
 

 

Odbor vnitřní správy  4 
 
 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 17. 6. 2020 
Zpracovali:  
Mgr. Jitka Svobodová, odbor vnitřní správy 
Petr Lédl, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

města Svitavy (čl. 2, přílohy č. 1, 2) 
Libor Sedlák, technicko - organizační činnosti v oblasti 

požární ochrany (čl. 3) 
mjr. Ing. Jan Novotný, plk. Mgr. Vlastimil Štrumfa, 
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 
územní odbor Svitavy (čl. 4) 
Překládá: rada města 

 
  
Zpráva o stavu požární ochrany ve městě Svitavy 
 
Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města předkládáme zprávu, která informuje o stavu požární ochrany 
ve městě Svitavy v roce 2019 a ve vybraných oblastech je hodnoceno i období letošního 
roku, a to do 31. 5. 2020. Součástí zprávy jsou údaje o činnosti Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje – územního odboru Svitavy a Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů města Svitavy. V oblasti požární prevence je zhodnocen současný stav a zároveň 
zpracován plán preventivně výchovné činnosti, který byl schválen radou města na jednání 
8. června 2020. 
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1. Přehled členů JSDH, jejich zařazení a odbornost 
2. Přehled výjezdů JSDH – 2019 
3. Plán preventivně výchovné činnosti na období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2021 

 
 
1. Zajištění požární ochrany ve městě  
 
 Město Svitavy zajišťuje v souladu s příslušnými právními předpisy stanovené 
povinnosti na úseku požární ochrany. Jedná se zejména o zákon o požární ochraně, 
příslušné prováděcí vyhlášky a nařízení. Rada a zastupitelstvo města projednává zprávu  
o stavu požární ochrany ve městě Svitavy vždy jedenkrát v příslušném kalendářním roce.  
 
Město plní v oblasti požární ochrany úkoly ve třech základních oblastech.  
 V samostatné působnosti má město zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů 
města Svitavy kategorie JPO II/1, zabezpečuje komplexní akceschopnost této jednotky po 
stránce odborné, vybavení speciální požární technikou a prostředky požární ochrany. Sídlo 
jednotky je umístěno v budově hasičské zbrojnice na ulici Požární 187/2. V tomto objektu má 
jednotka k dispozici zázemí. V letech 2014 - 2016 zde proběhly stavební úpravy v prostorách 
uvolněné bytové jednotky, kde bylo vybudováno sociální zařízení, zbudována šatna  
a kancelář velitele, opraveny chodby, vyměněn plynový kotel. V prostoru garáží je kromě 
techniky umístěn také kontejner krizové připravenosti, který je určen pro mimořádné události 
s větším počtem zraněných. Jeho součástí je speciální záchranářské vybavení včetně 
záchranářského stanu, který je určen pro zabezpečení zázemí pro záchranáře. Užívání 
kontejneru je upraveno dohodou, kterou má město Svitavy uzavřenou se Zdravotnickou 
záchrannou službou Pardubického kraje. V roce 2016 uzavřelo město Svitavy s obcí 
Kamenná Horka smlouvu o zabezpečování požární ochrany, jejímž předmětem je zajištění 
plnění úkolů jednotky požární ochrany pro obec Kamenná Horka, která jednotku nezřídila,  
a to za roční příspěvek a úhradu případných nákladů souvisejících se zásahem.  
Město Svitavy vydává formou obecně závazné vyhlášky požární řád města Svitavy, který 
upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě. Jeho součástí je 
přehled o zdrojích vody pro hašení a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Pravidelnou 
aktualizaci stanovené dokumentace obce provádí odbor vnitřní správy ve spolupráci 
s osobou odborně způsobilou.  
 Preventivně výchovná činnost je zajišťována společně s ÚO HZS Svitavy a JSDH  
a rada města schvaluje každoročně plán zaměření této činnosti.  
 Ohlašovna požárů je umístěna v sídle městské policie, kde je zajištěna nepřetržitá 
služba 24 hodin denně. Řád ohlašovny požárů města Svitavy vydává rada města jako svoji 
směrnici.  
 Městský úřad jako vybraný obecní úřad zabezpečuje prostřednictvím jednotky dle 
požárního poplachového plánu Pardubického kraje hašení požárů, záchranné práce  
a zásahy při dopravních nehodách i mimo územní obvod jednotky, tj. mimo katastr města 



 

 

Svitavy. K zajištění těchto činností je jednotka povolávána prostřednictvím Krajského 
operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje.  
 Město plní i povinnosti stanovené právnickým osobám zvláštními právními 
předpisy, a to prostřednictvím odborně způsobilé osoby na základě smlouvy o dílo, panem 
Liborem Sedlákem. Jedná se zejména o kontrolu budov, ve kterých je umístěn městský úřad, 
organizační složky města a hasičská zbrojnice. Odborně způsobilá osoba rovněž provádí 
kontrolu ve společných prostorách domů ve vlastnictví města a domů, kde město zajišťuje 
správu.  
 
Financování požární ochrany je zajišťováno vícezdrojově, a to převážně z rozpočtu města, 
dále pak z dotací poskytovaných HZS a Pardubickým krajem a příspěvků obce Kamenná 
Horka a ZZS. 
 
V roce 2019 město obdrželo dotace a příspěvky v celkové výši 274,4 tis. Kč:  
 150 000 Kč   dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky  
   37 863 Kč       neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra na věcné vybavení  

a uskutečněné zásahy 
   31 500 Kč       dotace z rozpočtu Pardubického kraje na zásahové oděvy 
   30 000 Kč       příspěvek obce Kamenná Horka – smlouva o zabezpečování  

požární ochrany 
   25 000 Kč  příspěvek ZZS na správu kontejneru krizové připravenosti  
 
V roce 2019 bylo na požární ochranu čerpáno 1 980,2 tis. Kč. Tyto výdaje byly použity na 
mzdy, nákup ochranných pomůcek a oděvů, provozního materiálu, vybavení zbrojnice  
a jednotky, úhrady služeb, oprav, energií, pohonných hmot, telefonních poplatků, revizí atd. 
Z investičních výdajů bylo v roce 2019 realizováno pořízení přívěsného vozíku za 143,0 tis. 
Kč. 
 
2. Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy 

 
Jednotka je zařazena do kategorie JPO II/1 – jednotka s územní působností, která 

zabezpečuje v katastru svého zřizovatele, i mimo území města výjezd jednoho družstva  
o zmenšeném početním stavu (velitel, strojník, 2 hasiči) do 5-ti minut od vyhlášení poplachu. 
 

 

2.1 Náplň činnosti jednotky  
 

- hašení požárů  
- záchranné práce při živelních pohromách, dopravních nehodách a jiných mimořádných 

událostech 
- plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel 
- preventivně výchovná činnost 
- zajišťování doplňkové činnosti v souladu se zřizovací listinou   

 

 

2.2 Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy 
  
 Město zřídilo tuto jednotku jako organizační složku města. Velitele jednotky jmenuje 
starosta města a do této funkce byl jmenován Petr Lédl. Jednotka s územní působností 
města Svitavy je zařazená do kategorie JPO II/1. Provádí hašení požárů a záchranné práce 
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další povinnosti podle 
zákona o požární ochraně a integrovaném záchranném systému ve svém územním obvodu. 
Podle nařízení Pardubického kraje, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného 



 

 

pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, je jednotka od roku 2010 
předurčena také pro záchranné práce na vybraných úsecích dálnic, rychlostních silnic 
I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu. 
Provádí rovněž činnosti k ochraně životního prostředí při úniku závadných látek (např. únik 
provozních kapalin vozidel) do vodotečí nebo do půdy. Městský úřad Svitavy je vybraným 
obecním úřadem, který zabezpečuje akceschopnost této jednotky k zásahům i mimo územní 
obvod města.  
 Službu v jednotce vykonávají členové jako svoje zaměstnání ve vedlejším pracovním 
poměru. Členové jednotky musí absolvovat stanovenou odbornou přípravu, musí být fyzicky 
zdatní a zdravotně způsobilí. K zajištění včasného výjezdu jednotky a s ohledem na 
stanovený časový limit pro odjezd ze základny na místo zásahu, který je u této kategorie  
5 minut po vyslání jednotky k výjezdu, je členům jednotky stanovena nepřetržitá pracovní 
pohotovost mimo požární zbrojnici v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém 
početním stavu, tzn. čtyřčlenné družstvo ve složení - velitel jednotky nebo družstva, strojník 
a dva hasiči. Odborná příprava členů jednotky je prováděna jak teoreticky (seznamováním 
s příslušnými pokyny, nařízeními apod.), tak i výcvikem prováděným podle odborností (např. 
výcvik nositelů dýchací techniky, obsluhy motorových pil, vyprošťování zraněných osob  
z havarovaných vozidel). Odborná příprava je také zabezpečována taktickými cvičeními při 
simulovaných požárech nebo dopravních nehodách a v odborných zařízeních Hasičského 
záchranného sboru ČR. Od dubna roku 2014 je pro členy jednotky zajišťována odborná stáž 
na výjezdovém stanovišti ZZS Pak ve Svitavách. 
 Od roku 2014 je navázána spolupráce se ZZS Pak o provozování kontejneru krizové 
připravenosti, který je ve správě členů Jednotky dobrovolných hasičů města Svitavy. 
Kontejner je připraven k řešení mimořádných událostí hromadného neštěstí. 
 Zřizovací listinou je umožněno jednotce provádět mimo stanovené povinnosti 
v oblasti požární ochrany i doplňkovou činnost v okruzích navazujících na její hlavní účel. 
Jedná se zejména o požární asistenci při různých akcích nebo stavebních pracích, dovoz 
vody, úklid sněhu na budovách, čištění komunikací apod., kde nehrozí bezprostřední 
ohrožení života nebo majetku. Tuto činnost může jednotka vykonávat po předchozím 
souhlasu zřizovatele a na základě podané žádosti.  

V roce 2019 jednotka SDH města Svitavy řešila celkem 47 událostí – 26x poskytovala 
technickou pomoc, 17x zasahovala u požárů, 3x zasahovala u dopravní nehody, 1x byl planý 
poplach.   

Mimo území města zasahovala 11x, u těchto událostí byl 9x požár, 1x technická 
pomoc, 1x dopravní nehoda. 

V období nouzového stavu, který byl vyhlášen na celém území České republiky  
od 12. 3. do 17. 5. 2020 z důvodu koronavirové epidemie, zasahovala jednotka celkem  
18x a to v početním stavu, který byl po celou dobu mínus 5 členů. Bylo to z důvodu nařízení 
vlády č. 105 ze 17. března 2020, které zakazovalo po dobu nouzového stavu příslušníkům 
bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, tzn. nemohli vykonávat ani 
činnost v jednotce SDH obce. U JSDH města Svitavy se jednalo celkem o 5 členů - 3 jsou 
příslušníky HZS, 1 je u ZZS a 1 u armády. 
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3. Požární prevence a preventivně výchovná činnost 
 

Preventivní činnost na úseku požární ochrany, společně s osvětou významným 
způsobem přispívá k budování právního vědomí osob, kde je v popředí ochrana životů 
a zdraví osob a zároveň ochrana materiálních hodnot. Vysoké úsilí v oblasti prevence 
v návaznosti na požární bezpečnost, má přímý vliv na kvalitu života všech občanů. 
V současné době je oblast požární bezpečnosti a prevence transparentně prezentována ve 
sdělovacích prostředcích a celá řada informací k této problematice je přehledně uveřejněna 
na internetu. Vybraná problematika z této oblasti, zejména ta, která se promítá do 
každodenního života lidí, bývá pro svůj význam a klady občany vyhledávána. Většina občanů 
si uvědomuje, že úkoly v oblasti prevence a předcházení požárům, jsou zároveň povinnostmi 
jednotlivců, neboť každý je svým chováním a plněním jednotlivých povinností uvedených 
v legislativě schopen významně ovlivňovat bezpečnost svých spoluobčanů a svého okolí.  
Pozitivní vývoj směrem k bezpečnosti a požární prevenci však mnohdy zastiňují jedinci, kteří 
stále nevnímají požární bezpečnost jako záležitost prospěšnou a mnohdy díky negativním 
postojům a chování, vytváří podmínky ke vzniku událostí, vedoucích k ohrožení zdraví osob 
a velmi často bývají spojeny se vznikem významných materiálních škod. Při bližším šetření 
příčin vzniku těchto negativních události, jsou zjišťovány okolnosti, mezi které patří 
lehkovážné jednání, zanedbávání povinností, nebo přímo porušování platných zákonů.  
V mnoha případech nejsou vzácností ani úmyslná jednání. Následky takových událostí bývají 
nezřídka kolektivní a významným způsobem zasahují do práv a kvality života ostatních 
spoluobčanů. Zjištěné příčiny těchto událostí, by měly být varováním a zároveň názorným 
vodítkem pro zaměření pozornosti všech, do oblasti požární bezpečnosti, kterou nelze 
považovat za přežitek, ani nutné zlo, jak je některými jedinci vnímána.   
Složky HZS a SDH, které jsou nejvíc zainteresovány na úseku prevence a požární 
bezpečnosti, musí i nadále věnovat maximální pozornost oblasti osvěty zaměřené na 
budování právního vědomí občanů s důrazem právě na činnosti, kde bývá při negativních 
událostech kolektivní následek. 

 
 
3.1 Organizace požární prevence 
 

Úkoly v oblasti požární prevence jsou realizovány a organizovány na základě 
zákonných povinností dle zákona o požární ochraně (zákon č. 133/1985 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) a vyhláškou o požární prevenci (vyhláška č. 246/2001 Sb. ve znění 
pozdějších změn) pro organizační složky i příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je 
město Svitavy. Státní požární dozor u organizačních složek města a příspěvkových 
organizací vykonává HZS Pardubického kraje ÚO Svitavy. Odborná spolupráce příslušných 
organizačních složek města v roce 2019 s ÚO HZS Svitavy byla naplněna v realizaci úkolů 
na úseku prevence, konzultací a metodiky k provádění kontrolní činnosti OZO a dále dle 
vyhlášky o požární ochraně staveb (vyhláška č. 23/2008 Sb.), při uvádění staveb do trvalého 
užívání, rekonstrukcích a změnách v užívání staveb. 
 
a) Organizační složky města  

Realizace úkolů v oblasti požární prevence byla v roce 2019 zajišťována smluvně 
prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen „OZO“) panem Liborem Sedlákem. 
V oblasti prevence byly realizovány preventivní požární prohlídky, kontroly instalovaných 
požárně bezpečnostních zařízení v budovách, ve kterých je umístěn městský úřad. Dále 
probíhaly v souladu s plánem preventivní požární prohlídky v objektech bytových domů 
ve vlastnictví nebo správě města a objektech, ve kterých město vykonává činnost 
(Máchova alej 16) a činnost spojenou s využíváním vyhlídky ve věži kostela Navštívení 
Panny Marie k turistickým účelům, Pečovatelské služby města Svitavy (Felberova 
715/31) a dále čtyř instalovaných fotovoltaických elektráren. Při výkonu požární prevence 
spolupracuje OZO s příslušnými odbory městského úřadu a s ÚO HZS Svitavy.  



 

 

OZO zajišťuje dle potřeb města Svitavy i některé další činnosti, které jsou důležité pro 
splnění zákonných povinností na úseku požární ochrany, mezi které patří zejména 
příprava a aktualizace dokumentace požární ochrany, předepsané pro plnění úkolů 
města v samostatné i přenesené působnosti. 
 
 

b) Příspěvkové organizace zřizované městem Svitavy 
Úkoly požární prevence u těchto organizací jsou zajišťovány na základě uzavřených 
smluv mezi právním subjektem a příslušnou OZO.  

 
 
3.2 Stav požární ochrany v objektech města 
 

Město Svitavy provozuje čtyři činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle § 4 
zákona o požární ochraně, u kterých je vyžadováno specifické plnění úkolů k zajištění 
požární bezpečnosti a zvýšený dohled v oblasti prevence osobou odborně způsobilou na 
úseku požární ochrany. Jedná se o tyto činnosti:  

 a) činnost v ubytovně pro muže na Máchově aleji 208/16 
 b) činnost spojená s využíváním vyhlídky ve věži kostela Navštívení Panny Marie 
 c) činnost v objektu Pečovatelské služby města Svitavy, Felberova 715/31  
 d) činnost spojenou s provozem fotovoltaických elektráren Felberova 715/31, Wolkerova  
alej 92/18, T. G. Masaryka 40/25, Felberova 669/2  
K provozování těchto činností je zpracována předepsaná dokumentace požární ochrany 

a preventivní požární prohlídky provozované činnosti jsou prováděny 1 x za 6 měsíců. 
 

V měsíci dubnu 2019 byla v souladu s požadavky legislativy realizována komplexní 
prověrka BOZP a PO na všech pracovištích města Svitavy. V rámci této prověrky byla 
provedena preventivní požární prohlídka v objektu ubytovny pro muže, vyhlídky na věži 
kostela Navštívení Panny Marie a fotovoltaických elektráren. Činnosti v těchto objektech jsou 
v souladu s ustanovením § 4 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, začleněny jako činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. O stavu požární 
bezpečnosti při provozovaných činnostech, zjištěných závadách a stanovení termínů k jejich 
odstranění byl osobou odborně způsobilou vyhotoven a projednán podrobný zápis. Drobné 
zjištěné závady byly odstraněny již v průběhu probíhající kontroly. Součástí prověrky BOZP a 
PO, byla rovněž roční kontrola instalovaných požárně bezpečnostních zařízení v jednotlivých 
objektech. O výsledku kontroly těchto zařízení byly vyhotoveny samostatné doklady.  
Na základě zjištění při kontrole, odstranění části závad již v průběhu kontroly  
a následně provedení kontroly odstranění závad s uvedenými termíny k odstranění, lze 
konstatovat, že po stránce požární bezpečnosti, jsou splněny povinnosti vyplývající pro 
provozovatele z platné legislativy a zároveň je činnost provozována způsobem, který 
neohrožuje životy a zdraví osob. 

V objektu domu s pečovatelskou službou na ulici Felberova 715/31 byla v rámci 
preventivní požární prohlídky v měsíci květnu 2019 provedena kontrola požárně 
bezpečnostních zařízení instalovaných v objektu a bytech uživatelů a dále kontrola plnění 
úkolů v oblasti požární ochrany. Důraz při prohlídce byl kladen na zajištění požární 
bezpečnosti objektu. Drobné zjištěné závady, byly řešeny již v průběhu kontroly. K části 
závad byla pro transparentnost a adresnost, zejména k účelu jejich odstranění, pořízena 
fotodokumentace. Fotodokumentace společně se stanovenými termíny pro odstranění 
zjištěných závad byla předána odpovědnému zástupci bytového oddělení MěÚ.  

V objektech městského úřadu jsou provozovány pouze činnosti bez zvýšeného 
požárního nebezpečí a preventivní požární prohlídky jsou prováděny 1 x za 12 měsíců.  
Na základě poznatků z prováděných prohlídek je patrné, že ze strany odpovědných 
zaměstnanců MěÚ je oblasti požární prevence věnována zvýšená pozornost a při zjištění 



 

 

nedostatků jsou včas činěna opatření na jejich odstranění, což přispívá k udržení  trvale 
dobrého stavu.     
 
3.3 Stav požární ochrany v bytových domech v majetku nebo správě města 
 

V průběhu měsíců května až prosince 2019 byly provedeny pravidelné roční 
preventivní požární prohlídky společných prostor bytových domů města Svitavy a bytových 
domů určených společenství vlastníků jednotek dle pokynů a seznamu dodaného zástupcem 
bytového oddělení MěÚ Svitavy. Povinnost provádět tyto prohlídky stanovuje vyhláška  
č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších změn, a to 1 x za 12 měsíců. 
Preventivní požární prohlídky provádí na základě pověření p. Libor Sedlák. V rámci kontrolní 
činnosti spolupracuje s bytovým oddělením odboru správy majetku MÚ Svitavy. Kontrolní 
činnost v roce 2019 byla zaměřena na dodržování povinností stanovených na úseku požární 
prevence v oblasti bydlení, odstranění závad z kontrolní činnosti v roce 2018 a provedení 
kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v bytových domech, kde jsou 
tato zařízení instalována. Součástí prohlídky byla kontrola označení prostorů a objektů 
předepsanými bezpečnostními značkami, označení únikových východů a zveřejnění 
důležitých čísel pro tísňová volání. Obsahově byly prohlídky zaměřeny směrem 
k nedostatkům, které jsou v bytových domech často zjišťovány a v některých případech  
i opakovaně. Mezi tyto závady patří zejména skladování různých hořlavých látek mimo 
prostory určené k těmto účelům (společné prostory a to včetně půdních), ztěžování 
podmínek pro evakuaci a požární zásah z důvodu umisťování různých předmětů včetně 
hořlavých v únikových cestách, které slouží zároveň jako zásahové komunikace pro složky 
IZS, poškozování prostředků pro hašení včetně bezpečnostního značení a opakující  
se užívání společných prostor bytových domů k účelům, pro které nebyly zřízeny. 
 

Bylo zjištěno: 
 
Na základě zjištěných závad, přijatých nápravných opatření společně  

s vyhodnocením předešlých kontrol z let 2014 až 2018 a jejich porovnání, lze konstatovat, že 
v celkovém pohledu přetrvává trend zlepšování podmínek požární bezpečnosti ve 
většině bytových domů.  V celé řadě bytových domů, kde v minulosti nebyly na úseku 
požární bezpečnosti zaznamenány nedostatky, nebo pouze drobné, je tento stav trvale 
udržován. Mezi jednotlivými bytovými domy jsou však rozdíly, které lze přisuzovat jednak 
chápání prevence na úseku požární ochrany ze strany jednotlivých obyvatel bytového domu 
a jednak jsou dány osobností odpovědného zástupce bytového domu za správu. K bytovým 
domům, kde dochází ke zhoršení stavu úrovně plnění úkolů v oblasti požární prevence patří 
ty, ve kterých je  častá výměna vlastníků bytových jednotek, nebo kde se organizačně nedaří 
zajistit vedení SVJ.  

Ke kladným výsledkům v oblasti požární bezpečnosti bytových domů, přispívá 
pravidelnost a důkladnost prováděných preventivních požárních prohlídek, kladný přístup 
zástupců výborů společenství vlastníků jednotek (SVJ) k plnění úkolů na úseku požární 
prevence a rovněž se začíná projevovat odpovědný přístup k majetku ze strany zejména 
vlastníků bytových jednotek, u kterého nelze pominout dodržování zásad požární 
bezpečnosti. K tomuto postoji nemalou měrou přispívá názorná prezentace krizových situací 
ve sdělovacích prostředcích, s tématikou požárů způsobených v bytových domech,  
a zejména obrazné následky těchto požárů. Názornost společně s odpovědností za vlastní 
majetek výrazně ovlivňují jejich pozitivní názor na nutnost realizace opatření v oblasti požární 
ochrany a prevence prostřednictvím, které je realizována ochrana jejich zdraví, zdraví 
spoluobčanů stejně jako jejich majetek. V rámci jednotlivých prováděných kontrol není 
vzácností, že se někteří obyvatelé bytových domů sami nebojí poukázat na nedostatky 
způsobené jednotlivci, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu a bezpečnost života všech 
obyvatel bytových domů. Významnou roli pro dosažení požadované úrovně požární 
bezpečnosti bytových domů tvoří pravidelné kontrolní akce orgánů ÚO HZS Svitavy, jejichž 



 

 

zaměřením je požární bezpečnost v domech pro bydlení a hrozící vysoké sankce  
za porušování předpisů požární ochrany.   

I přes uvedené klady a průběžné zlepšování podmínek požární bezpečnosti 
v bytových domech, je nutno věnovat zvýšenou pozornost jednotlivým zjištěním z kontrolní 
činnosti se zaměřením na včasné odstraňování nedostatků s přímou vazbou na bezpečnost 
osob a zároveň vyžadování odpovědnosti za odstranění nedostatků od konkrétních 
odpovědných osob. Je nutné přijímat vhodná organizačními opatření a tím v maximální míře 
zabránit opakování závad.  

Mezi závažná zjištění z kontroly patří nedostatky na úseku požární ochrany,  
kde dochází k úmyslnému poškozování, zcizování nebo strhávání bezpečnostních značek, 
značek označujících směr úniku označení hlavních uzávěrů vody, plynu, hlavních vypínačů 
přívodu elektrického proudu a rovněž zveřejněných důležitých čísel pro tísňová volání. 
V průběhu každoročních preventivních požárních prohlídek, jsou doplňovány scházející  
a poškozené bezpečnostní a požární značky.   

V rámci kontrolní činnosti byly u části bytových domů opětovně shledávány závady 
zejména pří užívání společných prostor nájemníky, kde zejména u (sklepních chodeb, 
koláren, prádelen, sušáren prádla a půd) dochází k užívání těchto prostor v rozporu s jejich 
původním stavebním určením, a to ukládáním nepotřebných a většinou hořlavých předmětů 
v těchto prostorech. Obyvatelé bytových domů jsou přímo, nebo prostřednictvím 
odpovědného zástupce SVJ  poučeni o nebezpečí takového jednání s tím, že se u většiny 
odložených věcí jedná o hořlavé látky a jejich skladováním v prostorách, které k tomuto 
účelu nejsou stavebně vybaveny, je uměle zvyšováno požární zatížení a riziko jednotlivých 
požárních úseků. Tyto prostory nejsou k takovému účelu stavebně konstruovány,  
a ve většině případů tak dochází ke ztěžování podmínek pro možný zásah hasičů. Obyvatelé 
bytových domů se tak sami vystavují velkému nebezpečí při případném úniku z objektu 
(zplodiny hoření, hustý dým, ztráta orientace, vysoká teplota).  

Pozornost při kontrolách byla dále zaměřena na stav a dostupnost prostředků pro 
hašení případného požáru v bytových domech (ruční hasicí přístroje a nástěnné hydranty). 
V části bytových domů byly doplněny počty určených přenosných hasicích přístrojů tak, aby 
odpovídali velikosti plochy pro případné použití.   

Ve většině bytových domů se podařilo úspěšně eliminovat negativní zjištění na 
únikových cestách, které prochází přes jednotlivá podlaží a podesty schodišť. Zde docházelo 
ve velkém měřítku k porušování předpisů v požární ochraně zejména tím, že se v únikových 
cestách ukládaly předměty, ve většině případů hořlavé, přímo bránících bezpečnému 
průchodu (kusy nábytku, květinové výzdoby, stolky, dřevěné botníky apod.)   

Zjištění z  preventivních požárních prohlídek, jsou zpracovány a uvedeny ve 
vyhotovených zápisech vždy zvlášť pro každý bytový dům a tyto jsou prostřednictvím 
zástupce bytového oddělení MěÚ Svitavy projednávány v rámci shromáždění vlastníků 
bytových jednotek, s nájemníky a vlastníky bytových jednotek.  

Závěrem je možno konstatovat, že po odstranění zjištěných závad z provedených 
preventivních požárních prohlídek, z nichž některé závady byly odstraněny již v průběhu 
prohlídek, budou bytové domy užívány bezpečným způsobem.  
 
 
4. Činnost Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje – územního odboru 

Svitavy za rok 2019 
 

HZS ÚO Svitavy je stejně jako ÚO v Chrudimi, Pardubicích a Ústí nad Orlicí součástí 
HZS Pardubického kraje. Současným ředitelem HZS Pardubického kraje je od 1. 1. 2019  
plk. Mgr. Aleš Černohorský. V čele územního odboru Svitavy je plk. Ing. Oldřich Jedlička. 
K 1. lednu 2019 měl k dispozici 97 příslušníků a 2 občanské zaměstnance. Z tohoto počtu je 
81 příslušníků v přímém výkonu služby, to znamená, že slouží nepřetržitě na stanicích 
v Litomyšli, Moravské Třebové, Poličce a Svitavách a zajišťují tak výjezd jednotky požární 
ochrany HZS do dvou minut od vyhlášení poplachu. 



 

 

           Příjem tísňových zpráv na linkách 150 a 112 a vyslání jednotek dle poplachového 
plánu pro náš územní odbor a tím i pro ORP Svitavy zajišťuje, tak jako v minulých letech, 
Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje 
v Pardubicích, které je zároveň operačním střediskem pro IZS Pardubického kraje. 
 
4.1  Pracoviště IZS a služeb  
 Pracoviště má vedoucího a tři podřízené příslušníky – techniky komunikačních  
a informačních systémů, chemicko-technické služby a strojní služby. Pracoviště zajišťuje 
chod jednotek HZS i dalších JPO zařazených do plošného pokrytí Pardubického kraje. 
Pokračovala dobrá spolupráce s jednotkou JPO II Svitavy po stránce zásahové i výcvikové 
činnosti. V průběhu roku 2019 příslušníci jednotek HZS ÚO Svitavy vyjížděli celkem  
k 1 576 událostem, z nichž 136 událostí tvořily požáry a 337 dopravní nehody. Dále pak bylo 
90 úniků nebezpečných látek a 932 technických havárií. Při požárech v tomto roce naštěstí 
nedošlo k úmrtím osob v souvislosti s požárem, ale dalších jedenatřicet osob bylo při 
požárech zraněno. Došlo i ke čtyřem zraněním u zasahujících hasičů.             
            U strojní služby HZS byla v průběhu roku realizována zejména běžná údržba 
techniky. V oblasti chemicko-technické služby byla v roce 2019 významným způsobem 
zrekonstruována dílna, čímž se zkvalitnila pravidelná údržba a servis. Provádí se pravidelné 
školení pro nositele dýchací techniky, členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.  
           19. leden 2019 se pak stal významným pro naši lezeckou skupinu, kdy směna ,,C“ 
zasahovala na lanovce v Červené Vodě, která byla zasažena padajícím stromem a bylo 
třeba z ní evakuovat desítky lyžařů.  
            V oblasti komunikačních a informačních systémů byla v roce 2019 zajišťována 
zejména pravidelná údržba majetku a závažným úkolem pak bylo překódování digitálních 
radiostanic, které se týkalo jak jednotek HZS tak i SDH.  
   
4.2 Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
 V čele je vedoucí pracoviště, který má šest podřízených příslušníků – jednoho pro 
stavební prevenci, dva kontrolory a jednoho vyšetřovatele požárů. Tito příslušníci provádí 
kontroly dodržování předpisů na úseku požární ochrany u právnických a podnikajících osob, 
posuzování projektové dokumentace staveb, zjišťování příčin vzniků požárů a preventivně 
výchovnou a lektorskou činnost.  
           V roce 2019 se prováděly kontroly tematicky zaměřené na památkově chráněné 
budovy, objekty pro shromažďování osob, mateřské školy, provozovny truhláren a autodílen, 
provozovny s ubytováním a zemědělské podnikatele. Průběžně se dále prováděly kontroly 
domovů pro seniory. Byly prováděny i mimořádné kontroly restaurací, nočních klubů  
a provozoven tzv. „únikových her“.                
            Pracovištěm prevence bylo vydáno 478 stanovisek k projektovým a územně 
plánovacím dokumentacím, 197 stanovisek k závěrečným kontrolním prohlídkám a změnám 
užívání staveb, k jiným typům řízení byla vydána další 3 stanoviska.   
            Na úseku zjišťování příčin požárů bylo vyhotoveno 136 spisů o požáru.   
             V roce 2020 se budou provádět kontroly zaměřené na budovy pro kulturu  
a shromažďování osob (divadla, kina, společenské sály), budou pokračovat kontroly objektů 
památkově chráněných, budou probíhat i nadále kontroly v bytových domech a také  
u zemědělských podnikatelů. U kontrol obcí budou kontroly zaměřeny na zdroje vody pro 
hašení požárů. Rovněž budou prováděny kontroly v základních a středních školách  
a v zařízeních pro ubytování žáků a studentů.       
      Další dva příslušníci pracoviště se zabývají ochranou obyvatelstva a krizovým 
řízením. Analyzují účinky možných mimořádných událostí, jejich vliv na obyvatelstvo a životní 
prostředí, plánují a zabezpečují odpovídající opatření. Nejvýraznějším výstupem této činnosti 
je pravidelná aktualizace výpisů Havarijního plánu a Krizového plánu Pardubického kraje, 
která je obcím s rozšířenou působností stále přístupná. 



 

 

            V září 2019 proběhlo v areálu vysílače Pohodlí ve spolupráci s firmou COOPTEX 
s.r.o., Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a s Oblastním spolkem Českého 
červeného kříže Svitavy taktické cvičení pro JPO V, předurčené k plnění některých úkolů 
civilní ochrany. Výcvik ukončily a do plošného pokrytí byly zařazeny jednotky Jaroměřice  
a Březiny u Poličky. Naopak zařazení do výcviku se dočkala jednotka z Borové u Poličky.  
Ze Svitavska se zúčastnila jednotka dobrovolných hasičů z Opatovce.  
           Po celý rok 2019 probíhaly dle plánu schváleného Bezpečnostní radou Pardubického 
kraje kontroly obcí dle krizového zákona. Na ORP Svitavy byly ve spolupráci s tajemnicí 
bezpečnostní rady zkontrolovány za rok 2019 obce Banín, Brněnec, Hradec nad Svitavou, 
Javorník, Koclířov, Opatovec, Rohozná a Vendolí. Obce si uvědomují závažnost 
problematiky a provádí vlastní přípravy. Pro rok 2020 jsou tyto kontroly naplánovány  
u dalších osmi obcí. 
           Neoddělitelnou složkou činností pracovišť je preventivně výchovná činnost.  
Bylo provedeno 9 besed na ZŠ a 5 na MŠ. Čtyřikrát jsme navštívili seniory. Realizovalo  
se osm akcí pro širokou veřejnost a školy. Průběžně probíhaly exkurze na požárních 
stanicích.  
 
4.3 Provozní pracoviště 
 Toto pracoviště zajišťuje kompletní zázemí všem příslušníkům a zároveň provozuje 
skladové hospodářství. Provozní pracoviště řídí vedoucí pracoviště a má dva podřízené 
občanské zaměstnance. V roce 2019 se pracoviště zabývalo zejména následující 
problematikou: 
-  vedením spisové agendy, elektronické spisovny a provozně-personálních záležitostí, 
-  vedením programu EKIS  SAP, včetně aktualizace oděvní výdejny, a modulu ZPOE, 
-  ÚO byl vybaven sadou deseti kusů spacích pytlů a karimatek – dovybavení pro 

dlouhotrvající zásahy, 
- byla dokončena obměna a dovybavení příslušníků osobními ochrannými prostředky, 

zásahovými oděvy FIREMAN, přilbami Drager, zásahovými rukavicemi Holík,  
       zásahovou obuví HAIX a Holík, 
-     proběhly převody nepotřebné techniky na obce a JPO (CAS) a proběhlo vyřazování  

nepotřebného majetku (cca 70 vyřazovacích protokolů – zejména nevyhovující OOP 
a technika KIS).   

 
 
      
AP 30 BUMAR                                řezací zařízení COBRA při výcviku a u zásahu                                 VEA Ford Ranger 4 x 4      

 
 
      
 
 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 

Přehled členů jednotky, jejich zařazení a odbornost 
 
Příjmení, jméno funkce   odbornost   
Lédl Petr  velitel jednotky velitel jednotky  

strojník  
obsluha motorových pil 

      řidič – profesní průkaz  
nositel dýchací techniky (DT) 

      ochrana obyvatelstva a civilní ochrana 
      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      základní normy zdravotnických znalosti 
      technik chemické služby 
 
Vrána Roman     velitel družstva velitel družstva 

zástupce velitele strojník, řidič – profesní průkaz,  
technik technické služby 
nositel DT 

      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      obsluha motorových pil  

lezec 
      základní normy zdravotnických znalostí 
 
Záruba Lubomír velitel družstva velitel družstva  

strojník  
obsluha motorových pil 

      řidič – profesní průkaz 
nositel DT 

      ochrana obyvatelstva a civilní ochrana 
      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      základní normy zdravotnických znalostí 
 
 
Gracias Jiří                 velitel družstva velitel družstva  

nositel DT 
obsluha motorových pil 
obsluha vyprošťovacího zařízení 
základní normy zdravotnických znalostí 
 

 
Klíč Radim  strojník – řidič          strojník, řidič – profesní průkaz  

nositel DT 
      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      základní normy zdravotnických znalostí 
 
 
        
Faršolas Michal strojník – řidič  strojník, řidič – profesní průkaz  

nositel DT 
      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      základní normy zdravotnických znalostí 
Tichý Aleš  strojník – řidič  strojník, řidič – profesní průkaz  

nositel DT 



 

 

obsluha motorových pil 
      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      základní normy zdravotnických znalostí 
      lezec 
 
Charvát Lukáš           strojník - řidič  strojník 

nositel DT 
obsluha motorových pil 
obsluha vyprošťovacího zařízení 

  základní normy zdravotnických znalostí  
 
Čejka Miroslav hasič    hasič 
                                    obsluha motorových pil, 
      nositel DT 
      ochrana obyvatelstva a civilní ochrana 
      obsluha vyprošťovacího zařízení 
      základní normy zdravotnických znalostí 
 
 
Josepčuk Kamil hasič   hasič  

nositel DT 
obsluha motorových pil 

      základní normy zdravotnických znalostí 
 

Starý Roman              hasič  hasič  
nositel DT 
obsluha vyprošťovacího zařízení 

                                   základní normy zdravotnických znalostí 
                                                                                    
Švec Petr            hasič   hasič  

nositel DT 
zdravotnický záchranář 
 

Vlach Josef        hasič   hasič  
nositel DT 

      základní normy zdravotnických znalostí 
 
Vala Patrik  hasič    hasič 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2 

 

JSDH města Svitavy -  počet událostí leden - prosinec 2019 

 

Měsíc Požár Tech. 
pomoc 

Planý  
poplach 

Dopravní  
nehoda 

Únik 
nebezpečných 

látek 
Celkem 

leden 1 1 0 1 0 3 
únor 0 1 0 0 0 1 

březen 0 2 0 0 0 2 
duben 2 1 0 0 0 3 
květen 2 1 0 0 0 3 
červen 1 6 0 0 0 7 

červenec 1 4 1 0 0 6 
srpen 2 1 0 0 0 3 
září 2 1 0 0 0 3 
říjen 4 1 0 0 0 5 

listopad 1 3 0 0 0 4 
prosinec 1 4 0 2 0 7 

  

celkem 17 26 1 3 0 47 

 
 



 

 

Příloha č. 3 
 
Plán preventivně výchovné činnosti na období 1. 6. 2020 - 30. 6. 2021 
 
akce          termín 
 
JSDH města Svitavy                                                                                         
Den dětí v obci Javorník - ukázka techniky, praktická činnost při zásahu  červen 2020 
 
JSDH města Svitavy 
Den dětí v obci Vendolí - ukázka techniky, praktická činnost při zásahu září 2020 
praktická činnost při zásahu  
 
 
JSDH města Svitavy 
v průběhu roku účast na taktických cvičeních ve spolupráci s HZS Pak ÚO Svitavy 
 
V rámci preventivně výchovné činnosti bude JSDH města Svitavy provádět ukázky v průběhu 
probíhajícího roku 2020 podle žádostí mateřských škol a organizací zřízených městem 
Svitavy a okolních obcí a reagovat na požadavky o provedené ukázky. Možné jsou i exkurze 
do požární zbrojnice. 
                    průběžně po dohodě  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seznam použitých zkratek 
 
 
JSDH  jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JSDHO jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
SDH  sbor dobrovolných hasičů 
JPO  jednotka požární ochrany 
HZS  hasičský záchranný sbor 
HZS PaK Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 
ÚO  územní odbor 
ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
OZO  odborně způsobilá osoba 
PO  požární ochrana 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
MěÚ  městský úřad 
SVJ  společenství vlastníků jednotek 
ORP  obec s rozšířenou působností 
IZS  integrovaný záchranný systém 
GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
ZŠ  základní škola 
SŠ  střední škola 
MŠ  mateřská škola 
OOP  osobní ochranné pomůcky 
KIS  komunikační a informační systémy 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


	Preventivní činnost na úseku požární ochrany, společně s osvětou významným způsobem přispívá k budování právního vědomí osob, kde je v popředí ochrana životů a zdraví osob a zároveň ochrana materiálních hodnot. Vysoké úsilí v oblasti prevence v návazn...
	Složky HZS a SDH, které jsou nejvíc zainteresovány na úseku prevence a požární bezpečnosti, musí i nadále věnovat maximální pozornost oblasti osvěty zaměřené na budování právního vědomí občanů s důrazem právě na činnosti, kde bývá při negativních udál...

