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1. Výsledky činnosti HZS Královéhradeckého kraje, Územního odboru
v Trutnově, na úseku prevence v roce 2017:
Naše činnost na úseku požární prevence, jakožto výkon státního požárního dozoru, se
v současné době opírá převážně o zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, prováděcí vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
o výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o požární prevenci)
a vyhlášku MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO.
1.1. Preventivně výchovná činnost
Pravidelně pořádáme dny otevřených dveří na jednotlivých stanicích (Trutnov, Vrchlabí,
Dvůr Králové nad Labem). Probíhají také pravidelné semináře a odborná příprava pro referenty
preventivně výchovné činnosti SDH a preventisty obcí (na jaře a na podzim). Na stanici
v Trutnově bylo (již tradičně) i v roce 2017 vyhodnoceno okresní kolo soutěže „Požární ochrana
očima dětí“ za účasti 31 oceněných dětí (soutěž organizuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska).

Od roku 2013 jsme se také zapojili do preventivně výchovného programu s názvem
Hasík CZ. V současné době na území okresu Trutnov působí celkem 5 dvojic instruktorů. Jedná
se o preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
zaměřenou na žáky ZŠ (ale možné s drobnými úpravami využít i pro MŠ, popř. SŠ). Dvojice
instruktorů provedly v loňském roce celkem 93 výukových hodin pro téměř 700 žáků MŠ, ZŠ i
SŠ. Z tohoto počtu je cca 250 žáků z trutnovských škol – ZŠ R. Frimla, ZŠ Náchodská a ZŠ
Mládežnická.
I v roce 2017 jsme pokračovali ve spolupráci s regionálními Krkonošskými novinami, kde
v pravidelných čtvrtletních intervalech zveřejňujeme statistiky výjezdů a nepravidelně
informujeme veřejnost o důležitých otázkách, týkajících se požární ochrany. Dále pokračuje i
spolupráce s internetovým magazínem Trutnovinky.cz.
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Případné rozšíření programu i na další školy je závislé na posílení týmu instruktorů;
v roce 2018 se předpokládá rozšíření o minimálně 4 příslušníky.
V květnu a červnu jsme se zúčastnili Dne prevence na ZŠ R. Frimla (cca 200 dětí),
příslušníci četli v prostorách stanice dětem z mateřinek Hasičské pohádky (125 dětí).

4

1.2. Oblast kontrolní činnosti
Výkon státní správy na úseku požární ochrany (státní požární dozor) v oblasti kontrolní
činnosti (kontrola dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně
u právnických a podnikajících fyzických osob) probíhal v souladu s plánem požárních kontrol
stanovených na rok 2017. Kontrolní činnost v roce 2017 byla zaměřena na provedení
tematických kontrol ve vybraných kulturních památkách a jako každoročně probíhaly i kontroly
ubytovacích zařízení, vše na území okresu Trutnov.
Množství kontrol (vzhledem k personálnímu zajištění na oddělení prevence) je ovšem
s ohledem na počet právních subjektů v okrese nedostačující - z tohoto hlediska je pro nás
významnou pomocí činnost preventistů z řad dobrovolných hasičů.
Za uplynulý rok bylo provedeno celkem 92 kontrolních akcí:
okres Trutnov celkem

Trutnovsko

město Trutnov

tematické kontroly

85

20

5

komplexní kontroly

7

3

1

1.3. Oblast stavební prevence
Výkon státního požárního dozoru v oblasti stavební prevence je prováděn, podle ustanovení
§ 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně, ve dvou základních oblastech:
- posuzováním předkládaných územně plánovacích dokumentací, projektových dokumentací
staveb ke stavebnímu řízení, dokumentací k povolení změn staveb apod., většinou v rozsahu
požárně bezpečnostního řešení a dále,
- ověřováním dodržování podmínek požární bezpečnosti staveb podle schválených podkladů a
dokumentací, včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek (kolaudace).
a) v průběhu roku 2017 bylo předloženo k posouzení 1136 spisů dokumentací. V odůvodněných
případech a u složitějších staveb byly předložené dokumentace včetně požárně bezpečnostního
řešení vráceny k doplnění nebo konzultovány s jejich zpracovateli.
b) v průběhu roku 2017 došlo 337 pozvánek na ústní jednání k užívání staveb, účast příslušníka
HZS na těchto jednáních byla zabezpečena ve 311 případech (uvedené údaje jsou za celý okres
Trutnov).
1.4. Oblast zjišťování příčin vzniku požárů
V roce 2017 bylo na území okresu Trutnov nahlášeno celkem 1469 (z toho 52 planých
poplachů) událostí (v roce 2016 - 1138 událostí), tj. nárůst o 331 výjezdů (viz. technická pomoc
– silný vítr).
Technická pomoc – 779 výjezdů (rok 2016 – 483)
Dopravní nehody – 318 asistencí (v roce 2016 - 327)
Požáry v roce 2017:
Hasiči vyjížděli k likvidaci následků 163 požárů (oproti roku 2016 mírný pokles - ze 173
případů - což znamenalo zhruba 11% všech výjezdů v uplynulém roce. Hmotné škody,
způsobené požáry, se vyšplhaly na 19,6 mil. Kč, uchráněny byly hodnoty za 142 mil. korun.
V souvislosti s požáry naštěstí nedošlo k úmrtí žádné osoby (v roce 2016 jedna osoba zemřela).
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Letošním požárem s největší způsobenou škodou byl bezpochyby březnový požár sněžné
rolby na sjezdovce Zahrádky, se škodou přesahující 7 mil. Kč; požár chalupy ve Rtyni – 2 mil
Kč; dubnový požár spalovacího zařízení ve Dvoře Králové nad Labem - (škoda odhadnuta na 1
mil Kč), dále dubnový požár rodinného domu v Čermné (1 mil Kč) a prosincový požár
bytového domu v Úpici – 1 mil. Kč (úmyslné jednání).
V 11 případech byly za přestupky v souvislosti se vznikem požárů uděleny blokové
pokuty (rok 2016 - 13).
Ve městě Trutnov vyjížděly jednotky ve sledovaném období celkem k 317 událostem,
z toho bylo 35 požárů s celkovou přímou škodou 332 tisíc Kč. Uchráněné hodnoty činí přibližně
2,6 milionů korun.
Požárem s největší způsobenou škodou na území města byl srpnový požár zahradní
chatky ve Voletinách (50 tis Kč).

Počet zásahů hasičských jednotek v okrese Trutnov za sledované období roku 2017:
Události v okrese Trutnov celkem:
Z toho stanice HZS Trutnov:
Sbory dobrovolných hasičů obcí:
Počet zásahů jednotky SDH Města Trutnov:

1469 výjezdů
595 výjezdů
993 výjezdů
59 výjezdů
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Přehled událostí a požárů v okrese Trutnov v letech 2010 – 2017

1.5. Oblast ochrany obyvatelstva
Zabezpečení ochrany obyvatelstva na území města Trutnova zajišťuje dle § 15 zákona
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, Městský úřad Trutnov.
HZS Královéhradeckého kraje udržuje ve správním obvodu ORP Trutnov v trvale
provozuschopném stavu jednotný systém varování a vyrozumění umožňující včasné varování
a informování obyvatelstva o možném nebezpečí, což v současné době představuje správu
a údržbu 14 elektrických rotačních sirén a 4 elektronické na dálkové ovládání. Tyto sirény
mohou být spouštěny z pracoviště operačního a informačního střediska HZS Královéhradeckého
kraje. Kromě těchto dálkově ovládaných sirén je na teritoriu ORP Trutnov 10 dálkově
ovládaných místních informačních systémů - Pilníkov, Libňatov, Batňovice, Horní Maršov,
Jívka, Malé Svatoňovice, Radvanice, Suchovršice, Lampertice a Velké Svatoňovice a 10
místních informačních systémů s místním ovládáním (na území okresu Trutnov se jedná o 46
dálkově ovládaných sirén, 20 dálkově ovládaných místních informačních systémů a 24 místních
informačních systémů na místní ovládání v majetku obcí).
K řešení možných mimořádných situací v případě živelných pohrom, antropogenních
havárií nebo jiných nebezpečí, která ohrožují životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo
životní prostředí, byl ORP Trutnov předán aktualizovaný Havarijní plán kraje. Tento dokument
představuje souhrn opatření k provádění záchranných a likvidačních prací k odvrácení nebo
omezení bezprostředního působení ohrožení vzniklých mimořádnou událostí a k odstranění
následků způsobených mimořádnou událostí.
Ochrana obyvatelstva je rovněž řešena ve zpracovaných povodňových plánech
a to formou evakuace z míst ohrožených přirozenou povodní na řece Úpě.
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2. Činnost HZS Královéhradeckého kraje na úseku integrovaného
záchranného systému ve městě Trutnov.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jednotky požární ochrany zařazené
v rámci plošného pokrytí území kraje tvoří s Územní zdravotnickou záchrannou službou
a Policií České republiky základní složky integrovaného záchranného systému. Společně tvoří
ústřední pilíř koordinovaného postupu při záchranných, pohotovostních, odborných a jiných
pracích, při likvidaci živelních pohrom a jiných mimořádných událostí. Ostatní složky IZS
poskytují pomoc při záchranných a likvidačních pracích jen na vyžádání.
2.2. Jednotky požární ochrany
Jednotka PS Trutnov
Jednotka sídlí v Trutnově-Poříčí, budova je v majetku HZS. Pro zásahovou činnost
jednotky i ostatních jednotek slouží strojní, spojová, chemická a technická služba. Tyto služby
zabezpečují akceschopnost a opravy požární techniky a věcných prostředků, vybavení členů
jednotky ochrannými pomůckami atd.. Na PS Trutnov se střídají ve službách tři směny, z nichž
každá má 12 příslušníků.
Jednotka je vybavena technikou CAS 20/4000/240 S2T (COBRA), CAS 15/2200/135M2Z, CAS 30/9000/540-S3VH, CAS 24/3000/400-S3LP, DA8-L1Z, AZ-37 S2R, VYA-14 S3,
AP-27 S2R, VEA, TA-L2, a dále hydraulickým vyprošťovacím zařízením, pneumatickými
vaky, dýchací a měřící technikou, termokamerou atd. dle vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
Jednotka dostala v letošním roce dlouho očekávanou novou výškovou techniku v podobě
automobilového žebříku s pracovním košem AP 30 M1Z MAGIRUS na podvozku IVECO. Tato
technika v průběhu roku 2018 nahradí již dlouhé roky zastaralý AZ 37 na podvozku T148. Nový
žebřík je vybaven moderním příslušenstvím už ať na efektivní provedení požárního zásahu, ale
také záchranu osob jak z výšek, tak také z hloubek.
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Jednotka PO města Trutnov se sídlem v Horním Starém Městě
Zřizovací listina je založena na městském úřadě a v dokumentaci na požární zbrojnici
společně s jmenovacím dekretem velitele, osvědčením velitelů družstev a strojníků. V jednotce
je zařazeno celkem 18 členů, z toho mají platné osvědčení o odborné způsobilosti 3 velitelé,
5 strojníků, 12 nositelů dýchací techniky. Všichni členové jednotky absolvují pravidelné
lékařské prohlídky a všichni mají podepsanou smlouvu s městem Trutnov o zařazení do
jednotky PO.
Vyhlášení poplachu je provedeno dálkově z KOPIS HK. Z KOPIS HK je na spouštěcí
zařízení a veliteli odesílána SMS zpráva o výjezdu jednotky i s adresou události. Spouštěcí
zařízení odešle SMS zprávu členům jednotky, případně spustí sirénu, nebo PAGERY. V každém
vozidle je umístěn tablet s programem RESCUE NAVIGATOR, pro upřesnění a navigaci do
místa události.
Jednotka je vybavena: 1x cisternový automobil, 1x dopravní automobil a splňuje po
stránce vybavení vozidel podmínky pro kategorii JPO III.
CAS 16 3500/400 – S2R, rok výroby 2005, vozidlo je v majetku města Trutnov. Vozidlo
je vybaveno mobilní radiostanicí Motorola, která je v majetku města Trutnov.
Dopravní vozidlo DA 8 L1R IVECO, rok výroby 2003. Vozidlo je vybaveno
redukovaným vybavením dle platných právních předpisů a je určeno pro přepravu jednotky (o
počtu 9 členů) na místo zásahu, mobilní radiostanicí Motorola GM 380, která je v majetku města
Trutnov.
Dále má jednotka ve svém vybavení 7 kusů kapesní radiostanice Motorola, přenosnou
motorovou stříkačku Tohatsu VC 82 ASE, dvě přenosné motorové stříkačky PS – 12 , plovoucí
čerpadlo Macximum, plovoucí čerpadlo Plovčer Mini, čerpadla kalová NP 8B, 2x motorovou
pilu STIHL včetně vyškolené obsluhy, 6 ks dýchacích přístrojů AUER včetně náhradních
tlakových lahví, vyváděcí masky, 2 ks elektrické kalové čerpadlo, 2x elektrocentrálu, prostředky
na likvidaci obtížného hmyzu, přetlakový ventilátor, automatický externí defibrilátor včetně
proškolené obsluhy a prostředky předlékařské první pomoci (páteřní desku, vakuové dlahy,
oximetry, popáleninové balíčky, krční límce, 2 ks zdravotnický batoh). Jednotka má 3
proškolené členy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou včetně potřebného vybavení. Po
stránce materiální je ochrana členů zásahové jednotky z hlediska bezpečnosti velmi dobře a
dostatečně vybavena.
Nově je jednotka vybavena nosítky SCAD pomocí nichž lze bezpečně
transportovat zraněnou osobu z nepřípustného prostoru a dále kompletní sadou na otevírání
dveří a plastových oken od firmy RESCOP.
Jednotky požární ochrany předurčené pro zásah na území města Trutnov
I. stupeň požárního poplachu („malý rozsah“)
HZS PS Trutnov
JPO I
JSDH Trutnov – HSM JPO III
JSDH Hajnice
JPO II
II. stupeň požárního poplachu („střední rozsah“)
HZS PS Trutnov
JPO I
JSDH Mladé Buky
JPO III
JSDH Svoboda nad Úpou JPO III
JSDH Úpice
JPO II
III. stupeň požárního poplachu („velký rozsah“)
JSDH Horní Maršov
JPO III
JDSH Pilníkov
JPO V
JSDH Vlčice
JPO V
JSDH Radvance
JPO III
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Zvláštní stupeň požárního poplachu („katastrofa“)
Jednotky PO sousedních obcí, měst a krajů dle rozhodnutí operačního střediska HZS
KHK.
2.3. Zásahová činnost
2.3.1. Jednotka Hasičského záchranného sboru dislokovaná na stanici v Trutnově byla
rozhodnutím KOPIS HK v roce 2017 vyslána k plnění úkolů v souvislosti s likvidací požárů a
jiných mimořádných událostí v 595 případech.
Z celkového počtu se v 87 případech jednalo o požáry, ve 173 o dopravní nehody, v 313
se jednalo o technickou pomoc včetně úniků nebezpečných látek a ve 22 se jednalo o planý
poplach a ostatní pomoc.
Tento počet výjezdů je nutno doplnit o 3 taktická cvičení a 3 prověřovací cvičení
jednotek požární ochrany v různých částech hasebního obvodu. Všechny zásahy jednotky
Hasičského záchranného sboru byly klasifikovány jako účinné.
2.3.2. Jednotka PO města Trutnov se sídlem v Horním Starém Městě byla rozhodnutím
KOPIS HK v roce 2017 vyslána k plnění úkolů v souvislosti s likvidací požárů a jiných
mimořádných událostí v 59 případech.
Z celkového počtu se v 22 případech jednalo o požáry, ve 2 o dopravní nehody, ve 26 o
technickou pomoc včetně úniků nebezpečných látek a v 9 se jednalo o planý poplach. Dále se
jednotka zúčastnila 2 taktických a 3 prověřovacích cvičení.
2.4. Finanční zabezpečení HZS Královéhradeckého kraje
Vzhledem ke stále rostoucím úkolům HZS Královéhradeckého kraje, vyplývajícím
z postupného uvádění v život souboru zákonů krizové legislativy, jsou námi uplatňovány
požadavky směřující i do oblasti investic. Z tohoto důvodu a v souladu s § 29 odst. 1, písm. l),
(obec přispívá na provoz a vybavení jednotek hasičského záchranného sboru) očekáváme v této
oblasti pomoc Města Trutnova.
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje vynakládá část svých nákladů na
zásahovou činnost ve prospěch občanů Města Trutnov a tím snižuje náklady města na požární
ochranu, kterou je Město povinno zabezpečovat ze zákona o požární ochraně.
Při řešení těchto úkolů bude nutný společný postup a potřeba sdružovat prostředky
orgánů státní správy i samosprávy v rámci města i v budoucnu.
1) Výstavba požární stanice JSDH města Trutnov. Současná hasičská zbrojnice je
v neodpovídajícím stavu a svým vybavením neodpovídá současným normám ČSN 73 5710.
2) průběžně obnovovat věcné, technické a ochranné prostředky Sboru dobrovolných
hasičů Města Trutnov;
3) zabezpečit účast členů jmenovaných do jednotky města na všech akcích zaměřených
ke zvýšení odborné způsobilosti.
V roce 1986 byla vybudována budova chemicko-technické dílny. V roce 2017, díky
dotaci města Trutnova ve výši 454 000,- Kč, byla provedena rekonstrukce této dílny
v prostorách HZS KHK na požární stanici Trutnov. Tyto prostory slouží pro údržbu a servis
prostředků chemické a technické služby všech JPO na území okresu Trutnov. Pro ilustraci foto
tzv. „mokré dílny“ před a po rekonstrukci.
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plk. Mgr. Martin Lelka
ředitel územního odboru Trutnov
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
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