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1. ÚVOD 
 
1.1. Legislativní rámec požární ochrany 

 
Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v ústavním 

pořádku České republiky1). Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany ži-
vota a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a 
jiných mimořádných událostech. 
 
1.2. Právní normy 
 

Základními právními normami na úseku požární ochrany jsou: 
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zá-

kon), ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státní-

ho požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
- vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 
- vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného zá-

chranného systému, 
- nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění naří-

zení vlády č. 498/2002 Sb., 
- nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve zně-
ní pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 
1.3. Zabezpečování požární ochrany kraje 
 

Základní právní rámec pro zabezpečování požární ochrany kraje je dán národními předpi-
sy – základními právními normami uvedenými v čl. 1.2. a dále krajskými předpisy – naříze-
ními Zlínského kraje.  

 
V souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona o požární ochraně2) bylo v roce 2003 připraveno a 

vydáno nařízení Zlínského kraje č. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Zlín-
ského kraje. Jedná se o komplexní novelu nařízení Zlínského kraje č. 2/2002, které bylo tímto 
nahrazeno. 

 
Dále zůstávají v platnosti následující právní předpisy Zlínského kraje na úseku požární 

ochrany: 
 

 
1)  Čl. 112 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
2)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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- nařízení Zlínského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošné-

ho pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany, 
- nařízení Zlínského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů 

vody k hašení požárů, 
- nařízení Zlínského kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, 
- nařízení Zlínského kraje č. 5/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v budovách zvláštního významu, 
- nařízení Zlínského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. 
 

Na území Zlínského kraje (dále jen „kraj“) jsou úkoly požární ochrany zabezpečovány ve 
dvou základních oblastech: 

a) požární prevence a ochrana obyvatelstva, 
b) záchranné a likvidační práce při požárech, živelních pohromách a jiných mimořád-

ných událostech. 
 

V souladu s výše uvedenými právními předpisy byly úkoly v obou základních oblastech 
požární ochrany na území kraje realizovány v rámci přímého nebo přeneseného výkonu státní 
správy (obce, kraj, hasičský záchranný sbor kraje) a zásahovou činností výkonných složek 
integrovaného záchranného systému (zejména jednotky požární ochrany, Policie České repub-
liky, zdravotnická záchranná služba). 
 

Trvale základními a nosnými prvky zabezpečujícími plnění úkolů v obou zmíněných ob-
lastech požární ochrany jsou Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS kraje“) 
a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH obcí“). 
 
 
2. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 
2.1. Organizace HZS kraje 

 
HZS kraje, jakožto organizační složka státu a samostatná účetní jednotka, která vznikla 

dnem 1. ledna 2001 na základě zákona3), plnil úkoly a působil v rámci svých kompetencí na 
území kraje ve třetím roce své existence. Základní úkoly byly zabezpečovány v duchu zákon-
ných ustanovení. 
 

HZS kraje je tvořen i nadále krajským ředitelstvím a čtyřmi územními odbory 
s jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) působícími v jednotlivých okresech 
Zlínského kraje. V průběhu roku 2003 bylo přijato do služebního poměru 12 osob, současně 
v průběhu roku z HZS kraje odešlo 16 osob. Přechod zaměstnanců na 16-ti třídní platový sys-
tém dle nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpo-
klady, proběhl v souladu se systemizací pracovních míst HZS kraje k 1.1.2004. Včasným a 
důsledným projednáním s příslušníky a občanskými zaměstnanci došlo pouze k jedinému 
odvolání v zákonné lhůtě. 
 
 

 
3)  Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Negativním zjištěním při porovnání početních stavů v tabulce za rok 2002 a 2003 je sku-
tečnost, že početní stavy stagnují (na základě přípustného rozpočtu stavů daného MV-GŘ 
HZS ČR). Pro rok 2004 se bude jednat o reálný pokles, protože rozpočet pracovních míst je 
stanoven na 450. Těmito skutečnostmi je zásadně omezena jakákoliv možnost doplňování 
výjezdových jednotek a také činností odborných či servisních. 

 
Organizační členění HZS kraje a jeho personální obsazení: 

 
Organizační členění HZS kraje Počet zaměstnanců 
 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Plán 2010 
Krajské ředitelství Zlín 44 57 66 95 
Územní odbor Kroměříž  88   92 93 112 
Územní odbor Uherské Hradiště 81 82 80 96 
Územní odbor Vsetín 85 88 86 99 
Územní odbor Zlín 131 134 127 162 
HZS kraje celkem: 429 453 452 564 

  
 
2.2. Budování HZS kraje 
 

Financování HZS kraje v roce 2003 bylo, tak jako v předchozích letech, převážně ze stát-
ního rozpočtu (pouze částečně se podílely jiné zdroje – krajský rozpočet, dary obcí a právnic-
kých osob), což je nedostatečné. Podíl těchto mimorozpočtových zdrojů na celkovém roz-
počtu činil jen 1,46 %. Trvale se předpokládá, že v souladu s ust. § 27 odst. 3 písm. b) záko-
na2) bude v dalších letech tento nedostatek financí kompenzován příspěvkem z rozpočtu kraje. 
Pro rok 2003 byl uplatňován požadavek na příspěvek z krajského rozpočtu ve výši 2,6 mil. Kč 
– po zredukování byla skutečnost jen 860 tis. Kč (na dobudování nového krajského operační-
ho a informačního střediska). 

 
V roce 2003 byla dokončena významná stavební investice HZS kraje – rekonstrukce ob-

jektu CPS ve Zlíně pro KŘ a CPS. Kolaudace stavby proběhla ve dvou etapách, a to 
20.12.2002 nástavba a přístavba objektu  a 23.12.2002 zpevněné plochy. Dokončení vnitřních 
úprav a vybavení proběhlo v 1. pololetí 2003; oficiálně prezentace se uskutečnila 20.10.2003. 
Skutečné náklady na rekonstrukci KŘ a CPS: 

- rekonstrukce CPS (kapitálové výdaje)  27 122 519 Kč 
- zateplení garáží (kapitálové výdaje)    1 600 000 Kč 
- výměna oken (věcné výdaje)     1 265 000 Kč 
- výměna vrat (věcné výdaje)         696 000 Kč 
- oprava garáž stání, chodníků a zpevněných 
   ploch (věcné výdaje)         428 000 Kč 
- orientační značení v budově (věcné výdaje)      102 000 Kč 
- nábytek a vybavení (věcné výdaje)     4 677 000 Kč 
- vybavení výdejny stravy (věcné výdaje)       290 000 Kč 
- technologie krajského oper. a informačního 
  střediska        9 708 000 Kč 
  z toho v roce 2003      7 790 000 Kč 
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V první polovině roku 2003 byla dokončena výstavba krajského operačního a informační-
ho střediska HZS kraje (krajské OPIS), které je zároveň operačním a informačním střediskem 
IZS. Od května 2003 toto operační a informační středisko pracuje v nových, moderně a plně 
technicky vybavených prostorách, kde je připraveno k postupnému převzetí řízení jednotek 
požární ochrany na celém území Zlínského kraje.  

 
Současně s budováním krajského OPIS probíhala výstavba telefonního centra tísňového 

volání 112 (TCTV 112) pro Zlínský kraj, které se stalo součástí krajského OPIS. V současné 
době již probíhá testování technologií TCTV 112 a zahájení „ostrého“ provozu se dá očekávat 
v první polovině roku 2004.      

 
 
3. JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
3.1. Přehled jednotek PO podle územní působnosti  
 

V souladu s nařízením Zlínského kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky 
k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany, jsou 
v rámci kraje dislokovány jednotky požární ochrany následovně: 
 

Okres Kategorie JPO KM UH VS ZL Celkem 

JPO I (jednotky HZS kraje) 4 2 2 5 13 
JPO II (jednotky obcí) 7 9 (4) 6 (4) 5 (1) 27 
JPO III (jednotky obcí) 8 9 13 24 54 
JPO V (jednotky obcí) 96 62 70 88 316 

Pozn.:  V závorce je uveden počet jednotek JPO II, které drží pohotovost.  
V tabulce nejsou uvedeny jednotky hasičských záchranných sborů podniků a 
jednotky SDH podniků (JPO IV a JPO VI). 

 
 
3.2. Vybavení jednotek PO 
 

Požadavky na minimální vybavení jednotek PO požární technikou a věcnými prostředky 
požární ochrany jsou definovány vyhláškou MV4), která má být v roce 2004 novelizována.  
 
3.2.1. Vybavení jednotek HZS kraje  

 
Z hlediska vybavení požární technikou a prostředky k provádění zásahů nedošlo ve srov-

nání s rokem 2002 k podstatným změnám. Byla zakoupena jedna nová základní cisternová 
automobilová stříkačka (CAS) v hodnotě 6,1 mil. Kč (6,1 mil. ze SR). Na další CAS byla 
svépomocí HZS kraje provedena modernizace nástavby, včetně financování ze zdrojů HZS 
kraje. Vybavení jednotek HZS bylo zlepšeno nákupem dýchacích přístrojů, vyprošťovací hyd-
raulické soupravy na dopravní nehody, přetlakových ventilátorů, člunu s motorem, 2 kusů 
kontejnerů (velitelsko-štábní a povodňový), prací-sušící a impregnační linky pro údržbu zása-
hových obleků a dalších drobných zásahových prostředků. I nadále však obecně přetrvává 
deficit v obměně základní požární techniky, což se pak projevuje snížením spolehlivosti tech-
niky a ve zvýšených nákladech na její údržbu.  
                                                 
4)  Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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3.2.2. Vybavení jednotek SDH obcí  

 
V roce 2003 bylo v rámci kraje celkem 397 jednotek SDH obcí. Nadále přetrvává neutě-

šený stav z hlediska jejich vybavení zásahovou technikou, která je u většiny jednotek již 
značně zastaralá a jen s velkým úsilím je udržována v požadovaném technickém stavu. V roce 
2003 byly zajištěny finanční prostředky pro obměnu pouze jedné CAS, a to pro jednotku 
s územní působností kategorie JPO II v Buchlovicích, UH (za 2,0 mil. ze SR byl v roce 2003 
pořízen podvozek, nástavba bude dokončena v roce 2004 s podílem  0,5 mil. z rozpočtu kraje 
a zbývající z rozpočtu města). Tato investice přechází do roku 2004, s termínem dodávky ve 
2. čtvrtletí. Obci Velké Karlovice byly přiděleny finanční prostředky ve výši 131 tis. Kč na 
rekonstrukci CAS. 

 
V zájmu spolehlivého fungování integrovaného záchranného systému (IZS) v souladu 

s plošným pokrytím jednotkami PO je rozhodující udržet standardní úroveň vybavení jedno-
tek SDH obcí s územní působností (JPO II a JPO III). HZS kraje musí zvýšit úsilí, aby všech-
ny obce které mají ustavenu jednotku kategorie JPO II naplnily pohotovost těchto jednotek. 
Jen tak bude naplněno fungování plošného pokrytí sil a prostředků PO v kraji do roku 2010. 
Převážnou tíži na finančním zajištění akceschopnosti jednotek SDH nesou obce a SR (v roce 
2003 dotace ze SR prostřednictvím kraje představovala 2,6 mil. Kč). 

 
K zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany jsou poskytová-

ny finanční prostředky, které jsou předmětem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v po-
žární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí (2,8 mil. Kč). Účelová dotace je určena na výdaje 
na odbornou přípravu, výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod 
a výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí. 

  
Prioritou při čerpání dotace je odborná příprava jednotek SDH obcí. HZS kraje zajišťuje 

provádění odborné přípravy velitelů a strojníků a metodicky se podílí na odborné přípravě 
jednotek SDH obcí. Nedostatkem v této oblasti jsou časté personální změny na velitelských 
funkcích. Kromě této odborné přípravy se podílí na odborné přípravě nositelů dýchací techni-
ky, provádí tak zvané velitelské dny určené pro odbornou přípravu vybraných jednotek SDH 
obcí (JPO kategorie II a III) a provádí prověřovací a taktická cvičení s účastí jednotek SDH 
obcí. Pro provádění odborné  přípravy a její částečné financování je uvolňována dotace ve 
výši (0,9 mil. Kč), která je prostřednictvím krajského úřadu rozepisována na jednotlivé obce. 

 
Další část dotace je použita na výdaje na udržení akceschopnosti jednotek SDH obcí kate-

gorie JPO II. Je rozdělena na 50% krytí nákladů obcí spojených s pohotovostí nebo na mzdo-
vé výdaje u členů, kteří vykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání (Rožnov p.R.). 
Část dotace je také možno použít na financování věcného vybavení těchto jednotek a neinves-
tiční opravy požární techniky.  
 
 
 
4. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  
 
4.1. Interní a veřejnosprávní kontroly 
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4.1.1. Vnitřní kontroly v kompetenci pracoviště kontroly a interního auditu HZS kraje 
 

V roce 2003 se podle schválených plánů uskutečnily v rámci HZS kraje tyto vnitřní kont-
roly: 

3 interní audity, 
17 obecných kontrol. 
 

Mimo plán byla zařazena a provedena jedna operativní kontrola (vedení dokumentace o 
výkonu státního požárního dozoru). 

 
Interní audit neshledal žádná závažná zjištění. Byla přijata opatření k odstranění nedostat-

ků, zdokonalení postupů, zlepšení řízení a k předcházení a minimalizování rizik. Na základě 
provedených auditů lze zhodnotit vnitřní kontrolní systém HZS kraje jako přiměřený a účinný 
pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy. 

 
Na základě kontrolních zjištění u obecných kontrol byla přijata opatření, projednána vždy 

na poradě vedení HZS kraje. Zjištěné nedostatky byly odstraněny ihned nebo průběžně tak, 
aby se zamezilo jejich opakovanému vzniku. Následná kontrola plnění přijatých opatření na 
základě zjištění v roce 2003 se uskuteční, dle plánu hlavních kontrolních úkolů na rok 2004, 
v dubnu příštího roku.  
 
4.1.2. Kontroly u příjemců finanční podpory v kompetenci pracoviště kontroly a inter-

ního auditu ve spolupráci s oddělením ochrany a přípravy obyvatelstva  
 
      Kromě vnitřních kontrol HZS kraje bylo v roce 2003 naplánováno a realizováno celkem 
11 veřejnosprávních kontrol u příjemců finančních prostředků určených na zabezpečení úkolů 
ochrany obyvatelstva s cílem ověřit, zda byly použity účelově a v souladu s podmínkami 
smlouvy. 

- počet evidovaných žadatelů        153 subjektů 
- počet příjemců        148 subjektů 
- objem požadovaných finančních prostředků   4,8 mil. Kč 
- objem poskytnutých finančních prostředků    2,6 mil. Kč 
- objem kontrolovaných finančních prostředků  1,4 mil. Kč 

 
Přehled kontrolovaných subjektů:  

- Městský úřad Vsetín 
- ALIACHEM, a.s., provozovna Chropyně 

 - MAGNETON, a.s., Kroměříž 
 - ZEVETA Bojkovice, a.s. 
 - Letecké závody, a.s., Kunovice 
 - Statutární město Zlín 
 - Město Slavičín 
 - Baťova krajská nemocnice Zlín 
 - Stavební bytové družstvo Vsetín 
 - Jihomoravská energetika, a.s., Brno 
 - MORAVAN, a.s. 
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Ve dvou případech nebyly přidělené finanční prostředky použity v souladu 
s rozpočtovými pravidly (částky: 11.000,- Kč a  4.600,- Kč) a byly vráceny zpět na účet HZS 
kraje. 

 
V jednom případě došlo k porušení rozpočtové kázně – část přidělených finančních pro-

středků (2.000,- Kč) nebyla použita v souladu s rozpočtovými pravidly a tyto prostředky ne-
byly vráceny zpět na účet HZS kraje. Společnost je v konkursu, v rámci oznamovací povin-
nosti (podle zákona č. 337/1992 Sb.) byl případ předán k dalšímu řízení místně příslušnému 
finančnímu úřadu. 

Ostatní poskytnuté finanční prostředky na zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva byly 
použity v souladu s účelem a podmínkami smlouvy.  
 
4.2. Výkon státního požárního dozoru 

 
Výkon státního požárního dozoru (dále jen „SPD“) vychází z právní úpravy dané záko-

nem o požární ochraně 2) a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  
 

Obsah výkonu SPD je dán výše uvedenými právními předpisy v těchto základních oblas-
tech: 

- kontrolní činnost , 
- stavební prevence,  
- schvalování posouzení požárního nebezpečí, 
- zjišťování příčin vzniku požárů. 

 
V rámci HZS kraje je výkon SPD zabezpečován z úrovně krajského ředitelství a v úrovni 

příslušných územních odborů (ÚO). V souladu s organizační strukturou je ze strany krajského 
ředitelství prováděno metodické řízení jednotlivých odborných úseků na územních odborech, 
odborné vzdělávání, plánování kontrolních akcí a jejich zaměření, koordinace a vyhodnocení.  
 
4.2.1. Kontrolní činnost 
 

Kontrolní akce ÚO  KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL Celkem 
2003 

Celkem 
2002 

K 5 16 8 16 45 33 
Právnické osoby TK 63 69 48 125 305 204 
 D 19 74 45 62 200 105 
Fyzické osoby TK 0 0 0 14 14 1 
Obce TK 0 18 0 0 18 24 
Jiné kontroly  4 9 12 18 43 0 
Počet subj. v dozoru 660 350 350 830 2190 2000 
 
Vysv.: KK – komplexní kontrola; TK – tématická kontrola; D – dohlídka. 

 
V porovnání s rokem 2002 (provedeno 367 kontrol) došlo k nárůstu počtu provedených 

kontrol o 258, tj. o 70,3 %. 
 
 
                                                 
2)   Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.2.1.1. Mimořádné kontroly 

 

Vyhodnocovací kritérium/akce 
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Celkový počet kontrol 21 8 20 24 
Počet kontrol bez závad 0 2 2 12 
Počet případů, kdy se kontrolu nepodařilo pře-
depsaným způsobem projednat 

7 1 0 0 

Celkový počet závad zjištěných TK 88 20 182 12 
Účast příslušníků (počet) 22 17 12 10 

 
Pozn.: 

a) „Veřejné domy“ – mimořádná kontrola v noční době řízená složkou policie ČR. Jedna-
lo se většinou o objekty velikosti rodinného domku. Činnosti zde provozované je možno za-
členit do činností bez zvýšeného požárního nebezpečí. Sledovány především zájmy policie. 

b) Diskotéky – mimořádná kontrola v noční době řízená složkou HZS ČR. Spoluúčast po-
licie ČR. Kontrolovány byly především provozy s kapacitou nad 150 osob. Souběžně prove-
deny kontroly dalších 21 disko klubů v denní době.  

c) Zdravotnická zařízení – kontrolovány provozy ambulantní péče i ústavní péče. 
  

Cílem prováděných mimořádných kontrolní akcí bylo zajištění zvýšení bezpečnosti ná-
vštěvníků, jejich informovanost o možném nebezpečí, připravenost personálu a nepřímo upo-
zornit na zásady chování v případě vzniku této mimořádné situace.  
 
4.2.1.2. Součinnostní kontroly s Českou inspekcí životního prostředí 

 
Prováděny periodické kontroly dle požadavku zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závaž-

ných havárií, ve znění pozdějších předpisů. V současné době probíhá prověrka dokumentace 
nově zařazeného subjektu Statestrong s.r.o., Bojkovice. V problematice sledované ĆIŽP ne-
bylo ze strany HZS kraje zjištěno porušení povinností.  
 
 ÚO  KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL Celkem 

2003 
Celkem 

2002 
Počet kontrol 1 0 6 1 8 5 

0 1 6 0 7 3 Vyj.k dok. - skupina A 
                  - skupina B  1 0 1 0 2 1 
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4.2.2. Stavební prevence 
 
 ÚO KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL Celkem 

2003 
Celkem 

2002 
Žádostí přijato 498 531 654 767 2450 2494 Stano-

viska Vydáno 498 531 645 742 2416 2484 
Počet pozvánek 0 2 0 11 13 26 Územní 

řízení Počet účastí 0 2 0 2 4 7 
Počet pozvánek 0 17 0 5 22 52 Stavební 

řízení Počet účastí 0 7 0 4 11 19 
Žádostí přijato 0 4 1 0 5 28 Výjimky 
Vydáno 0 4 1 0 5 28 
Počet pozvánek 263 304 385 492 1444 1608 Kolauda-

ce Počet účastí 244 304 379 372 1299 1391 
 

Na úseku stavební prevence došlo proti roku 2002 k mírnému poklesu počtu předkládané 
dokumentace. Počet předkládané dokumentace nelze ze strany HZS kraje ovlivnit. Je pouze 
jeho povinností vydat stanovisko k obsahové správnosti. 

 
4.2.3. Schvalování posouzení požárního nebezpečí 
 

Počty subjektů majících za povinnost zpracovat posouzení požárního nebezpečí (PPN) ve 
smyslu § 6a zákona o požární ochraně2) se změnou tohoto zákona podstatně snížilo. Povinnost 
takto platí pouze pro podnikající subjekty provozující činnosti s vysokým požárním nebezpe-
čím ve smyslu § 4 odst. 3 uvedeného zákona. 
 

 ÚO KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL Celkem 
PPN předložená v roce 2003 0 2 3 0 5 
PPN schválená celkem 1 3 4 0 8 
 
 
4.2.4. Správní rozhodnutí 
 

Řízení o přestupku, rozhodnutí o pokutě podnikajícímu subjektu, rozhodnutí ve věci PPN 
zpracovává vždy krajské ředitelství z podnětu příslušného územního odboru.  
 

Projevil se nárůst především v počtu udělených blokových pokut a počtu projednávaných 
přestupků. Příčinou bylo především zvýšené množství požárů z důvodu vypalování porostů 
v jarním období. Vyšší je rovněž průměrná výše uložené blokové pokuty. Řízení o přestupku 
bylo vedeno výlučně formou příkazního řízení. 
 

 ÚO KM ÚO UH ÚO VS ÚO ZL KŘ Celkem 
2003 

Celkem 
2002 

Blok. pokuty (poč/Kč) 14/7600 30/20000 31/16700 21/13000 0 95/57300 57/24800 
Řízení o přestupku 0 1 4 9 14 14 4 
Rozh. o pok. (poč/Kč) 1/4000 3/54000 0 2/30000 5/88000 5/88000 4/90000 
Rozh. o PPN 0 4 3 0 7 7 2 

                                                 
2)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.3. Preventivně výchovná činnost a ochrana obyvatelstva 
 
4.3.1. Preventivně výchovné akce 

 
V souladu s Plánem hlavních úkolů na rok 2003 se HZS kraje v oblasti preventivně vý-

chovné činnosti zaměřil obdobně jako v předchozích dvou letech zejména na pořádání tzv. 
dnů otevřených dveří v požárních stanicích, pořádání prověřovacích taktických cvičení jedno-
tek PO a složek integrovaného záchranného systému, pořádání sportovních soutěží (požární 
sport, vyprošťování osob z vozidel, aj.), zdokonalování a aktuálnost www stránek, spolupráci 
se školskými institucemi kraje (vstup problematiky PO a ochrany obyvatelstva do výuky žá-
ků), pořádání výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“ ve spolupráci se ško-
lami a SH ČMS, zveřejňování článků a informací o činnosti HZS kraje v regionálním tisku, 
aj. 

 
4.3.2. Zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva 
 

Ochrana obyvatelstva ve Zlínském kraji byla zabezpečována v souladu s „Koncepcí  
ochrany obyvatelstva.“ Ta změnila pohled na úkoly civilní ochrany, které byly připraveny pro 
válečný konflikt. Předpokládá se obyvatelstvo seznámit s faktem, že krizová situace - stav 
ohrožení státu či válečný stav -  nebudou vyhlášeny ze dne na den, ale v případě zvyšování 
mezinárodního napětí bude patrna hrozba vzniku těchto krizových situací a tím i delší čas na 
přípravu a zabezpečení úkolů ochrany obyvatel. To by znamenalo zpohotovení úkrytů, výdej 
prostředků individuální protichemické ochrany, budování improvizovaných úkrytů apod. 
Vzhledem ke zmiňované koncepci, stát zabezpečuje jen některé vybrané kategorie obyvatel-
stva, bude potřebí zajistit prodej PIO i pro ostatní občany. Z tohoto důvodu bylo obyvatelstvo 
v roce 2003 řadou forem průběžně seznamováno s možnostmi improvizované ochrany. 

  
Vzhledem k tomu, že se v nejbližším období vznik válečného konfliktu na našem území 

nepředpokládá, byla ochrana obyvatelstva zaměřena  na řešení přírodních katastrof a průmys-
lových havárií. Není však vyloučena možnost teroristických útoků. 

 
V současné době je problematika ochrany obyvatelstva zabezpečována na základě zákona 

č. 239/2000 Sb., o IZS podle „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do 
roku 2015“, která byla schválena Usnesením vlády ČR č. 417 ze dne 22. dubna 2002. Zásadní 
opatření vyplývající z této koncepce jsou především v oblasti: 

- zabezpečení prostředky individuální ochrany (PIO) pouze pro vybrané kategorie oby-
vatelstva; 

- soustředění většiny prostředků individuální ochrany do centrálních skladů HZS 
(ve Zlínském kraji 4 sklady), s možností bezúplatného převodu vlastnictví na obce, 
školy, školská zařízení a podnikatelské subjekty; v roce 2003 byl odvezen materiál z 
311 uložišť.  K 31. 12. 2003 zbývá odsunout materiál PIO z 352 úložišť (25,4% 
z původního počtu); 

- péče o stávající úkrytový fond (drobné stavební opravy, revize FVZ a byla započata 
rekonstrukce jednoho krytu v Vsetín – Rokytnice); 

- rušení a vyjmutí z evidence úkrytového fondu nevyhovujících úkrytů (malé, devasto-
vané, vysoké náklady na rekonstrukci, údržbu a opravy). 

 
Veřejnost zužuje ochranu obyvatelstva na zabezpečení obyvatelstva PIO a budování stá-

lých úkrytů. Většinou si obyvatelstvo neuvědomuje, že otázka zabezpečení PIO a úkrytů není 
zásadní pro řešení následků mimořádných událostí v míru.  
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Z hlediska řešení následků mimořádných událostí v míru bylo nutné se zaměřit na oblasti 
ochrany obyvatelstva, kterými byly především: 

- varování a vyrozumění obyvatelstva, 
- evakuace obyvatelstva z ohroženého území, 
- použití improvizovaných prostředků individuální ochrany, 
- zabezpečení nouzového ubytování evakuovaného obyvatelstva, 
- zabezpečení nouzového zásobování vodou, potravinami, energiemi a jinými vybraný-

mi komoditami, 
- zajišťování humanitární pomoci, 
- zabezpečit vzdělávání obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. 

V důsledku událostí posledních let si veřejnost začala uvědomovat nutnost přípravy na prů-
myslové havárie , přírodní katastrofy a teroristické akce. Na základě pokynu ministerstva 
školství  na většině škol ve Zlínském kraji ve školním roce 2003/2004 zařadila většina  ředite-
lů do učebních osnov témata z oblasti ochrany obyvatelstva v mimořádných situacích. 
V jednotlivých vyučovacích předmětech jsou to témata „Živelní pohromy“  ( zeměpis a příro-
dopis), „Sebeochrana a vzájemná pomoc“  ( občanská a rodinná výchova ) a „ Havárie 
s únikem nebezpečných látek“ a  „Radiační havárie“  ( chemie a fyzika).  
 

Odbor ochrany obyvatelstva a plánování KŘ HZS Zlínského kraje spolupracoval s Kraj-
ským pedagogickým centrem Zlín (KPS) a školským odborem Krajského úřadu Zlínského 
kraje a hledal společnou cestu k zabezpečení vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 
chování člověka při mimořádných událostech. 
 
4.3.3. Prostředky individuální ochrany 
 

Po roce 1990 byly přijaty ústředními orgány opatření ke snížení počtu zabezpečovaných 
občanů těmito prostředky a jsou stanoveny kategorie obyvatelstva, které budou státem zabez-
pečovány: 

- děti do 18 let (děti, učitelé a doprovodný personál), 
- zdravotnická a sociální zařízení (osoby nacházející se ve zdravotnických zařízeních, 

v domovech důchodců a pro ty, kteří nejsou schopni se o sebe momentálně postarat). 
 
Podle současné koncepce není civilní ochrana pouze záležitostí státu, ale ve značné míře 

se začíná přesouvat na orgány samosprávy a především na konkrétní občany. Trend přenosu 
ochrany obyvatelstva na orgány samosprávy a občany byl potvrzen i zákonem č. 239/2000 
Sb. o IZS, § 23, odst. 3. . 

 
Složení věkových skupin dětské populace do 18 let byl v oblasti ochrany obyvatelstva sle-

dován dle jiného rozložení, než jsou statistické údaje podle ČSÚ. 
 

Věk dítěte Statisticky zjištěný počet dětí ( údaje obcí)
do 18 měsíců 7 891 
18 měsíců – 6 roků 23 152 
6 – 18 roků 87 207 
Celkem 118 250 
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Počet prostředků individuální ochrany pro vybrané skupiny obyvatelstva na teritoriu Zlín-
ského kraje k 31.12.2003: 
 
Okres/materiál Lícnice - dospělí Lícnice - dětské Dětské vaky Filtr MOF-2,4 

Kroměříž 16 564 1491 659 20 891 
Uh. Hradiště 591 674 156 648 
Vsetín 35 485 1 845 684 49 782 
Zlín 36 781 20 277 1 377 24 809 
Zlínský kraj 89 421 24 287 2 876 96 130 
Ubylo prostředků 75 417 26 861 1 703 69 306 
 
 

Zkoušky lícnic provedené MV - Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč proká-
zaly, že pokud jsou skladovány v předepsaných podmínkách a nejsou mechanicky poškozené, 
jsou funkční. Podle pokynu GŘ HZS byly lícnice, filtry, ale i veškerý další materiál CO po-
stupně stahován. Prostředky PIO, budou vydávány určeným kategoriím v případě válečného 
stavu. Toto soustředění materiálu bude ukončeno v roce 2004. V zařízeních MV - Opraváren-
ského závodu v Olomouci budou lícnice revidovány a vyhovující uloženy zpět do centrálních 
skladů HZS krajů. Materiál nebude tedy distribuován zpět do jednotlivých úložišť (obce, ško-
ly, zdrav.zařízení), ale bude připraven v centrálních skladech. Termín ukončení revize všech 
lícnic v rámci celé ČR se předpokládá v roce 2009.  
 
4.3.4. Prostředky kolektivní ochrany (úkrytový fond) 
 

Podle stávající platné koncepce se nepředpokládá budování dalších stálých úkrytů s účastí 
státu, ale problematika ukrytí bude řešena budováním improvizovaných úkrytů tzv. zodolně-
ním. MV-GŘ HZS ČR vydalo příručky k provedení zodolnění vybraných domovních prostor. 
 

V roce 2003 byly z centrální evidence vyřazeny 3 úkryty (areál Svit, město Vsetín a Pro-
střední Bečva). Majiteli úkrytů jsou především města, školy a právnické osoby. Z prostředků 
ochrany obyvatelstva byly hrazeny pravidelné revize filtroventilačního zařízení, drobné 
opravy, provozní náklady a energie. Je podporováno dvouúčelové využití úkrytů např. jako 
parkoviště, sklady, archivy apod. 

 
Přehled o úkrytovém fondu kraje je uveden v následující tabulce: 

 
Okres Počet úkrytů Kapacita úkrytů Procento ukrytí 

Kroměříž 13 1 850 1,7 
Uherské Hradiště 23 5 150 3,5 
Vsetín 88 19 515 13,3 
Zlín 100 29 860 15,3 
Zlínský kraj 224 56 375 9,5 
Úbytek úkrytů 3 910 0,1 
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4.3.5. Prostředky varování a vyrozumění 
 

V oblasti varování jsou modernizovány místní rozhlasy, jsou využívány nové technologie 
v oblasti spojení, varování a vyrozumění. V rámci zkvalitňování varování obyvatelstva jsou 
do majetku HZS kraje převáděny sirény jiných organizací a obcí, přestože podle zákona č. 
239/2000 Sb., o IZS je dána odpovědnost za varování obyvatelstva nejen HZS kraje, ale pře-
devším orgánům obcí. Na sirény převzaté do majetku HZS kraje jsou podle finančních mož-
ností připojovány radiové přijímače pro dálkové spouštění sirén v rámci jednotného systému 
selektivního rádiového návěštění ( systém CAS – 100 byl nahrazen programem Centrum).  

V současné době je stav v zabezpečení kraje prostředky varování (sirénami) následující: 
 

Okres Sirény rot. El. sirény Dálk. ovlád. Jiné sirény 
Kroměříž 33 9 29 17 
Uh. Hradiště 60 14 68 22 
Vsetín 67 4 71 48 
Zlín 74 3 25 81 
Zlínský kraj 234 30 220 168 

 
Pro ochranu před účinky přírodních katastrof a průmyslových havárií není dostatek odpo-

vídajících ochranných filtrů a ochranných masek a také by nebyl dostatek času na jejich vý-
dej. Proto se v současnosti klade daleko větší důraz na improvizované ukrytí, ochranu dýcha-
cích cest a povrchu těla improvizovanými ochrannými prostředky a evakuaci obyvatelstva 
z nebezpečných oblastí. Ukazuje se také nutnost vzdělávání obyvatelstva k sebeochraně a 
vzájemné pomoci a to na všech stupních. V souvislosti s tímto požadavkem byla cestou MV–
GŘ HZS ČR již publikována řada příruček a instruktážních videofilmů, které byly předány 
prostřednictvím HZS kraje do  školských zařízení a obcí.  

 
Pro vzdělávání obyvatelstva jsou k dispozici videokazety:  
- Havárie s únikem nebezpečných škodlivin,  
- Než přijede záchranka,  
- Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí.  

Dále jsou vydány a distribuovány příručky:  
- Pro případ ohrožení,  
- Sebeochrana obyvatelstva ukrytím,  
- Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla,  
- Režim života při použití biologických a chemických zbraní, 
- Prostředky individuální ochrany, 
- Šíření zbraní hromadného ničení – vážná hrozba 21. století, 
- Stručná historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách. 

 
HZS kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje zabezpečil a distribuoval 250 

tis. ks „ Kapesní průvodce pro mimořádné situace“do základních a středních škol a ve spolu-
práci s ORP také do domácností. 
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4.3.6. Plnění úkolů na úseku krizového řízení a havarijního plánování 
 

K 1.1. 2003 bylo zabezpečení zpracování Krizového plánu kraje převedeno do působnosti 
HZS  Zlínského kraje. Na základě těchto změn bylo také provedeno určení obcí , které mají 
za povinnost rozpracovat vybrané úkoly  „Krizového plánu kraje“. Byly určeny všechny obce 
s rozšířenou působností. Základní část KP byla upravena na nové podmínky a předána 
k dispozici určeným obcím (ORP) s požadavkem na rozpracování základní části KP na pod-
mínky obcí. V současné době je základní část rozpracována všemi určenými obcemi kromě 
města Vizovice. Cestou HZS kraje byl zpracován „Harmonogram zpracování krizové doku-
mentace Zlínského kraje“, který  projednala a schválila BRK dne 6. června 2003. Převážná 
část úkolů je směřována do roku 2004 s konečným termínem zpracování Krizového plánu  
Zlínského kraje říjen 2004. 

 
V roce 2003 byly aktualizovány HP okresů s úpravou na podmínky kraje podle pokynů 

stanovených MV-ČR HZS ČR. Upravený Havarijní plán byl dne 18.12. 2003 schválen 
hejtmanem Zlínského kraje. V současné době je využíván jako dočasný dokument z důvodu 
přepracování podle nových požadavků dle vyhlášky č.328/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 
429/2003 Sb. 

  
Na základě koordinace a spolupráce HZS kraje s oddělením zvláštních úkolů krajského 

úřadu a obcemi s rozšířenou působností je pro zpracování „Plánu nezbytných dodávek“  vyu-
žíván informační systém ARGIS, kde naplněnost IS ARGIS HZS kraje k 31.12.2003 uvádí 
následující tabulka: 
 

Územní odbor Oslovení Příprava Ukončení 
Zlín 0 0 26 
Kroměříž 0 1 23 
Vsetín 22 3 19 
Uherské Hradiště 10 3 5 
Celkem 32 7 73 
 
 
 
5. ZÁCHRANNÉ A LIKVIDAČNÍ PRÁCE  

 
Záchranné a likvidační práce jednotkami PO byly v průběhu roku 2003 prováděny za pod-

pory systému plošného pokrytí7) a příslušných požárních poplachových plánů.8) Přehled 
událostí, statistický rozbor zásahů jednotek PO a přehled největších požárů v roce 2003 ve 
Zlínském kraji jsou uvedeny v přílohách této zprávy.  

 
V zájmu zlepšení příhraniční spolupráce složek integrovaného záchranného systému se 

složkami Slovenské republiky pokračovala jednání, která vyústila v konečný text dohody me-
zi HZS kraje a Krajským ředitelstvím Hasičského a záchranného sboru v Trenčíně, jejíž pod-
pis se předpokládá v únoru 2004.  
 
 

                                                 
7)  Nařízení Zlínského kraje č. 1/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území 

Zlínského kraje jednotkami požární ochrany. 
8)  Nařízení Zlínského kraje č. 2/2002, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje. 
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Jednotky HZS kraje provedli celkem 67 prověřovacích a taktických cvičení, kterých se 

zúčastnilo celkem 562 příslušníků HZS kraje, části těchto cvičení se zúčastnili také složky 
IZS kraje včetně příslušníků Armády ČR.   

 
V průběhu roku byla zahájena práce na aktualizaci „Plošného pokrytí sil a prostředků po-

žární ochrany v kraji“. Navržené změny v dislokaci stanic HZS kraje byly projednány na GŘ 
HZS ČR a dále se o nich jedná na úrovni kraje. Změny v kategoriích jednotek PO SDH obcí 
byly se všemi obcemi projednány a budou zapracovány do prováděné aktualizace. 

 
V souladu s novelou nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochra-

ně, ve znění pozdějších předpisů byl vydán nový „Požární poplachový plán Zlínského kraje“, 
který rovněž obsahuje „Poplachový plán integrovaného záchranné systému Zlínského kraje“.  
 
 
 
6. PLNĚNÍ ÚKOLŮ UVEDENÝCH V KONCEPCI POŽÁRNÍ OCHRANY 
 

Koncepce požární ochrany kraje podle zákona o požární ochraně6) byla v době zpracování 
této zprávy ve stádiu závěrečné přípravy. Zpracování koncepce PO kraje je termínováno do 
31. srpna 2004. 
 
 
 
7. ZÁVĚR 
 

Závěrem je možno stručně konstatovat, že ze strany HZS kraje byly rozhodující úkoly 
stanovené „Hlavním zaměření činnosti na rok 2003“ splněny.   
 
 

 

 
6)  § 26 zákona č. 133/1985 Sb. 
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Zpracoval: mjr. Ing. Petr Svízela  

kpt. Bc. Roman Vaněk  
 
 
 
 
 

 



                          
   
 
 Definice sledovaných druhů událostí: 
 
 

 
Požár případy, které naplňují znaky požáru podle citované vyhlášky, přitom 

není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li 
k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje 
dodatečně. Za požár se považují také výbuchy hořlavých par, plynů a 
prachů bez následného plamenného hoření, pokud se nejednalo o 
fyzikální výbuch, dále každé nežádoucí zahoření, při kterém došlo 
k usmrcení či zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na 
materiálních hodnotách a také požár dále nedošetřovaný. Za požár se 
považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo 
materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

 
Dopravní nehoda zásah, který si vyžádala kolize dopravních prostředků, která má 

charakter  vyprošťovacích prací či likvidace následků kolize. 
Dopravní nehoda s následným požárem patří do kategorie požár. Za 
dopravní nehodu je považován i případ, kdy jednotky PO pouze 
dopravní prostředek vyprošťovaly (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo 
komunikaci apod.), odstraňovaly pouze následky nehody (očištění 
komunikace nebo odstranění provozních náplní vodidel apod.). 

 
Živelní pohroma zásah u události spojený s likvidací následků povodně, záplavy, deště, 

sněhu, námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. 
 
Únik látek                   zásah k zamezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku 

hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví               
škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných 
produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, 
kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.). 

 
Technická havárie zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů 
 
Ost. mim. události  zásah u jiné události kupř. epidemie nebo nákazy způsobené 

nebezpečnou nemocí a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze 
klasifikovat předchozími kategoriemi. 

 
Planý poplach činnost jednotky PO vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné 

události jednotce, která se nepotvrdila. 
 
 
 



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
přehled událostí od 1.1.2003  -  31.12.  2003

ÚO Uh. Hradiště ÚO  Kroměříž ÚO Vsetín ÚO Zlín Zlínský kraj

Typ události
Požár (P)   
11 - P - s účastí jednotky PO 207 189 241 266 903
19 - P - bez účasti jednotky PO 19 5 5 6 35
Požáry celkem 226 194 246 272 938
Dopravní nehoda (DN)
21 - DN - silniční 158 220 221 211 810
22 - DN - silniční hromadná 3 1 0 0 4
23 - DN - železniční (vč. Metra) 3 5 7 3 18
24 - DN - letecká 0 0 0 0 0
25 - DN - ostatní 0 0 0 0 0
Živelná pohroma (ŽP)
31 - ŽP - převažující povodeň, záplava, déšť 1 2 0 0 3
32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 0 0 0 0 0
33 - ŽP - převažující větrná smršť 0 0 0 0 0
34 - ŽP - sesuv půdy 0 0 0 0 0
35 - ŽP - ostatní (včetně jiné než chemické) 0 0 0 0 0
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)
41 - UNL - únik plynu/aerosolu 1 1 3 0 5
42 - UNL - únik kapaliny (mimo ropných produktů) 7 5 8 8 28
43 - UNL - únik ropných produktů 24 4 25 42 95
44 - UNL - únik pevné látky 1 0 1 0 2
45 - UNL - ostatní (včetně jiné než chemické) 2 0 3 0 5
Technická havárie (TH)
51 - TH - technická havárie 0 1 0 12 13
52 - TH - technická pomoc 277 317 289 239 1 122
53 - TH - technologická pomoc 3 2 19 6 30
54 - TH - ostatní pomoc 2 12 56 5 75
Radiační havárie a nehoda (RHN)
61 - Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0 0
Ostatní mimořádné události (OMU)
71 - Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) 0 0 0 0 0
Planý poplach (PP)
81 - Planý poplach 62 79 70 86 297
CELKEM 770 843 948 884 3445



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
základní údaje o požárech od 1.1.2003  -  31.12. 2003

ÚO Uh. Hradiště ÚO Kroměříž ÚO Vsetín ÚO Zlín Zlínský kraj

Požáry se škodou pod 10. 000,- Kč 166 145 199 199 709
Požáry se škodou 10. 000 - 250. 000,- Kč 52 42 35 63 192
Požáry se škodou 250. 100 - 1. 000. 000,- Kč 6 5 12 7 30
Požáry se škodou nad 1. 000. 000,- Kč 2 2 0 3 7
Počet usmrcených 2 3 2 2 9
Počet usmrcených hasičů 0 0 0 0 0
Počet zraněných 11 7 4 6 28
Počet zraněných hasičů 3 2 0 2 7
Evakuováno osob 35 1 1 1 38
Zachráněno osob 0 1 2 0 3
Přímá škoda (tis. Kč) 18 924 7 222 8 045 57 280 91 471
Uchráněné hodnoty (tis. Kč) 111 103 50 625 15 543 33 700 210 971

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
souhrnné informace o událostech od 1.1.2003  -  31.12. 2003

ÚO Uh. Hradiště ÚO Kroměříž ÚO Vsetín ÚO Zlín Zlínský kraj

Počet usmrcených osob 20 12 15 18 65
Počet usmrcených hasičů - HZS 0 0 0 0 0
Počet usmrcených hasičů - SDH 0 0 0 0 0
Počet zraněných osob 167 154 131 75 527
Počet zraněných hasičů - HZS 2 1 0 2 5
Počet zraněných hasičů - SDH 1 1 0 0 2
Počet evakuovaných osob 1927 2 6 3 1938
Počet zachráněných osob 17 28 51 54 150



Přehled událostí dle typu za rok 2003 -  ÚO Kroměříž
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Přehled událostí dle typu za rok 2003 -  ÚO Uherské Hradiště
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Přehled událostí dle typu za rok 2003 -  ÚO Vsetín
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Přehled událostí dle typu za rok 2003 -  ÚO Zlín

Technická havárie (TH)
262
30%

Ost. mim. události (OMU)
0

0%

Planý poplach (PP)
86

10%
 Požár (P)

272
30%

 Dopravní nehoda (DN)
214
24%Živelní pohroma (ŽP) 

0
0%

 Únik nebezpečné 
chemické látky (UNL)

50
6%



Přehled událostí dle typu za rok 2003 - Zlínského kraje
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Požáry podle měsíců v roce 2003
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Přehled největších požárů v roce 2003 ve Zlínském kraji 
z hlediska výše přímé škody – územní odbor Kroměříž 

 
 
 

 
 

 
 
 
Datum:   5.1.2003 
Adresa:   Destra Co., spol. s r.o., Komenského 75, Chropyně 
Objekt:   Spalovna průmyslového odpadu 
Zasahoval:  HZSP Fatra - provozovna Chropyně 
Příčina:   Chemické samovznícení odpadu 
Přímá škoda:   1 401 000,- Kč 
Uchráněné hodnoty:  1 000 000,- Kč 
Usmrceno:   - 
Zraněno:  - 

 
 

 
 
 



 
 
 
Datum:   27.9.2003       
Adrasa:   Deona s.r.o Bystřice p. Host. 
Objekt:  Střešní konstrukce šicí dílny 
Zasahoval:  Stanice Bystřice p.Host., stanice Holešov,  

SDH Bystřice p.Host., SDH Rychlov 
Příčina:   Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:   850 000,- Kč 
Uchráněné hodnoty:  12 000 000,- Kč 
Usmrceno:   - 
Zraněno:   - 

 
 

 
 

 
 
 
Datum:   25.10.2003 
Adrasa:   Americký park, Holešov 
Objekt:   Zahradní chatka 
Zasahoval:  HZS PS Holešov, SDH Holešov 
Příčina:   Pravděpodobně nedbalost při kouření  

nebo manipulaci s otevřeným ohněm 
Přímá škoda:   10 000,- Kč 
Uchráněné hodnoty:  20 000,- Kč 
Usmrceno:   2 
Zraněno:   1 



Přehled největších požárů v roce 2003 ve Zlínském kraji 
z hlediska výše přímé škody – územní odbor Uherské Hradiště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        4.4.2003 
Adresa:       Slovácká Fruta, ulice Na drahách 814 
Objekt:       Šatna v objektu chladírny 
Zasahoval:  HZS Uh. Hradiště, SDH Kunovice,  
Příčina:       Technická závada na termoventilátoru Dospel 
Přímá škoda:     6 819 815,- Kč 
U.hodnoty:       60 000 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        29.12.2003      
Adresa:       Mikulčin vrch 65, Vápenice, 
Objekt:       Požár rodinného penzionu 
Zasahoval:  HZS PS Uh. Brod, SDH Bojkovice,  

SDH Starý Hrozenkov 
SDH Vlčnov, SDH Hluk, SDH Těšov  

Příčina:        V šetření 
Přímá škoda:     8 500 000,- Kč 
U.hodnoty:       - 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 

 
 
 
 



 
Přehled největších požárů v roce 2003 ve Zlínském kraji 

z hlediska výše přímé škody – územní odbor Vsetín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:       9.1.2003 
Adresa:       Val.Meziříčí-Bynina 77 
Objekt:       Stolařská dílna 
Zasahoval:  HZS CPS VM, HZSP DEZA, 

SDH Zašová 
Příčina:       Nedbalost 
Přímá škoda:    200 000,- Kč 
U.hodnoty:       300 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Datum:        3.5.2003 
Adresa:       Valašské Příkazy 26 
Objekt:       Silo dřevovýroby Jiří Janošík     
Zasahoval:  HZS PS Val.Klobouky, SDH Val.Příkazy, Horní Lideč 
Příčina:        Technická závada 
Přímá škoda:    1 000 000,- Kč 
U.hodnoty:       1 000 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        10.5.2003 
Adresa:       Zašová 193 
Objekt:       RD s hospodářskou částí 
Zasahoval:   HZS CPS VM, ZHS Rožnov p.R.,  

SDH Zašová, HZSP DEZA VM    
Příčina:       Technická závada na elektroistalaci 
Přímá škoda:    900 000,- Kč 
U.hodnoty:      - 
Usmrceno:    - 
Zraněno:     - 



 
 
 
 
Datum:        13.6.2003 
Adresa:       Celní prostor Střelná 
Objekt:       Nákladní vozidlo DAF 85 ATI, 1E4 6455 
Zasahoval:  HZS PS Val.Klobouky    
Příčina:        technická závada na paliv.systému 
Přímá škoda:    600 000,- Kč 
U.hodnoty:       400 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:     - 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum:      6.8.2003 
Adresa:      Karolinka-Bzové 
Objekt:       stodola a RD čp.318 
Zasahoval:   HZS PS Vsetín, SDH Karolinka,  

Velké Karlovice, Nový Hrozenkov 
Příčina:        Technická závada 
Přímá škoda:   500 000,- Kč 
U.hodnoty:       500 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 



 
 

Přehled největších požárů v roce 2003 ve Zlínském kraji 
z hlediska výše přímé škody – územní odbor Zlín 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   21.4.2003 
Adresa :  Zlín-Příluky 
Objekt :  Sklad výrobků  
Zasahoval:  HZS CPS Zlín, SDH Želechovice,Lípa,Kostelec 
  Hvozdná,Lůžkovice  
Přímá škoda:  5 300 000,- Kč  
U.hodnoty:       -  
Příčina :  Úmyslné jednání 
Usmrceno:  - 
Zraněno:             -  
 
 
 
 



 
 
 
 
Datum: 8.9.2003                               
Adresa : Otrokovice Objízdná 1777 
Objekt : Napínací věž dopravníků  
Zasahoval: HZS PS Otrokovice,CPS Zlín,HZSP Barum Continental 
Přímá škoda : 33 000.000,- Kč 
U.hodnoty:      - 
Příčina :  Výbuch uhelného prachu           
Usmrceno : - 
Zraněno : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 13.9.2003 
Adresa : Otrokovice areál Toma a.s. 
Objekt : Sklad celulózy v rolích 
Zasahoval: HZS PS Otrokovice,CPS Zlín,HZSP Barum Continental  
 SDHO Otrokovice,Kvítkovice,Napajedla 
Přímá škoda : 12 000 000,- Kč 
U.hodnoty:      1 000 000,-Kč  
Příčina :  V šetření 
Usmrceno : - 
Zraněno : - 
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