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1. ÚVOD 
 
1.1. Legislativní rámec 

 
Požární ochrana věcně představuje vytvoření účinné ochrany života a zdraví občanů a ma-

jetku před požáry a poskytnutí pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných udá-
lostech. Základní právo na ochranu života, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v 
ústavním pořádku České republiky1). 
 
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, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb., 
- 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.  

 
Právními předpisy Zlínského kraje na úseku požární ochrany jsou: 
- nařízení Zlínského kraje č. 1/2002, 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, 

   
1)  Čl. 112 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 
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- nařízení Zlínského kraje č. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Zlín-

ského kraje. 
 

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 (kraje, obce, hasičský záchranný sbor kraje) a zásahovou činností výkonných složek 
integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), zejména jednotky požární ochrany (dále 
jen „jednotky PO“), Policie České republiky a 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 sboru 

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

dnem 1. ledna 2001 na základě zákona2), plnil úkoly a působil v rámci svých kompetencí na 
území kraje ve čtvrtém roce své existence. Základní úkoly byly zabezpečovány v duchu zá-
konných ustanovení. 
 

HZS kraje je tvořen krajským ředitelstvím a územními odbory s jednotkami PO působící-
mi ve stanicích na území jednotlivých okresů Zlínského kraje. V závěru roku 2004 (k 1.12.) 
došlo u HZS kraje k organizační změně, která spočívala zejména v tom, že územní odbor 
v sídle kraje, včetně jednotek PO působících ve stanicích na území okresu Zlín, se začlenil do 
krajského ředitelství. V průběhu roku 2004 bylo přijato do služebního poměru 13 osob, sou-
časně v průběhu roku z HZS kraje odešlo 19 osob.  
 

Negativním zjištěním při porovnání početních stavů v tabulce za rok 2002 až 2004 je sku-
tečnost, že početní stavy stagnují (na základě přípustného rozpočtu stavů daného MV-GŘ 
HZS ČR). Pro rok 2005 je rozpis pracovních míst stanoven stejně jako pro rok 2004, tj. 450. 
Těmito skutečnostmi je zásadně omezena jakákoliv možnost doplňování výjezdových jedno-
tek a také jiných odborných či servisních úseků. 

 
V prvním čtvrtletí roku 2004 se podařilo personálně obsadit funkce tiskového mluvčího a 

psychologa HZS kraje. Tiskový mluvčí velmi pozitivně ovlivňuje „obraz“ HZS kraje ve vzta-
hu k veřejnosti a významně přispívá k poskytování rychlých informací o událostech ve Zlín-
ském kraji a o aktuálním dění na úseku požární ochrany. Rovněž pozice psychologa HZS kra-

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

ve znění pozdějších předpisů. 
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je se mimo jiné velmi pozitivně realizuje při mimořádných a tragických událostech ve vztahu 
k postiženým osobám a jejich blízkým, ale i ve vztahu k členům zásahových jednotek.   

 
Organizační členění HZS kraje a jeho personální obsazení: 

 
Organizační členění HZS kraje Počet zaměstnanců 
 2001 2002 2003 2004 Plán 2010 
Krajské ředitelství Zlín 44 57 66 202 *) 95 
Územní odbor Kroměříž  88   92 93 88 112 
Územní odbor Uherské Hradiště 81 82 80 74 96 
Územní odbor Vsetín 85 88 86 85 261 
Územní odbor Zlín 131 134 127 - - 
HZS kraje celkem: 429 453 452 449 564 

 *) V počtu osob krajského ředitelství je zahrnut celý územní odbor Zlín včetně stanic. 
  
2.2. Budování sboru 
 

Financování HZS kraje v roce 2004 bylo, tak jako v předchozích letech, převážně ze stát-
ního rozpočtu (pouze částečně, ve výši 2,1 mil. Kč, se podílely jiné zdroje – krajský rozpočet, 
příspěvky obcí, vlastní příjmy a rezervní fond), což je nedostatečné. Podíl těchto mimoroz-
počtových zdrojů na celkovém čerpání rozpočtu ve výši 260,18 mil. Kč činil jen 0,8 %. Trva-
le se předpokládá, že v souladu s ust. § 27 odst. 3 písm. b) zákona3) bude v dalších letech vyš-
ší spoluúčast na financování HZS kraje (tak jako je tomu v mnoha jiných krajích) příspěvky 
z rozpočtu kraje a obcí, ve kterých působí stanice HZS kraje. Pro rok 2004 byl uplatňován 
požadavek na příspěvek z krajského rozpočtu ve výši 6,5 mil. Kč – po zredukování byla sku-
tečnost jen 920 tis. Kč (použito na spolufinancování nákupu termokamer pro vybavení jedno-
tek PO). 

 
V roce 2004 bylo dokončeno odstranění závad z energetických auditů na objektech stanic 

v Kroměříži a Uherském Hradišti. Na výjezdu ze stanice v Otrokovicích, jejíž rekonstrukce se 
plánuje v roce 2005, byla dobudována dopravní signalizace (670 tis. Kč). 
  

V průběhu první poloviny roku 2004 byl zahájen „ostrý“ provoz telefonního centra tísňo-
vého volání 112 pro Zlínský kraj, které je součástí krajského operačního a informačního stře-
diska (krajské OPIS). Současně probíhala technická a organizační příprava na sloučení OPIS 
územního odboru Uherské Hradiště s krajským OPIS, což fyzicky nastalo dnem 1.7.2004.  
Krajské OPIS je připraveno k postupnému převzetí řízení jednotek požární ochrany na celém 
území Zlínského kraje, přičemž v roce 2005 plánujeme sloučení OPIS územního odboru 
Kroměříž a následně pak OPIS územního odboru Vsetín ve Valašském Meziříčí.  

 
 

3. JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 
 
3.1. Přehled jednotek 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: 

   
3)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.1.1.1.1 Okres 
Kategorie JPO 

KM UH VS ZL 
3.1.1.1.2 Celkem 

JPO I (jednotky HZS kraje) 4 2 2 5 13 
JPO II (jednotky obcí) 7 9 (5) 6 (5) 4 (1) 26 
JPO III (jednotky obcí) 8 7 13 24 52 
JPO V (jednotky obcí) 97 60 68 88 313 
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  
 

Požadavky na minimální vybavení jednotek PO požární technikou a věcnými prostředky 
požární ochrany jsou definovány vyhláškou MV4), která bude novelizována v roce 2005.  
 
3.2.1. Vybavení jednotek HZS kraje  

 
Jednotky HZS kraje jsou dislokovány ve 13 stanicích (viz tab. v čl. 3.1.). Z hlediska vyba-

vení požární technikou a prostředky k provádění zásahů nedošlo ve srovnání s rokem 2003 
k výrazným změnám. Byly zakoupeny dvě nové základní cisternové automobilové stříkačky 
(dále jen „CAS“) v celkové hodnotě 10,69 mil. Kč (ze státního rozpočtu ). Na další CAS byla 
svépomocí HZS kraje provedena modernizace nástavby, včetně financování ze zdrojů HZS 
kraje. Vybavení jednotek HZS bylo zlepšeno nákupem 12 ks přetlakových dýchacích přístro-
jů, vyprošťovací hydraulické soupravy na dopravní nehody, 6 ks ochranných přetlakových 
protichemických obleků, 14 ks obleků proti sálavému teplu, 2 ks termokamer a dalších drob-
ných zásahových prostředků. I nadále však obecně přetrvává deficit v obměně základní po-
žární techniky, což se pak projevuje snížením spolehlivosti techniky a ve zvýšených nákla-
dech na její údržbu.  
 
3.2.2. Vybavení jednotek SDH obcí  

 
V roce 2004 bylo v rámci kraje celkem 391 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. Již 
v roce 2003 byly zajištěny finanční prostředky pro obměnu pouze jedné CAS, a to pro jednot-
ku PO s územní působností kategorie JPO II v Buchlovicích, UH (za 2,0 mil. ze SR byl v roce 
2003 pořízen podvozek), přičemž nástavba byla dokončena v roce 2004 s podílem  0,5 mil. 
z rozpočtu kraje a zbývající z rozpočtu města. Z majetku HZS kraje byly v roce 2004 převe-
deny bezplatně dvě CAS na obce (pro jednotku SDH obce Roštín – KM a pro jednotku SDH 
obce Polešovice – UH). Dále byly obdobně převedeny na obce dopravní automobily (P V3S 
pro jednotku SDH obce Nová Dědina – KM a Avia 31 pro jednotku SDH obce Kelníky – ZL). 
 
3.2.3. Odborná příprava a dotace pro jednotky SDH obcí 
 

V zájmu spolehlivého fungování integrovaného záchranného systému (IZS) v souladu 
s plošným pokrytím jednotkami PO je nadále rozhodující udržet standardní úroveň vybavení 
jednotek SDH obcí s územní působností (JPO II a JPO III). HZS kraje musí zvýšit úsilí, aby 
   
4)  Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 
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všechny obce které mají ustavenu jednotku kategorie JPO II naplnily pohotovost těchto jedno-
tek. Jen tak bude naplněno fungování plošného pokrytí sil a prostředků požární ochrany 
v kraji do roku 2010.  

 
K zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany byly v roce 

2004, tak jako v předchozích letech, poskytovány finanční prostředky (2,835 mil. Kč), které 
jsou předmětem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Zlínského 
kraje. Tato 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. Kromě této odborné přípravy se HZS kraje podílí na odborné přípravě 
nositelů dýchací techniky, provádí tzv. velitelské dny určené pro odbornou přípravu vybra-
ných jednotek SDH obcí (kategorie JPO II a JPO III) a provádí prověřovací a taktická cvičení 
s účastí jednotek SDH obcí. Pro provádění odborné  přípravy a její částečné financování byla 
vyčleněna částka ve výši 0,9 mil. Kč, která byla v průběhu roku prostřednictvím krajského 
úřadu rozepisována na jednotlivé obce. 

 
Další část dotace ve výši 1,433 mil. Kč byla použita na výdaje k udržení akceschopnosti 

jednotek SDH obcí kategorie JPO II (spoluúčast s obcemi na krytí nákladů spojených s poho-
tovostí nebo mzdovými výdaji u členů, kteří vykonávají službu v jednotce SDH jako své za-
městnání). 

 
Poslední část dotace ve výši 0,502 mil. Kč byla použita na financování výdajů za uskuteč-

něné zásahy jednotek SDH mimo území své obce a na věcné vybavení a opravy požární tech-
niky.  

 
Na zlepšení akceschopnosti jednotek SDH, na jejich věcné vybavení a opravy požární 

techniky byla v roce 2004 poskytnuta ještě další částka ve výši 1,0 mil. Kč z rozpočtu Zlín-
ského kraje. 
 
3.2.4. Zapojení HZS kraje do cvičení IZS 
 

V roce 2004 byla v rámci každého územního odboru HZS kraje provedena cvičení jedno-
tek PO se složkami IZS: 
Kroměříž: Námětem cvičení byl požár a následná evakuace Domova mládeže; na cvičení spo-
lupracovali složky IZS a krizový štáb města. 
Uherské Hradiště: Cvičení bylo zaměřeno na vyhledávání a vyprošťování osob ze zřícené 
budovy; se základními složkami IZS cvičil krizový štáb města, kynologové, ČČK, jednotka 
HZS hl. m. Prahy s vyhledávací kamerou pro práci v závalech a sutinách, městská policie a 
další složky IZS spolu s vojenskou jednotkou z Bučovic. Při tomto cvičení byl prakticky od-
zkoušen dálkový přenos obrazu z místa události na krajský OPIS a krizový štáb města. 
Rožnov p. R. (VS): Cvičení v průmyslovém areálu bylo zaměřeno na spolupráci složek IZS a 
jednotky SDH podniku při havárii a následném úniku chlorovodíku. 
Tlumačov (ZL): Cvičení s námětem dopravní nehody na železničním přejezdu (střet osobního 
vlaku se silničním vozidlem převážejícím nebezpečnou látku) se uskutečnilo za účasti složek 
IZS, včetně činnosti tzv. opěrného bodu na likvidaci nebezpečných látek.  
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4. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY  
 
4.1. Interní a veřejnosprávní kontroly 
 
4.1.1. Vnitřní kontroly v kompetenci pracoviště interního auditu a kontroly HZS kraje 
 

V roce 2004 se podle schválených plánů uskutečnily v rámci HZS kraje tyto kontrolní ak-
ce: 

- 3 interní audity, 
- 10 obecných kontrol. 

Mimo plán byly zařazeny a provedeny dvě operativní kontroly. 
 
Interní audit neshledal žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční 

kontrole5) a nebyl zaznamenán žádný případ písemného upozornění vedoucímu orgánu veřej-
né správy podle § 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole5). Byla přijata opatření k odstranění 
nedostatků, 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 2004 se uskuteční, dle plánu hlavních kontrolních úkolů na rok 2005, 
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 2004 naplánováno a realizováno celkem 5 
následných veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců finančních prostředků určených na 
zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva s cílem ověřit, zda byly použity účelově a v souladu 
s podmínkami smlouvy. 
 

Přehled kontrolovaných subjektů:  
- ZVI, a.s., Vsetín, 
- Barum Continental, spol. s r.o., Otrokovice, 
- TAJMAC-ZPS, a.s., Zlín, 
- S-projekt, a.s., Zlín, 
- Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod. 

  
U všech kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že přidělené finanční prostředky na za-

bezpečení úkolů ochrany obyvatelstva byly použity účelově a vyúčtovány v souladu 
s podmínkami smlouvy. 

 
 
 
 

   
5)  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
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4.2. Výkon státního požárního dozoru 
 
Výkon státního požárního dozoru (dále jen „SPD“) vychází z právní úpravy dané záko-

nem o požární ochraně3) a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bez-
pečnosti 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, 
- správní řízení, 
- zjišťování příčin vzniku požárů. 

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

příslušných územních odborů v okresech Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín; krajské ředi-
telství současně vykonává SPD na území okresu Zlín. 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, koor-
dinace a vyhodnocení. Pro každý odborný úsek (kontrolní činnost, stavební prevence a zjišťo-
vání příčin vzniku požárů) je určen jeden odborný metodický vedoucí. 
 
4.2.1. Kontrolní činnost 
 

Kontrolní akce ÚO  KM ÚO UH ÚO VS KŘ ZL 
Celkem 

2004 
Celkem 

2003 

KK 13 12 9 34 68 45 

Právnické osoby TK 75 71 54 189 389 305 

 KD 11 72 43 56 182 200 

Fyzické osoby TK 2 0 0 19 21 14 

Obce TK 0 13 0 5 18 18 

Jiné kontroly  3 1 0 4 8 43 

Celkem kontrol 104 169 106 307 686 625 

Počet subj. v dozoru 628 350 350 725 2053 2190 

 

Vysv.: KK – komplexní kontrola; TK – tématická kontrola; KD – kontrolní dohlídka. 
 
V porovnání s rokem 2003 (provedeno 625 kontrol) došlo k nárůstu počtu provedených 

kontrol o 61, tj. o 9,76 %. 
 
4.2.1.1. Mimořádné kontroly 

 
V návaznosti na plán hlavních úkolů MV – GŘ HZS ČR byly v roce 2004 organizovány 

mimořádné kontrolní akce v součinnosti se složkami Policie ČR (67 kontrol prodejen autoba-
zarů), Celní správou ČR (dvě kontroly tržnic) a samostatně (70 kontrol ubytovacích zařízení). 
 
 
 
 
   
3)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vyhodnocení kontrol v ubytovacích zařízeních: 
 

Celkový počet kontrol 70 
Celkový počet zjištěných závad 599 
Počet kontrol bez závad 10 

Nejčastější zjištěné závady: 
Neoznačení nouzových východů 17 
Nedoložena provozuschopnost pož. hydrantů 17 
Nedoložena provozuschopnost hasicích přístrojů 13 
Nevyznačení tel. čísla tísňového volání 12 
Nezpracování dokumentace zdolávání požárů 8 
Neprůchodnost vnitřních komunikací 4 

 
4.2.1.2. Součinnostní kontroly s Českou inspekcí životního prostředí 

 
Byly prováděny periodické kontroly dle požadavku zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci 

závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. V současné době probíhá schvalování bez-
pečnostního programu spol. s r.o. Bárta a Cihlář Valašské Meziříčí. Předkládané dokumenty 
nedostatečně definují požadavky požární ochrany při vzniku mimořádné události. V proble-
matice sledované ĆIŽP nebylo ze strany HZS kraje zjištěno porušení povinností.  
 
 

ÚO  KM ÚO UH ÚO VS KŘ ZL 
Celkem 

2004 
Celkem 

2003 

Počet kontrol 1 3 1 1 6 8 

0 0 5 2 7 7 Vyj.k dok. - skupina A 
 - skupina B  1 2 1 1 5 2 

 
4.2.2. Stavební prevence 
 
 

ÚO KM ÚO UH ÚO VS KŘ ZL 

4.1 Cel
ke
m 

200
4 

4.2 Cel

ke

m 

200

3 

Žádostí přijato 558 601 806 960 2925 2450 Stano-
viska Vydáno 537 601 804 936 2878 2416 

Počet pozv. 259 346 468 674 1747 1444 Kolaud
ace Počet účastí 228 346 464 602 1640 1299 

 
Na úseku stavební prevence dochází trvale k nárůstu počtu předkládané dokumentace. Její 

počet nelze ze strany HZS kraje ovlivnit. Je pouze jeho povinností vydat stanovisko k obsa-
hové správnosti. 

 
4.2.3. Schvalování posouzení požárního nebezpečí 
 

Počty subjektů majících za povinnost zpracovat posouzení požárního nebezpečí (dále jen 
„PPN“) ve smyslu § 6a zákona o požární ochraně3) se změnou tohoto zákona podstatně sníži-

   
3)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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lo. Povinnost takto platí pouze pro podnikající subjekty provozující činnosti s vysokým po-
žárním nebezpečím ve smyslu § 4 odst. 3 uvedeného zákona. 

 
 ÚO KM ÚO UH ÚO VS KŘ ZL Celkem 
PPN předložená v roce 2004 0 1 1 1 3 
PPN schválená celkem 1 4 5 1 11 

 
4.2.4. Správní řízení 
 
Řízení o přestupku, rozhodnutí o pokutě podnikajícímu subjektu, rozhodnutí ve věci PPN 

zpracovává vždy krajské ředitelství z podnětu příslušného územního odboru.  
 

Z důvodu příznivých klimatických podmínek, především v jarním období, se projevil po-
kles počtu požárů z důvodu vypalování porostů a pálení rostlinných zbytků a tím rovněž po-
kles počtu udělených blokových pokut a počtu projednávaných přestupků. U požárů v období 
sklizně píce bylo při řešení přestupků ve větší míře využíváno ukládání pokut formou příkaz-
ního řízení. 
 
 ÚO KM ÚO UH ÚO VS KŘ ZL Celkem 

2004 
Celkem 

2003 

Blok. pokuty (poč/Kč) 9/5000 14/7200 11/5100 17/10400 51/27700 95/57300 

Řízení o přestupku 0 7/20000 0 5/12000 12/32000 14 

Rozh. o pok. (poč/Kč) 1/10000 4/95000 0 2/30000 7/135000 5/88000 

Rozh. o PPN 0 1 1 1 3 7 

 
4.3. Preventivně výchovná činnost a ochrana obyvatelstva 
 
4.3.1. Preventivně výchovné akce 

 
V souladu s Plánem hlavních úkolů na rok 2004 se HZS kraje v oblasti preventivně vý-

chovné činnosti zaměřil obdobně jako v předchozích třech letech zejména na pořádání tzv. 
dnů otevřených dveří v požárních stanicích, pořádání tzv. „dnů IZS“ pro veřejnost (např. 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Kroměříž), prově-
řovacích taktických cvičení jednotek PO a složek IZS, 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 Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, zveřejňování článků a informací o činnosti 
HZS kraje v regionálním tisku (celkem 1508), vystoupení v rozhlase či televizi (celkem 501), 
přednášky a vzdělávací akce (celkem 125 na školách, domovech důchodců) 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 ochrany (dále jen „PIO“), budování improvizovaných úkrytů apod. 
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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 2004 řadou forem průběžně seznamováno s možnostmi improvizované ochrany. 

 
 Jelikož se v nejbližším období vznik válečného konfliktu na našem území nepředpo-

kládá, je již několik posledních let ochrana obyvatelstva zaměřena na řešení přírodních kata-
strof a průmyslových havárií. Není však vyloučena možnost teroristických útoků. 

 
V roce 2004 byly úkoly ochrany obyvatelstva zabezpečovány v souladu se schválenou  ce-

lorepublikovou „Koncepcí ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“. 
Zásadní opatření vyplývající z této koncepce jsou především v oblasti: 

- zabezpečení prostředků individuální ochrany (dále jen „PIO“) pouze pro vybrané kate-
gorie obyvatelstva; 

- soustředění většiny prostředků individuální ochrany do centrálních skladů HZS kraje 
(4 sklady), s možností bezúplatného převodu vlastnictví na obce, školy, školská zaří-
zení a podnikatelské subjekty;  

- ukončení budování a nezahajování budování nových úkrytů civilní ochrany s účastí 
státu; 

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

- pokračování v rozšiřování zařízení pro varování a vyrozumění obyvatelstva (sirény, 
obecní rozhlas apod.), zvláště v rizikových místech kraje podle analýzy rizik. 

 
V této souvislosti však považujeme za nutné zdůrazňovat, že většina otázek problematiky 

ochrany obyvatelstva je v povědomí veřejnosti zužována na zabezpečení obyvatelstva PIO a 
budování stálých úkrytů. I přes probíhající osvětu a poskytování informací ve sdělovacích 
prostředcích si veřejnost neuvědomuje, že otázka zabezpečení PIO a úkrytů není zásadní pro 
řešení následků mimořádných událostí v míru.  
 

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 
průmyslové havárie, přírodní katastrofy a teroristické akce. Na základě pokynu ministerstva 
školství bylo zařazeno vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných situacích 
do učebních osnov.  
 

V této souvislosti HZS kraje pokračoval ve spolupráci s Krajským pedagogickým centrem 
Zlín (nyní pracoviště Pedagogického centra Praha) a školským odborem Krajského úřadu 
Zlínského kraje ve vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří o problematiku chování člo-
věka při mimořádných událostech projeví zájem. Jedním z kroků v tomto směru bylo i pro-
školení pracovníka krajského pedagogického centra v Institutu ochrany obyvatelstva MV – 
GŘ HZS ČR v Lázních Bohdanči. 
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4.3.3. Prostředky individuální ochrany 
 

Problematika PIO je v současné době řešena zákonem o IZS6) a již výše zmíněnou kon-
cepcí ochrany obyvatelstva. Z těchto dokumentů vyplývá, že PIO jsou předurčeny pouze pro 
plnění úkolů CO ve válečných podmínkách a povinnost státu zabezpečit PIO je dána pouze 
pro následující kategorie obyvatelstva: 

- děti do 18 let, resp. do doby ukončení docházky na střední školy, 
- zdravotnická a sociální zařízení (osoby nacházející se ve zdravotnických zařízeních, 

v domovech důchodců a pro ty, kteří nejsou schopni se o sebe momentálně postarat), 
- doprovod (ženy na mateřské dovolené, učitelé a personál škol, zdravotnických a soci-

álních zařízení). 
 
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 vyplývá již ze zákona o IZS6) a taktéž 
z již výše zmíněné koncepce ochrany obyvatelstva. 

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

dován dle jiného rozložení, než jsou statistické údaje podle ČSÚ. Aktuální údaje se v zásadě 
neliší od přehledu, který byl obsažen v předchozí zprávě za rok 2003.    
 

Věk dítěte Statisticky zjištěný počet dětí (údaje obcí) 
do 18 měsíců 8 000 
18 měsíců – 6 roků 23 700 
6 – 18 roků 92 500 
Celkem 124 200 

 
Počet prostředků individuální ochrany pro vybrané skupiny obyvatelstva na teritoriu Zlín-

ského kraje k 31.12.2004: 
 
Okres/materiál Lícnice - dospělí Lícnice - dětské Dětské vaky Filtr MOF-2,4 

Kroměříž 352 0 0 1 150 

Uh. Hradiště 483 674 156 540 

Vsetín 25 793 1 820 561 52 682 

Zlín 14 028 1 260 47 14 900 

Celý kraj 40 656 3 754 764 69 272 
Ubylo prostředků 48 765 20 533 2 112 26 858 

 
Hospodaření s materiálem CO je prováděno na základě pokynů MV – GŘ HZS ČR. 

V souladu s těmito pokyny byl materiál k 31.10.2004 odsunut ze všech úložišť u právnických 
a fyzických osob do centrálních skladů HZS kraje a do skladů Základny logistiky MV – GŘ 
HZS ČR v Olomouci. V Opravárenském závodě MV – GŘ HZS ČR v Olomouci se lícnice 
kontrolují a vyhovující budou uloženy zpět do centrálních skladů HZS kraje. Materiál nebude 
tedy distribuován zpět do jednotlivých úložišť (obce, školy, zdrav.zařízení), ale bude připra-
ven v centrálních skladech pro případný výdej podle rozhodnutí Vlády ČR. Termín ukončení 
revize všech lícnic v rámci celé ČR se předpokládá v roce 2009.  

   
6)  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějším předpisů. 
6)  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějším předpisů. 
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4.3.4. Prostředky kolektivní ochrany (úkrytový fond) 
 

Podle schválené koncepce se nepředpokládá budování dalších stálých úkrytů s účastí stá-
tu, ale problematika ukrytí bude řešena budováním improvizovaných úkrytů tzv. zodolněním. 
MV-GŘ HZS ČR vydalo příručky k provedení zodolnění vybraných domovních prostor. 
 

V roce 2004 bylo z centrální evidence vyřazeno 16 úkrytů (město Vsetín – 3, město Zlín 
– 4, Soukromé byty Zlín – 1, TAJMAC-ZPS Zlín – 1, Český Telecom Zlín – 1, Lázně Luha-
čovice – 1, obec Velký Ořechov – 1, město Luhačovice – 1, JM energetika Pozlovice, Otro-
kovice – 2, RK Horácko Slavičín - 1). Majiteli úkrytů jsou především města, školy 
a právnické osoby. Z prostředků ochrany obyvatelstva byly hrazeny pravidelné revize filtro-
ventilačního zařízení, drobné opravy, provozní náklady a energie. Je podporováno dvouúče-
lové využití úkrytů např. jako parkoviště, sklady, archivy apod. V budoucnu bude ovšem ten-
dence tyto stálé úkryty postupně vyřazovat z centrální evidence. 

 
Přehled o úkrytovém fondu kraje je uveden v následující tabulce: 

 
Okres Počet úkrytů Kapacita úkrytů Procento ukrytí 

Kroměříž 13 1 705 1,6 
Uherské Hradiště 23 5 030 3,5 

Vsetín 86 19 105 13 
Zlín 87 27 850 14,3 

Celý kraj 209 53 690 9 
Úbytek úkrytů 15 2 685 0,5 

 
4.3.5. Prostředky varování a vyrozumění 
 

V roce 2004 HZS kraje navázal na probíhající rozšiřování a postupné zkvalitňování tzv. 
jednotného systému selektivního rádiového návěštění s možností spouštění sirén programem 
CENTRUM (dříve CAS-100). Tento systém umožňuje spouštět sirény nejen místně, ale i dál-
kově rádiovým signálem z OPIS GŘ HZS ČR na celém území ČR a z OPIS HZS kraje pak na 
celém území kraje, okresu nebo v obci. V oblasti varování jsou modernizovány místní rozhla-
sy, jsou využívány nové technologie v oblasti spojení, varování a vyrozumění. HZS kraje po-
kračoval v doplňování databáze těchto prostředků. V rámci zkvalitňování varování obyvatel-
stva jsou do majetku HZS kraje převáděny sirény jiných organizací a obcí, přestože podle 
zákona o IZS6) je dána odpovědnost za varování obyvatelstva nejen HZS kraje, ale především 
orgánům obcí. Na sirény převzaté do majetku HZS kraje byly podle finančních možností při-
pojovány radiové přijímače pro dálkové spouštění sirén.  

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

Okres Sirény rot. El. sirény Dálk. ovlád. Jiné sirény Míst. rozhl., 
kabel. TV 

Kroměříž 33 9 40 65 83 

Uh. Hradiště 60 13 72 78 77 
Vsetín 67 4 70 57 66 
Zlín 77 3 62 86 63 

Celý kraj 237 29 244 286 289 

   
6)  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějším předpisů. 
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Prostředky ochrany jednotlivce byly v minulosti vyráběny v souladu s koncepcí, která 
předpokládala napadení našeho státu zbraněmi hromadného ničení. V současné době se ne-
předpokládá v nejbližších 10 letech na našem území vznik válečného konfliktu, ale události 
ukazují, že je nutné zabývat se především nebezpečím teroristických útoků, průmyslových 
havárií a mimořádných přírodních katastrof. Pro ochranu před těmito účinky není dostatek 
odpovídajících ochranných filtrů a ochranných masek a také by nebyl dostatek času na jejich 
výdej. Proto se v současnosti klade daleko větší důraz na improvizované ukrytí, ochranu dý-
chacích 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 MV–GŘ 
HZS ČR již publikována řada příruček a instruktážních videofilmů, které byly předány pro-
střednictvím HZS kraje do  školských zařízení a obcí a další jsou připraveny k distribuci 
podle konkértních požadavků. 

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

Dále jsou připraveny příručky:  
- „Pro případ ohrožení“,  
- „Sebeochrana obyvatelstva ukrytím“,  
- „Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla“,  
- „Režim života při použití biologických a chemických zbraní“. 
 
HZS kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje a dalšími složkami IZS za-

bezpečil a distribuoval příručku „Bezpečí občanů Zlínského kraje“ v nákladu 100 tis. výtisků. 
 
4.3.6. Plnění úkolů na úseku krizového řízení a havarijního plánování 
 

V roce 2004 byl přepracován Havarijní plán Zlínského kraje (dále jen „HP ZK“) a dne 
18.6.2004 byl schválen hejtmanem kraje. Současně byly zpracovány výpisy z HP ZK pro ob-
ce s rozšířenou působností a v el. Formě byl HP ZK poskytnut složkám IZS a správním úřa-
dům Zlínského kraje.  

 
V návaznosti na HP ZK byl v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o 

změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracován Krizový 
plán Zlínského kraje (dále jen „KP ZK“). KP ZK byl dne 1.10.2004 schválen hejtmanem kra-
je a následně projednán na zasedání bezpečnostní rady kraje.  

 
Již v roce 2003 byly určeny obce Zlínského kraje (jedná se o všechny obce s rozšířenou 

působností), které mají povinnost rozpracovat vybrané úkoly KP ZK. HZS kraje těmto obcím 
poskytuje metodickou pomoc. 

 
Zpracováním a schválením KP ZK byla završena první etapa realizace krizové legislativy. 

HZS kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, Policií ČR, Územní střediskem 
zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, Armádou ČR, obcemi s rozšířenou působnos-
tí a s dalšími subjekty kraje vytvořil jednu ze základních dokumentací pro řešení krizových 
situací. KP ZK je „živým“ dokumentem, který bude neustále doplňován a každý rok aktuali-
zován. KP ZK je neveřejný dokument a proto není možné zpřístupnit nebo poskytnout obča-
nům jeho celý obsah.  
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V návaznosti na „Přehled právnických a podnikajících fyzických osob, které zajišťují pl-

nění opatření z KP ZK“ bylo vytipováno celkem 29 subjektů, kteří budou zabezpečovat zá-
kladní funkce na území Zlínského kraje. Těmto subjektům byly zaslány základní podklady 
pro zpracování plánu krizové připravenosti a je jim průběžně poskytována metodická pomoc.   

 
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 31.12.2004 uvádí 
následující tabulka: 
 

Okres Návrh Oslovení Příprava Ukončení CELKEM 
Kroměříž 68 90 27 36 221 
Uherské Hradiště 74 61 14 73 222 
Vsetín 140 38 16 83 277 
Zlín 150 22 5 213 390 
Celkem 432 211 62 405 1110 

 
 
5. ZÁCHRANNÉ A LIKVIDAČNÍ PRÁCE  

 
Záchranné a likvidační práce jednotkami PO byly v průběhu roku 2004 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 2004 ve 
Zlínském kraji jsou uvedeny v přílohách této zprávy.  

 
Ke zlepšení příhraniční spolupráce složek integrovaného záchranného systému se složka-

mi Slovenské republiky pokračovala jednání, která vyústila v konečný text dohody mezi HZS 
kraje a Krajským ředitelstvím Hasičského a záchranného sboru v Trenčíně. Podpis této doho-
dy se uskutečnil 13. února 2004 (symbolicky na hranici mezi Českou a Slovenskou republi-
kou  – na Kohútce).  
 

Jednotky HZS kraje provedli celkem 59 prověřovacích a taktických cvičení, kterých se 
zúčastnilo celkem 564 příslušníků HZS kraje, části těchto cvičení se zúčastnili také složky 
IZS kraje včetně příslušníků Armády ČR.   

 
 

6. PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z KONCEPCE POŽÁRNÍ OCHRANY 
 

Koncepce požární ochrany kraje podle zákona o požární ochraně9) nebyla v době zpraco-
vání této zprávy ještě dokončena. Zpracování koncepce PO kraje včetně předchozího projed-
nání na úrovni MV – GŘ HZS ČR a Zlínského kraje se předpokládá do 31. srpna 2005 (sou-
částí koncepce bude i výsledná analýza požárního nebezpečí území Zlínského kraje a plošné 
pokrytí jednotkami PO). 
 

   
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. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Zlínského kraje. 
9)  § 26 zákona č. 133/1985 Sb. 
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7. ZÁVĚR 
 

Závěrem je možno stručně konstatovat, že ze strany HZS kraje byly rozhodující úkoly 
stanovené „Hlavním zaměření činnosti na rok 2004“ splněny.   
 
 

 



Příloha ke Zprávě o stavu požární ochrany ve Zlínském kraji za rok 2004 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Přehled událostí a statistický rozbor 
zásahů jednotek PO 

 
- Zlínský kraj 2004 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: mjr. Ing. Petr Svízela  

kpt. Bc. Roman Vaněk  
 



 
DEFINICE SLEDOVANÝCH DRUHŮ UDÁLOSTÍ 

 
Požár (P)  
Za požár se považují 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. Požár 
přírodních porostů (s výjimkou lesních), odpadů, demolic a vraků vozidel, vznícení potravin při 
vaření a vznícení sazí v komíně, pokud nevznikne škoda a nedojde k jeho rozšíření, k usmrcení či 
zranění osob nebo jejich ohrožení může být dále považován za požár dále nedošetřovaný. 
Za požár nepovažují  

a) výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu, 
b) hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, pokud nedojde k rozšíření 

hoření mimo prostor vinutí, 
c) žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci, 
d) vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze vznik těchto 

případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za předpokladu, že nedojde 
k rozšíření hoření mimo předpokládanou část  technologie, nebo pokud jsou specifikovány 
výhradně jako provozní nehody, za předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice 
požáru. 

 

Dopravní nehoda (DN)  
Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních 
prostředků.  

Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody.  

Pokud by v činnosti jednotky převládaly jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do 
životního prostředí, klasifikuje se tento zásah rovněž podle převažujícího charakteru.  

Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár.  

Za dopravní nehodu je třeba považovat i případ, kdy jednotky pouze dopravní prostředek 
vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci 
apod.), odstraňovaly pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků 
látek - provozních náplní vozidel apod.). 

DN silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo hromadné DN). 

DN silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích za účasti více 
než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy osob. 

DN železniční vč. metra - na všech železničních tratích, včetně vleček. 

DN letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel. 

DN ostatní  - např. na polních a lesních cestách, textem doplnit. 



 
Živelní pohroma (ŽP)  

Zásah u události spojený s likvidací následků povodně, záplavy, deště, sněhu, námrazy, větrné 
smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle 
převažujícího charakteru. 

 

Únik nebezpečné chemické látky (ÚNL)  

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně 
ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. 

Zásah k omezení 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.) Týká se všech nebezpečných chemických látek a také úniků jiných látek . 

ÚL  plynu/aerosolu - plyn v jakémkoli skupenství včetně pod tlakem stlačeného nebo 
zkapalněného plynu  

ÚL kapaliny (mimo ropných produktů) – nebezpečná kapalina  

ÚL ropného produktu (olejová havárie) – zásah převážně k zabránění  úniku a omezení jeho 
rozsahu výhradně ropných produktů.  

Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek 
z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako dopravní 
nehoda. 

ÚL pevné látky - nebezpečná  tuhá  látka     

ÚL ostatní  - jiné látky včetně potravinářských produktů 

 
Technická havárie (TH)  

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů. 

Technická havárie - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého rozsahu či 
značných následků na zdraví osob, zvířat či majetku (např. destrukce objektu). 

TH technická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu mimo 
technologický provoz závodů (mimo dopravních nehod). Jedná se o pomoc technikou jednotek 
bez návaznosti jakéhokoliv technologického provozu resp. výroby,  např.: 

• vyproštění osob z výtahu, 

• nouzové otevření bytu, 

• odstranění překážek z komunikací i jiných  prostor, 

• otevírání uzamčených prostorů, 

• likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., 



• odvětrání prostor, 

• záchranu osob a zvířat, 

• čerpání ,uzavírání a navážení vody, 

• asistence při hledání nástražného systému (např. výbušného), 

• provizorní nebo jiné opravy, 

• vyprošťování předmětů, osob (včetně prací na vodě), 

• měření koncentrací nebo radiace (není-li součástí jiné události než Technické pomoci). 

TH technologická pomoc - odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém 
provozu závodů. Jedná se o pomoc technikou jednotek v určité technologii či provozu podniku, 
např.: 

• náhrada havarovaného chlazení, 

• nouzová dodávka vzduchu, vody, 

• požární asistence, 

• dohašování ohnisek po pálení klestu nebo následné dohašování ohnisek  požáru lesa, 

• ochlazování  briket, skládek u těch případů, které nemají znaky definice požáru. 

Dojde-li během asistence ke vznícení např. nečistot, plynu apod., nejedná se o požár, je-li 
vhodnější tuto látku ponechat vyhořet a nerozšíří-li se hoření mimo technologický prostor, 
v němž hoření vzniklo. 

TH ostatní pomoc  - nelze klasifikovat předchozími druhy TH. Jedná se např. o odvoz nebo 
převoz pacienta či lékaře i na vyžádání jiné služby (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). 

 

Radiační havárie a nehoda (RHN) 

Zásah u události spojený s  nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího 
záření  

 

Ostatní mimořádná událost (OMU)  

Zásah u jiné události kupř. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí a dále pak 
všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi. 

 

Planý poplach (PP) 

Činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se 
nepotvrdila. 

 
 



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
přehled událostí od 1.1.2004  -  31.12.  2004

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

Typ události
Požár (P)
11 - P - s účastí jednotky PO 119 128 172 213 632
19 - P - bez účasti jednotky PO 3 3 2 6 14
Požáry celkem 122 131 174 219 646
Dopravní nehoda (DN)
21 - DN - silniční 180 178 209 178 745
22 - DN - silniční hromadná 0 0 2 0 2
23 - DN - železniční (vč. Metra) 2 0 3 3 8
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 0 5 0 0 5
32 - ŽP - převažující sníh, námrazy 0 0 0 0 0
33 - ŽP - převažující větrná smršť 9 9 6 41 65
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 0 5 0 13 18
42 - UNL - únik kapaliny (mimo ropných produktů) 0 1 5 7 13
43 - UNL - únik ropných produktů 1 14 21 42 78
44 - UNL - únik pevné látky 0 3 1 0 4
45 - UNL - ostatní (včetně jiné než chemické) 0 1 1 0 2
Technická havárie (TH)
51 - TH - technická havárie 0 1 0 11 12
52 - TH - technická pomoc 310 208 327 303 1 148
53 - TH - technologická pomoc 9 1 8 8 26
54 - TH - ostatní pomoc 4 2 71 2 79
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 60 51 60 54 225
CELKEM 697 610 888 881 3076



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
základní údaje o požárech od 1.1.2004  -  31.12. 2004

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

Požáry se škodou pod 10. 000,- Kč 86 81 111 140 418
Požáry se škodou 10. 000 - 250. 000,- Kč 27 42 48 57 174
Požáry se škodou 250. 100 - 1. 000. 000,- Kč 8 8 11 19 46
Požáry se škodou nad 1. 000. 000,- Kč 1 0 4 3 8
Počet usmrcených 0 1 3 4 8
Počet usmrcených hasičů 0 0 0 0 0
Počet zraněných 5 5 11 12 33
Počet zraněných hasičů 2 2 3 2 9
Evakuováno osob 150 1 0 24 175
Zachráněno osob 1 1 2 3 7
Přímá škoda (tis. Kč) 6 716 6 794 18 368 95 583 127 461
Uchráněné hodnoty (tis. Kč) 19 330 42 011 83 319 62 250 206 910

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje,
souhrnné informace o událostech od 1.1.2004  -  31.12. 2004

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

Počet usmrcených osob 12 20 13 30 75
Počet usmrcených hasičů - HZS 0 0 0 0 0
Počet usmrcených hasičů - SDH 0 0 0 0 0
Počet zraněných osob 106 170 152 116 544
Počet zraněných hasičů - HZS 1 3 2 4 10
Počet zraněných hasičů - SDH 1 1 1 0 3
Počet evakuovaných osob 150 13 4 26 193
Počet zachráněných osob 12 2 59 67 140



č ů

Typ události KM UH VS ZL CELKEM

Požáry celkem 122 131 174 219 646
Dopravní nehoda (DN) 182 178 214 181 755
Živelná pohroma (ŽP) 9 14 6 41 70
Únik nebezpečné chemické látky (UNL) 1 24 28 62 115
Technická havárie (TH) 323 212 406 324 1265
Radiační havárie a nehoda (RHN) 0 0 0 0 0
Planý poplach (PP) 60 51 60 54 225
CELKEM 697 610 888 881 3076
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Přehled událostí dle typu za rok 2004 -  Okres Kroměříž
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Přehled událostí dle typu za rok 2004 -  Okres Uh.Hradiště

Technická havárie (TH)
212
36%

Ost. mim. události (OMU)
0

0%

Planý poplach (PP)
51
8%

 Požár (P)
131
21%

 Dopravní nehoda (DN)
178
29%

Živelní pohroma (ŽP)           
14
2%

 Únik nebezpečné chemické 
látky (UNL)

24
4%



Přehled událostí dle typu za rok 2004 -  Okres Vsetín
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Přehled událostí dle typu za rok 2004 -  Okres Zlín
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Přehled událostí dle typu za rok 2004 - Zlínského kraje
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 Srovnání okresů ve Zlínském kraji za rok 2004

KM UH VS ZL CELKEM

Přímá škoda (tis. Kč) 6 716 6 794 18 368 95 583 127 461
Uchráněné hodnoty (tis. Kč) 19 330 42 011 83 319 62 250 206 910
Počet evakuovaných osob 150 13 4 26 193
Počet zachráněných osob 12 2 59 67 140
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Požáry podle měsíců v roce 2004
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Přehled největších a nejtragičtějších požárů v roce 2004 ve Zlínském kraji 

územní odbor Kroměříž 
 
 
 
 

 
 
 
Datum:   10.2.2004 
Adresa:   ZZS Kroměříž 
Objekt:   Sanitní automobil   
Zasahoval:  HZS Kroměříž 
Příčina:   Závada teplovzdušného ventilátoru 
Přímá škoda:   719 400,- Kč 
Uchráněné hodnoty:  - 
Usmrceno:   - 
Zraněno:  - 

 
 
 

 
 



 
 
Datum:   13.2.2004       
Adresa:   Kostelany 
Objekt:  Chata s přístavkou 
Zasahoval:  HZS Kroměříž, SDH Zdounky,  
   SDH Kostelany, SDH Kroměříž 
Příčina:   Technická závada 
Přímá škoda:   570 000,- Kč 
Uchráněné hodnoty:   50 000,- Kč 
Usmrceno:   - 
Zraněno:   - 

 
 

 
 

 
 
Datum:   15.4.2004 
Adresa:   Rajnochovice 
Objekt:   Hostinec 
Zasahoval:  HZS Holešov, SDH Chvalčov 
Příčina:   V šetření 
Přímá škoda:   1 200 000,- Kč 
Uchráněné hodnoty:  5 000 000,- Kč 
Usmrceno:   - 
Zraněno:   - 
 
 
 



 
 
 
Datum:   13.8.2004 
Adresa:   Ludslavice 
Objekt:   Rodinný dům 
Zasahoval:  HZS Bystřice p. Hostýnem, SDH Ludslavice 
   SDH Holešov 
Příčina:   Atmosferický výboj 
Přímá škoda:    750 000,- Kč 
Uchráněné hodnoty:  2 000 000,- Kč 
Usmrceno:   - 
Zraněno:   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Přehled největších a nejtragičtějších požárů v roce 2004 ve Zlínském kraji 
územní odbor Uherské Hradiště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        27.3.2004 
Adresa:       Uherský Ostroh 
Objekt:       Dodávka Ford 
Zasahoval:  HZS Uh. Hradiště,  

SDH Uh. Ostroh 
Příčina:       Svařování autogenní soupravou 
Přímá škoda:     450 000,- Kč 
U.hodnoty:        - 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 
 
 
 

 



 
 
 
Datum:        27.6.2004      
Adresa:       Ostrožská Nová Ves 
Objekt:      Laserový ploter 
Zasahoval:  HZS Uherské Hradiště  
Příčina:        Technická závada elektroinstalace 
Přímá škoda:      500 000,- Kč 
U.hodnoty:       3 000 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 

 
 

 
 
 

Datum:        28.9.2004      
Adresa:       Březolupy 
Objekt:       Osobní automobil Škoda Octavia 
Zasahoval:  HZS Uherské Hradiště 
Příčina:        Technická závada palivové soustavy 
Přímá škoda:     450 000,- Kč 
U.hodnoty:       - 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 

 
 



 
 
 
Datum:        22.12.2004      
Adresa:       Uherský Brod 
Objekt:       Izolační vata ve skladu stavebnin 
Zasahoval:  HZS Uherský Brod, SDH Vlčnov 
Příčina:        Zábavná pyrotechnika 
Přímá škoda:     200 000,- Kč 
U.hodnoty:       500 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:      - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Přehled největších a nejtragičtějších požárů v roce 2004 ve Zlínském kraji 
územní odbor Vsetín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:       15.1.2004 
Adresa:       Ratiboř 
Objekt:       Dřevěná chalupa 
Zasahoval:  HZS Vsetín, SDH Ratiboř 
   SDH Jablůnka, SDH Hošťálková 
Příčina:       Nedbalost při použití topidla 
Přímá škoda:    200 000,- Kč 
U.hodnoty:       200 000,- Kč 
Usmrceno:     1 
Zraněno:      - 
 
 
 
 
 
 



 
 
Datum:        8.2.2004 
Adresa:       Vsetín 
Objekt:       Free Bar    
Zasahoval:  HZS Vsetín 
Příčina:        Úmyslné zapálení 
Přímá škoda:    1 500 000,- Kč 
U.hodnoty:       1 000 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:     - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:        8.7.2004 
Adresa:       Valašské Meziříčí 
Objekt:       Sklad firmy ROBE 
Zasahoval:   HZS Val. Meziříčí    
Příčina:       Technická závada na elektroistalaci 
Přímá škoda:    3 000 000,- Kč 
U.hodnoty:      1 000 000,- Kč 
Usmrceno:    - 
Zraněno:     - 
 
 



 
 
 
Datum:        5.9.2004 
Adresa:       Valašské Meziříčí 
Objekt:       Střecha firmy Kraft Foods 
Zasahoval:  HZS Val. Meziříčí, HZSP Deza 

SDH Rožnov pod Radhoštěm    
Příčina:        technická závada  
Přímá škoda:     1 000 000,- Kč 
U.hodnoty:       50 000 000,- Kč 
Usmrceno:     - 
Zraněno:     - 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datum:      27.12.2004 
Adresa:      Rožnov - Uhliska 
Objekt:       Rodinný domek 
Zasahoval:    
Příčina:        Nedbalost  
Přímá škoda:   3 000,- Kč 
U.hodnoty:       - 
Usmrceno:     2 
Zraněno:      - 

 



 
Přehled největších a nejtragičtějších požárů v roce 2004 ve Zlínském kraji 

územní odbor Zlín 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   5.2.2004 
Adresa :  Otrokovice Nádražní 1411 
Objekt :  Bytový dům 
Zasahoval:  HZS Zlín, HZS Otrokovice, HZSP Barum, 
  SDH Otrokovice  
Přímá škoda:  1 000 000,- Kč  
U.hodnoty:        200 000,- Kč 
Příčina :  nedbalostní jednání 
Usmrceno:  - 
Zraněno:             1  
 
 
 
 
 



 
 
 
Datum: 20.10.2004  
Adresa : Tečovice 281 
Objekt : Rodinný domek 
Zasahoval: bez zásahu jednotek PO 
Přímá škoda : 100.000,- Kč 
U.hodnoty:      - 
Příčina :  Neobjasněno  
Usmrceno : 1 
Zraněno : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 27.10.2004 
Adresa :  Slušovice Dostihová 1 
Objekt : Sklad elektroniky 
Zasahoval: HZS Zlín, SDH Slušovice, SDH Vizovice, 
 HZSP Mitas 
Přímá škoda : 77 000 000,- Kč 
U.hodnoty:      -  
Příčina :  Hořlaviny u topidla 
Usmrceno : - 
Zraněno : - 
 



 
 
 
 
Datum: 28.10.2004 
Adresa :  Zlín Slezská 5258 
Objekt :  Bytový dům 
Zasahoval: HZS Zlín 
Přímá škoda :  300 000,- Kč 
U.hodnoty:      3 000 000,- Kč  
Příčina :  Sebevražedný úmysl 
Usmrceno : 1 
Zraněno : - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 23.12.2004 
Adresa :  Březová 7 
Objekt :  Rodinný domek 
Zasahoval: HZS Zlín 
Přímá škoda : 5 000,- Kč 
U.hodnoty:       
Příčina :  Hořlaviny u topidla 
Usmrceno : 2 
Zraněno : - 
 


