapotřebí. 

V lednu 2012 zasahovali při požáru rodinném domu. Zde vzplanul strop v horní místnosti 

domu od komínového tělesa nad krbem. I v tomto případě vícovští hasiči zasahovali jako 

první a to tím, že evakuovali obyvatelé domu do bezpečí a začali provádět hašení požáru, 

až do doby příjezdu profesionální hasiči. Po příjezdu profesionálních jednotek jim předali 

velení a poskytli jim veškeré informace o místě požáru. 

Nejnáročnější pro obec a hasiče byl pak rok 2013, kdy v průběhu roku v naší obci vznikly 

dva velké požáry. Jednalo se o požár pole s ječmenem a požár komína rodinného domu. 

Požár pole, byl zapříčiněný neúmyslně. Vznikl od jiskry z kombajnu při sklizni ječmene. 

Shořelo 8 ha pole, požár se šířil všemi směry a v ohrožení se ocitl les a zahrada jednoho 

domu. Nejdůležitějším úkolem místních hasičů bylo zabránit rozšíření ohně do lesa. Za 

použití zemědělské techniky rozorali pole a tím zabránili šíření ohně směrem k lesu. Další 

členové SDH pomocí hadic napojeních na vodovody z domů zabránili šíření požáru v za-

hradách. Díky tomuto včasnému zásahu jak naších, tak okolních dobrovolných hasičů 

a samozřejmě i profesionálních hasičů neměl oheň šanci. Při tomto zásahu naší hasiči 

účinkovali, opět jako nápomocní jednotkám z okolních vesnic. I zde se opět prokázalo, že 

velkým nedostatkem hasičů naší obce je to, že nevlastní automobilovou cisternu. 

Při požáru komínu novostavby v roce 2013 byly členové SDH vícov opět jako první. Ko-

mínové těleso uhasili zasypáním sypkým materiálem, v tomto případě pískem a tím zabrá-

nili rozšíření ohně požáru na celou novostavbu. Opět vyčkali příjezdů SDH z okolních obcí 

a profesionálních jednotek z Prostějova. Po jejich odjezdu měli hasiči za úkol dohašení 

a kontrolu místa požárů. 
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Obr.13. Požár pole v roce 2013 

 

Hasiči pořádají jednou ročně schůzi, kterou nazývají Valná hromada. Tato schůze se koná 

koncem roku. Na této schůzi hodnotí průběh roku, co se jim podařilo zlepšit a na čem je 

potřeba ještě zapracovat. Schůze je veřejná záležitost. Návštěvnost občanů na této schůzi 

v naší obci v posledních letech stoupla a to díky činnosti místního SDH v oblasti práce 

s dětmi. V naší obci byl založen oddíl „Mladých hasičů”. [43] 

 

4.4.1 Spolupráce SDH a JPO s obcí 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, uděluje obci povinnosti vůči Sboru dobrovolných hasičů. 

Tyto povinnosti naše obec splňuje v dostatečné míře. Spolupráce mezi SDH a obcí je bez-

problémová, jak jsem se dozvěděla od starostu SDH, který prohlásil: „Přístup obce je vel-

mi vstřícný a bezproblémový co se týče spolupráce s SDH.“ 

Sbor dobrovolných hasičů spolu s obcí spolupracují především ve dvou rovinách: 

Tou první je, že obec pořádá ve spolupráci s SDH různé společenské a dětské akce. Mezi 

ně patří např. Pálení čarodějnic, Lampionový průvod, Pohádkový les, Drakiáda, stavění 

Máje. Podílejí se na obnově a údržbě zeleně v obci, na opravách kulturních památek a ji-

ných akcí spojených s životem obce. Hasiči při těchto akcí pomáhají s přípravou, během 

akce zajišťují bezpečnost občanů svoji přítomností a u některých případů doplňují program 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 51 

 

svým vystoupením v požárním útoku, nebo ukázkou požární techniky. Také obec spolu-

pracuje s hasiči a to při pořádání soutěže Velké ceny Prostějovska o pohár obce Vícov. 

Obr. 14. Dětský den[33] Obr. 15. Obnova zeleně na obci 

 

A druhou rovinou je spolupráce při zajišťování Požární ochrany obce. Zde jde především 

o prevenci předcházení vzniku požáru. Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem Vícov za-

jišťují odbornou kontrolu komínových průduchů (komín) a to tak, že do naší obce přijíždí 

každoročně odborný technik (kominík) s možností udělování revizí komínů. 

Členové SDH dohlíží také při manipulaci s otevřeným ohněm nejen při veřejných akcích, 

ale také při čištění soukromých prostranstvích. Mám na mysli situaci, kdy některý 

z občanů se rozhodne na své zahradě pálit listí, ohlásí to na obci a obec o tom informuje 

hasiče, ti to berou v potaz a pálení se buď přímo účastní, nebo pravidelně kontrolují místo, 

kde je zacházeno s otevřeným ohněm a tím předcházejí možnému rozšíření ohně, popřípa-

dě jsou připraveni k zásahu. 

 

K dalším činnostem členů SDH patří čištění a úklid obce po zimním období. Jedná se pře-

devším o čištění kanalizace a údržbu veřejných prostranství v obci. Ve spolupráci s obcí se 

také podílejí na údržbě chodníků v obci. Provádějí údržbu budovy hasičské zbrojnice 

a hasičského hřiště, kde vybudovali stánek s občerstvením a s posezením pro diváky, pří-

střešek pro pořadatele a účastníky hasičských soutěží. [43] 
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4.4.2 Mladí hasiči Vícov 

V roce 2011 bylo založeno družstvo mladých hasičů a pro velký zájem dětí byla vytvořena 

dvě družstva a to v kategorii mladší žáci od 6 let do 11 let. Založení mladých hasičů mělo 

svá opodstatnění, především šlo o vytvoření zájmového kroužku pro děti k vyplnění jejich 

volnočasové aktivity a jako další důvod SDH k tomu vedlo neustále se snižující počet čle-

nů SDH. 

Nejen děti, ale i jejich rodiče byli založením družstva mladých hasičů, tak nadšeni, že se 

velmi aktivně podílejí jak na různých akcí pořádaných pro děti sborem SDH, svoji fyzic-

kou účastí. Velmi často a rádi doprovázejí své ratolesti povzbuzovat na soutěže. Podporují 

SDH také po finanční stránce a to formou sponzorských darů. 

Založením mladého družstva také hodně sblížilo rodiče dětí ve Vícově. To jak dokážou 

rodiče spolupracovat nejen s dětmi, ale i sami mezi sebou je opravdu až neuvěřitelné. 

 

Děti se účastní hasičských soutěží a jejich výsledky, jak jsem zjistila, jsou rok od roku lep-

ší a lepší. Což dokazuje jejich úspěšnost na soutěžích za rok 2013. 

Obr. 16. Mladí hasiči a jejich úspěšnost v soutěžích za rok 2013 [33] 

 

Účastní se také hry Plamen. Cílem této hry je rozvíjet dětské znalosti, dovednosti a vědo-

mosti v oblasti požární ochrany. Je to celorepubliková soutěž v požárním sportu. Vyhlašo-

vatelem hry je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1rn%C3%AD_sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sdru%C5%BEen%C3%AD_hasi%C4%8D%C5%AF_%C4%8Cech,_Moravy_a_Slezska


UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 53 

 

Ze strany hasičů je pořádáno 2 denní soustředění, které se zaměřuje především na úkoly, 

které musí děti dokázat splnit ve hře Plamen. Jedná se především o uzlování, používání 

hasicích přístrojů atd. Soustředění jim pomáhá v hledání svých nedostatků a tím své nedo-

statky odstraňovat a zdokonalovat se. 

Obr. 17. Mladí hasiči při přípravě na hru Plamen [33] 

 

Dále je pro ně dvakrát ročně připravován výlet na způsob „Školy v přírodě“. Zde jsou děti 

vedeny k tomu, jak se mají k přírodě chovat a zároveň se něco zajímavého o ní dozvědět. 

Výlet probíhá formou hry, kdy se jde pěšky z Vícova lesem do vedlejší obce Hamry, po 

cestě jsou vytyčená stanoviště, na kterých musí dorostenci plnit různé úkoly. Cíl cesty je ve 

staré škole v obci Hamry, kde na děti čeká sladká odměna. Večer se koná opékání buřtů 

u táboráku a nocleh je na zemi v karimatkách. Nejen pro děti je to něco úžasného, ale i pro 

jejich rodiče, protože si mohou na den oddechnout od svých ratolestí. Během zimního ob-

dobí mladí hasiči také nezahalí, ale jejich příprava probíhá v budově, která kdysi sloužila 

jako škola. Z čehož vyplývá, že pozornost dětem je věnována celoročně. [43] 
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4.4.3 Technická vybavenost JPO Vícov 

Technické prostředky slouží hasičům k ulehčení práce, kterou vykonávají v obci. V roce 

2009 si hasiči pořídili ruční radiostanici
31

 a o rok později pevnou radiostanici. 

V roce 2011 byla vybavenost našich hasičů rozšířena o nový automobil Wolkswagen 

transportér, který hasiči odkoupili od Policie ČR, který byl vyřazen z evidence policie ČR. 

Tento automobil za pomocí svých vlastních sil a dotací od obce, přestavěli na hasičský 

automobil. 

K základní vybavenosti technickými prostředky našim hasičům slouží: 

Osobní výstroj hasiče: 

spadá do osobních ochranných prostředků, slouží k osobní ochraně hasiče, kdy jej chrání 

před vnějšími nepříznivými vlivy. 

 zásahový oblek 

 zásahová obuv Prabos DÉMON 

 přilby 

 rukavice 

 

Dopravní automobil: 

je určen pro přepravu členů jednotek PO, přenosné motorové stříkačky a věcných pro-

středků PO, nemá nádrž na vodu a ani zabudované čerpadlo. [3] 

automobil Wolkswagen transportér T4 

osádka: 1+7 

vybavení:  − radiostanice
32

 Motorola 2x přenosná (ruční) 

 radiostanice Motorola 1x pevná (součást automobilu) 

                                                 

 

31
 Na ruční radiostanici hasiči dostaly dotace z Olomouckého kraje, které činily polovinu z celé částky. Pev-

nou radiostanici zakoupil obecní úřad Vícov. [43] 

32
 Radiostanice slouží pro bezdrátové spojení mezi jednotkami na místě zásahu a ostatními složkami IZS. [3] 
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 3x hadice B 75 mm x 20m 

 4x hadice C 52 mm x 20 m 

 armatury: rozdělovač sací koš 

 PPS 16 (přenosná požární stříkačka) 

 2x hasicí přístroje 6 kg z toho 1x práškový, 1x vodní 

 2x sací hadice (savice) 

 1x zdravotní kufr 1. pomoci 

Obr. 18. automobil Transportér T4 

 

automobil Avia 

osádka: 1+2 

vybavení: − PPS 18 (přenosná požární stříkačka) 

 − hadice 10x B 75mm x 20m 

 6x C 52mm x 20m 

 − sací hadice: 110mm x 2,5m 
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Obr. 19. automobil Avia 

 

Další vybavení: 

 2x 10 kg pytel sorbentu DN 1 

 lopaty 

 metle 

 ruční nářadí 

 kolečka 

 

Do budoucna by hasiči chtěli svoji vybavenost ještě rozšířit o dýchací přístroje, motorovou 

pilu a proškoleného člena jednotky SDH k práci s ní a to z důvodu často popadaných stro-

mů v okolí obce Vícov. Co se týče cisternové automobilové stříkačky, vyhlídky do bu-

doucna zatím nejsou příznivé a to z nedostatku možných financí na zakoupení a z nedo-

statku prostor pro jeho parkování. [43] 
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4.4.4 Dotace SDH a JPO Vícov 

Vícovští hasiči dostávají peníze jak od obce, tak od kraje
33

 jak je dáno ze zákona. V Olo-

mouckém kraji je to v poměru 60% z obce a 40% z kraje. Dále hasiči získávají peníze ze 

sponzorských darů. Další prostředky mají ze své činností a to především z pořádání hasič-

ské soutěže, ze sběru železa a papíru v obci. Obec každoročně hasičům přispívá částkou 

60 000 Kč. Peníze vydělané svojí vlastní činností nejsou velké, ale stačí na pokrytí celo-

ročního startovného v soutěžích. Sponzorské dary jsou převážně věcné a využívají se jako 

výherní ceny při pořádání soutěží. Hasiči by však uvítali pro rozvoj své činnosti dary od 

sponzorů ve formě finanční částky. Dotace vynaložené krajem a obcí jsou použity na no-

vou výbavu jednotky PO, k zakoupení pohonných hmot a zabezpečení námětových cviče-

ní. [43] 

                                                 

 

33
 Dotace na jednotky SDH z  Olomouckého kraje na rok 2014 byly schváleny ve výši 5 000 000 Kč. Z čehož 

na územní odbor Prostějov náleží 1 414 000 Kč a na jednotlivé jednotky SDH kategorie II.− 509 000 Kč, 

III. − 245 000 Kč a V. − 660.000 Kč. [16] 
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ZÁVĚR 

Společenský význam sboru dobrovolných hasičů je velmi významný. Je to organizace, 

která se podílí nejenom na kulturních společenských akcích ve svých obcích, jako je pořá-

dání plesů, různých soutěží se zaměřením na požární sport nebo i obyčejný sběr surovin. Je 

to ale především organizace, která stojí v první linií při mimořádných událostech, stejně 

jako organizace SDH v naší obci. 

Jejich včasným zásahem při MU v místě působení dokážou zabránit větším majetkovým 

škodám a ochránit životy občanů do příjezdu profesionálních jednotek. Každá jednotka 

SDH dané obce musí být připravena a schopna plnit základní úkoly dané všem JPO a záro-

veň musí být schopna plnit specifická rizika dané obce, jako jsou povodně. Je zároveň dů-

ležité, aby členové SDH správně odhadli, jaké jsou jejich možnosti, co se týče technického 

vybavení při mimořádné události, aby neohrozili jak sami sebe tak obyvatelstvo v obci. 

Protože v dnešní době není možné počítat s rozsáhlým nasazením jednotek AČR při MU, 

je o to důležitější připravenost všech jednotek SDH zařazených v plošném pokrytí území 

ČR. Zároveň by měli být členové SDH vyškoleni, aby mohli poskytnout odbornou a kvali-

fikovanou pomoc občanům své obce. Důležitá je také jejich práce v oblasti prevence. Prá-

vě z tohoto důvodu, že dokážou chránit a bránit je jejich společenský význam, tak důležitý. 

Z tohoto důvodu by měla být činnost SDH celorepublikově podporována. 

Sbory dobrovolných hasičů se také věnují náboru mladých hasičů do svých řad a tato čin-

nost je důležitá proto, aby vychovali další generaci členů SDH, protože bez mladé krve by 

jednotky SDH v obcích zanikly. To co se děti učí dnes formou hry při požárních útocích 

nebo různých soutěží, kde plní úkoly v oblasti např. první pomoci nebo dovednosti, jako je 

vázání uzlů, budou jednou vykonávat jako dospělí členové SDH při ochraně životů, zdraví 

osob a majetku. Zvláště v dnešní době počítačů a internetu je aktivní práce s mládeží velice 

potřebná a záslužná. 

Je velká škoda, že přes veškerou jejich záslužnou činnost jsou v oblasti rozdělování financí 

a společenského postavení jako organizace nedoceněni. Technická vybavenost některých 

SDH je na velmi malé úrovni a to především z nedostatku financí a mnohdy i prostorů pro 

uskladnění techniky. Tato špatná technická vybavenost se týče, především jednotek 

v malých obcí jako je Vícov. 
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Cílem mé bakalářské práce bylo poukázat na význam dobrovolných hasičů jako organiza-

ce. Na úkoly, které plní v obcích, čímž předcházejí rizikům, které obci ohrozí. I když jsou 

některé organizace velmi malé, stejně jako ve Vícově, tak pro obec jako takovou mají ob-

rovský význam. Myslím si, že cíl své bakalářské práce jsem splnila. 
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PŘILOHA P I: ÚKOLY HZS ČR  

Generální ředitelství HZS ČR 

Plní úkoly ministerstva
34

 na úseku požární ochrany (dále jen "PO") uvedené v zákoně
35

 o 

požární ochraně a v poměru k zákonu o IZS
36

, zajišťuje činnosti dané tímto zákonem 

v oblasti ochrany obyvatelstva (dále jen „OO“), IZS a krizového řízení (dále jen „KŘ“). 

Generální ředitelství plní zejména tyto úkoly: 

 zakládá své vzdělávací, technická a účelová zřízení 

 schvaluje koncepci organizace a rozvoje požární ochrany 

 předkládá Ministerstvu financí návrh rozpočtu HZS a návrh na poskytnutí dotací 

občanským sdružením 

 předkládá Ministerstvu financí uvážený návrh pro dotace JSDHO 

 zabezpečuje ve spolupráci s Ministerstvem financí uvolňování finančních zdrojů ze 

státního rozpočtu na investiční dotace na pořízení a obnovení požární techniky pro 

obce, jejichž JPO jsou určeny k zásahům mimo svůj územní obvod (dále jen „vy-

brané obce“) 

 po dohodě s ministerstvem obrany řídí požární ochranu v období stavu ohrožení 

státu a válečného stavu a zajišťuje přípravu činnosti v tomto období
37

 

 řídí výkon státní správy a odbornou přípravu, usměrňuje po odborné stránce výkon 

služby v jednotkách PO 

 vykonává státní požární dozor je určeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany a kontroluje plnění úkolů, které tento zákon ukládá HZS krajů 

                                                 

 

34
 Ministerstvo vnitra generálního ředitelství HZS ČR zpracovalo novou koncepci požární prevence na rok 

2012 – 2016 tato koncepce navazuje na koncepci z roku 2003. [24] 

35
 § 24 odst. 1 a §25 odst. 1zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  

36
 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

37
 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. 



 

 

 zabezpečuje výzkum a vývoj 

 stanovuje postup zjišťování příčin vzniku požárů a v závažných případech se zjiš-

ťování zúčastňuje (zpracovává rozbory příčin vzniku požárů) 

 stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku PO 

a podílí se na jejím zabezpečování 

 vytváří a provozuje informační systém PO 

 na vyžádání HZS kraje poskytuje odbornou a metodickou pomoc při posuzování 

dokumentace staveb a technologií zvláštního významu 

 soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy JPO 

 zabezpečuje provádění požárně technických expertíz 

 zajišťuje mezinárodní spolupráci HZS. [6] 

 

Hasičský záchranný sbor kraje 

Hasiči dále vykonávají povinnosti vyplývající z rozmezí a z podmínek stanovených zvlášt-

ními právními předpisy a zákony na úseku: 

Ředitelství HZS kraje na úseku Požární ochrany 

Poslání hasičů a JPO jejich nasazení v terénu a organizace se řídí zákonem 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Jedná se především o následující úkoly: 

 zpracovává koncepci požární ochrany kraje 

 vykonává státní požární dozor je určeným orgánem státní správy na úseku požární 

ochrany a kontroluje plnění nařízení orgánů kraje vydaných na úseku požární 

ochrany 

 odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje 

 zřizuje a provozuje krajské operační a informační středisko HZS kraje 

 přijímá tísňová volání na linkách 150 a 112 

 zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů pro potřeby HZS kraje 

 řídí po odborné stránce výkon služby v jednotkách PO 



 

 

 uvádí zabezpečování požární ochrany v kraji do optimální spolupráce s ostatními 

orgány 

 shromažďuje podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků jed-

notek SDH vybraných obcí 

 zpracovává podklady k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje 

v oblastech, které vymezuje zákon 

 soustřeďuje a vyhodnocuje informace potřebné pro zásahy jednotek PO a řízení zá-

chranných prací 

 zajišťuje statistické sledování požárů a mimořádných událostí se zásahy jednotek 

PO na území kraje 

 v rozsahu stanoveném generálním ředitelstvím HZS ČR řídí a organizuje odbornou 

přípravu příslušníků, velitelů jednotek hasičských záchranných sborů podniků, veli-

telů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků 

 projednává přestupky a správní delikty na úseku požární ochrany 

 jedenkrát ročně zpracovává zprávu o stavu požární ochrany v kraji a předkládá ji 

krajskému úřadu 

 zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární 

ochrany podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím 

 vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií. [18] 

Ředitelství HZS kraje na úseku Integrovaného záchranného systému 

Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, jsou dané úkoly, kterými 

se musí ředitelství řídit a jde o: 

 zabezpečuje plnění úkolů operačního a informačního střediska IZS 

 organizuje součinnost mezi obecními úřady ORP a dalšími správními úřady a ob-

cemi v kraji při zpracování poplachového plánu IZS, podílí se na zajištění havarijní 

připravenosti a ověřuje ji prověřovacími a taktickými cvičeními 

 usměrňuje IZS na úrovni kraje 



 

 

 spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňových plánů podle zvláštního 

právního předpisu 

 uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárod-

ní smlouva nestanoví jinak 

 řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS 

 zpracovává poplachový plán IZS kraje 

 koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných  

a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra a krajským úřadem 

 organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu slo-

žek IZS zaměřené na jejich vzájemnou součinnost, k tomuto účelu zřizuje vzdělá-

vací zařízení. [21] 

HZS kraje na úseku Krizového řízení 

Krizové řízení se řídí zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, který hasičům jasně 

stanovuje, co mají při práci dělat. Hovoříme především o těchto úkolech: 

 podílí se na organizování součinnosti mezi správními úřady a obcemi v kraji při 

přípravě na řešení krizových situací 

 zabezpečuje a kontroluje zpracování krizového plánu kraje 

 vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje 

 zřizuje a provozuje pracoviště krizového řízení 

 ukládá obcím, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje 

 vyžaduje, shromažďuje a eviduje údaje nezbytné pro zpracování krizového plánu 

kraje pro přípravu a řešení krizových situací a koordinuje pro účely krizového říze-

ní sběr dat od územních správních úřadů 

 poskytuje prostřednictvím generálního ředitelství podklady k zajištění připravenosti 

na řešení krizových situací ministerstvům a jiným ústředním správním úřadům 

 na úkolech stanovených v krizovém řízení vládou, Ministerstvem vnitra, hejtma-

nem kraje a krajským úřadem se hasiči podílí 



 

 

 podílí se na plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a podí-

lí se na provádění vzdělávaní v oblasti krizové a havarijní připravenosti 

 vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií 

 poskytuje určeným obcím na vyžádání podklady nezbytné pro rozpracování úkolů 

krizového plánu kraje 

 seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s při-

pravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. [18] 

HZS kraje na úseku Ochrany obyvatelstva 

V odvětví ochrany obyvatelstva a OO hasiči plní jako hlavní úkoly zejména ty, které se 

týkají varování a záchrany občanů např. 

 zabezpečuje varování a vyrozumění, podílí se na zajištění havarijní připravenosti 

 organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou 

vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva 

 organizuje a koordinuje humanitární pomoc 

 organizuje hospodaření s materiálem OO 

 sjednocuje postupy územních správních úřadů s krajskou působností a pověřených 

obecních úřadů s rozšířenou působností v oblasti ochrany obyvatelstva 

 vede evidenci a provádí kontrolu staveb OO a staveb dotčených požadavky OO v 

kraji 

 je určeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva 

 organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontamina-

ce a dalších ochranných opatření 

 zajišťuje oblast přípravy obyvatelstva k sebeobraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádné události 

 zabezpečuje oblast financování ochrany obyvatelstva 

 usměrňuje postup při zřizování zařízení OO a při odborné přípravě jejich personálu 

v kraji 

 vykonává státní správu na úseku prevence závažných havárií 



 

 

 provádí veřejnoprávní kontrolu v oblasti ochrany obyvatelstva - refundace 

 zabezpečuje zpracování úkolů ochrany obyvatelstva a do havarijních a krizových 

plánů a do opatření při přechodu z mírového na válečný stav. [18] 

 

Územní odbory kraje 

Územní odbor HZS kraje na úseku PO 

Plní především tyto úkoly: 

 vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem státní správy na úseku PO 

 zpracovává návrh zdrojů vody pro hašení požárů 

 zpracovává návrh podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požárů a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 

 odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje na spravovaném 

území [6] 

Územní odbor HZS kraje v rámci IZS 

 provozuje územní operační a informační středisko HZS kraje, je-li zřízeno 

 provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů a zpracovává podklady pro po-

plachový plán IZS a ostatní dokumentaci IZS 

 usměrňuje IZS na svěřeném území 

 zabezpečuje provoz informačních a komunikačních sítí a služeb IZS 

 organizuje prověřovací a taktická cvičení IZS nařízená starostou ORP nebo ředite-

lem HZS kraje. [6] 

Územní odbor HZS kraje v rámci OO 

 zabezpečuje varování a vyrozumění obyvatelstva 

 organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou 

 potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva 

 podílí se na koordinaci humanitární pomoci 



 

 

 vede evidenci staveb OO a staveb dotčených požadavky OO 

 organizuje hospodaření s materiálem OO 

 je určeným orgánem v územním stavebním řízení z hlediska OO 

 organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontamina-

ce a dalších ochranných opatření. [6] 

Územní odbor HZS kraje v rámci KŘ 

 provozuje pracoviště KŘ 

 podílí se na zpracování podkladů ke krizovému plánu 

 poskytuje obcím podklady pro zpracování krizových plánů 

 podílí se na činnosti bezpečnostní rady ORP. 

 

K plnění těchto úkolu je oprávněn HZS vyžadovat, shromažďovat a využívat údaje získané 

podle zvláštního zákona (v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) a na jejich zákla-

dech pak zpracovat stanovenou dokumentaci. [6] 



 

 

PŘÍLOHA P II: GRAFY VÝSLEDKŮ ZE SOUTĚŽÍ OD ROKU 2010 

DO 2013 

  

2013 2012 2011 2010 

umístění 
SDH 

Vícov 

celkový 
počet 

družstev 

umístění 
SDH 

Vícov 

celkový 
počet 

družstev 

umístění 
SDH 

Vícov 

celkový 
počet 

družstev 

umístění 
SDH 

Vícov 

celkový 
počet 

družstev 

Stra-
žisko 14 26 17 21 12 18 9 21 

Dětko-
vice 17 26 18 29 4 32 15 29 

Lipová 9 12 0 18 9 22 6 24 

Čele-
chovi-
ce 13 23 6 21 5 15 6 17 

Bílovi-
ce 13 21 5 17 5 18 10 18 

Brodek 
u Koni-
ce 8 22 13 24 14 18 14 17 

Krumsí
n 19 20 14 16 8 18 7 17 

Vícov 11 18 13 20 9 16 3 18 

Niva 14 24 17 26 2 24 2 21 

Sobě-
suky 14 22 11 20 5 17 5 25 

Tab. Příslušná tabulka k níže uvedenému grafu 

 

Graf: celkového umístění na jednotlivých soutěží ve Velké ceně Prostějovska za poslední 

4 roky. 
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Graf: celkového umístění SDH Vícov ve Velké ceně Prostějovska za poslední 4 roky. 

 

V této soutěži jde o to, aby družstva nahlášená do Velké ceny Prostějovska (deset družstev) 

soutěžila na všech deseti místech, kde se tato soutěž koná. Zároveň se soutěže může zú-

častnit jakýkoliv tým SDH z jakéhokoliv okresu nebo kraje. Současně nezáleží na tom, 

jestli se zúčastní všech míst konání pevně stanovených ve Velké ceně Prostějovska. Do 

celkového vyhodnocení soutěže se počítají všechny družstva, která se za daný rok soutěží 

zúčastnila ať už jednou nebo vícekrát. 

V momentě,kdy se danému týmu za sezónu podaří posbírat dostatek bodů a zároveň zú-

častní se všech míst konání soutěže, je na konci sezony vyhlášen a odměněn, pokud se 

umístil do desátého místa z celkového počtu družstev. 
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PŘÍLOHA P III: FOTOGRAFIE SDH VÍCOV 

Foto: Hasičská zbrojnice 

Foto: z přestavby automobilu Wolkswagen T4 [33] 



 

 

Foto: z Pohádkového lesu [33] 

Foto: ze soutěže Velké ceny Prostějovska [33] 



 

 

Foto: mladí hasiči při hrabání trávy [33] 

Foto: opékání buřtů v Hamrech [33] 



 

 

PŘÍLOHA P IV: PSALI O NÁS V NOVINÁCH 

Včasný zásah hasičů zabránil větším škodám a rozšíření požáru 

v rodinném domku 

08.01.2012 19:40 Zásahy | Olomoucký kraj 

„Krátce po půl čtvrté odpoledne v neděli 8. 1. 2012 přijala tísňová linka Hasičského zá-

chranného sboru informaci o požáru stropu v obci Vícov na Prostějovsku. Na místo ihned 

vyslalo operační středisko čtyři jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů.” 

 

„Hasiči po příjezdu lokalizovali požár stropu a komínového tělesa a následně zahájili ro-

zebírání konstrukce okolo komínového obvodu. Postupným rozebíráním tak nalezli menší 

skrytá ohniska a požár celkově likvidovali po dvou hodinách.” 

„Místo požářiště ještě jednou preventivně překontrolovali termokamerou a následně se 

všechny jednotky vrátily zpět na své základny. Příčina i výše škody je v současnosti 

v šetření.” 

Zdeněk Hošák 

tiskový mluvčí 

HZS Olomouckého kraje [38] 

http://www.pozary.cz/zasahy/
http://olk.pozary.cz/


 

 

Článek z novin: Požár ječného pole ve Vícově [22] 

Článek z novin: Jak si mladí hasiči vedli v soutěži [28] 


