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1. POŽÁRNÍ PREVENCE
Požární prevence je prováděna formou výkonu státního požárního dozoru (dále jen „SPD“) v rozsahu
daném § 31 zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární
ochraně“), s přihlédnutím k vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Výkon SPD zahrnuje tři základní oblasti. Jsou to:
● kontrolní činnost
● stavební prevence
● zjišťování příčin požárů
a) Kontrolní činnost
V průběhu roku 2018 bylo v okrese Trutnov provedeno v rámci výkonu státního požárního dozoru u
právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob celkem 88 kontrolních akcí.
Příslušníci na úseku prevence provedli 2 komplexní kontroly (dále jen „KK“), 62 tematických kontrol
(z toho 19 přímo ve městě Trutnov) a 24 úkonů předcházejících kontrole (dříve kontrolních dohlídek).
Ve správním řízení byla udělena jedna pokuta.
Dále byly provedeny požární kontroly na základě dlouhodobého kontrolního úkolu (na období let
2015 – 2019) s názvem „Kontroly kulturních památek“, který je zaměřen na stav ochrany kulturního
dědictví před požáry a jejich účinky, kontroly bytových domů a také kontroly zemědělských družstev
(z toho 16 přímo ve městě Trutnov).
Další kontroly byly vybrány na základě druhého kontrolního úkolu, a to kontroly shromažďovacích
prostorů. V rámci města Trutnov byla provedena 1 tematická kontrola (Uffo), kterou nebyly zjištěny
nedostatky.
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 88 kontrolních akcí:
okres Trutnov celkem

Trutnovsko

město Trutnov

tématické kontroly

62

33

19

úkony předcházející kontrole

24

12

4

komplexní kontroly

2

0

0

Informace z oblasti požární ochrany a požární prevence pro veřejnost jsou uváděny na webových
stránkách HZS Královéhradeckého kraje (www.khk.hzscr.cz).
b) 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
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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 2018 bylo předloženo k posouzení 792 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 2018 došlo 259 žádostí o vydání závazného stanoviska k užívání staveb, účast
příslušníka HZS na těchto jednáních byla zabezpečena ve všech případech (uvedené údaje jsou za
celý okres Trutnov).
V rámci vypsaných územních řízení bylo doručeno 17 pozvánek. Příslušníci oddělení stavební
prevence se územních řízení neúčastnili s ohledem na předchozí vydaná stanoviska k řízením. Dále
bylo doručeno 71 pozvánek ke stavebnímu řízení. Účast opět nebyla ze strany HZS
Královéhradeckého kraje zajištěna s ohledem na předchozí vydaná stanoviska.
Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (např. elektrická
požární signalizace, samočinné hasicí zařízení, apod.) probíhala ověřením průvodní dokumentace
výrobce zařízení a dále, zpravidla v rámci řízení o uvedení staveb do provozu, kontrolou dokladů
o posouzení shody, nebo schválením typu zařízení, dokladů o dokončené montáži a funkční zkoušce
zařízení oprávněnou osobou.
V průběhu roku 2018 proběhl spolu se stavebními úřady trutnovského okresu seminář na školícím a
rekreačním středisku Hájemství, kde na dvoudenním jednání byly objasňovány a konzultovány
otázky vzájemné spolupráce mezi stavebními úřady a HZS Královéhradeckého kraje jako dotčeného
orgánu státní správy na úseku požární ochrany.
c) Zjišťování příčin vzniku požárů a statistika událostí
Akceschopnost při vyšetřování příčin vzniku požárů (dále jen „ZPP“) je zajišťována v plném
rozsahu po dobu 24 hodin denně. Příslušníci pověření ZPP v rámci HZS Královéhradeckého kraje při
své činnosti postupují podle současně platných právních předpisů – především podle zákona o požární
ochraně a vyhlášky o požární prevenci a dále podle interních pokynů ředitele. K šetření složitých
případů požárů, požárů s vysokou přímou škodou a požárů, u nichž došlo k usmrcení nebo zranění
osob, vyjíždí příslušník ZPP krajského ředitelství i na události v rámci celého kraje.
Ze zákona o požární ochraně zabezpečuje HZS Královéhradeckého kraje statistické
sledování událostí (dále jen „SSU“) na území kraje. Příslušník pro ZPP je garantem statistického
sledování událostí v oblasti požárů v okrese.
Za rok 2018 hasičské jednotky v okrese Trutnov provedly celkem 1483 výjezdů (v roce 2017
celkem 1469). V důsledku klimatických podmínek (období veder a sucha) hasiči vyjížděli k likvidaci
následků 210 požárů (oproti roku 2017 výrazný nárůst - ze 163 případů), což znamenalo cca 14 %
všech výjezdů v uplynulém roce. Hmotné škody, způsobené požáry, se vyšplhaly na 13,2 mil. Kč,
uchráněny byly hodnoty za 99 mil. korun. V souvislosti s požáry došlo bohužel k úmrtí jedné osoby –
listopadový požár osobního vozidla.
Největší požáry roku 2018 od sebe dělilo zhruba deset dnů: srpen – bývalý zámek v Horním
Maršově – 5 mil. Kč (úmyslné jednání); srpen – stáje v Janovicích – tech. závada na traktoru (2,5 mil.
Kč) a dále květnový požár tažícího stroje ve Vrchlabí - (škoda odhadnuta na 1,5 mil Kč).
V 16 případech byly za přestupky v souvislosti se vznikem požárů uděleny blokové pokuty
(rok 2017 - 11).
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Ve městě Trutnov vyjížděly jednotky ve sledovaném období celkem k 320 událostem, z toho
bylo 43 požárů s celkovou přímou škodou 700 tisíc Kč. Uchráněné hodnoty činí přibližně 20,5
milionů korun.
Požárem s největší způsobenou škodou na území města Trutnov byl zářijový požár boxu na
odpad - škoda 150 tisíc Kč a červencový požár obvodové stěny rodinného domu – škoda 100 tisíc Kč.
Počet zásahů hasičských jednotek v okrese Trutnov za sledované období roku 2018:
Události v okrese Trutnov celkem:
Z toho stanice HZS Trutnov:
Sbory dobrovolných hasičů obcí:
Počet zásahů jednotky Horní Staré Město:

1483
637
1060
78

výjezdů
výjezdů
výjezdů
výjezdů

2. HAVARIJNÍ A KRIZOVÉ PLÁNOVÁNÍ
a) Havarijní plán Královéhradeckého kraje
Havarijní plán Královéhradeckého kraje (dále jen „HPK“) je zpracován pro potřebu Bezpečnostní
rady Královéhradeckého kraje, Krizového štábu Královéhradeckého kraje a KOPIS HZS
Královéhradeckého kraje pro řešení MU, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně
poplachu. HPK byl v dílčích částech upřesněn k 30. 6. 2017 a celkově aktualizován k 31. 12. 2017. K
aktualizaci bylo využito podkladů složek IZS, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, obcí a obcí
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), právnických a podnikajících fyzických osob. K aktualizaci
HPK sloužila interní databáze UKIS - Univerzální krizový informační systém.
Aktualizovaný HPK (k 31. 12. 2017) byl předán starostovi ORP Trutnov v měsíci únoru 2018.
b) Krizový plán Královéhradeckého kraje
Krizový plán Královéhradeckého kraje (dále jen „KPK“) je základním plánovacím dokumentem
obsahujícím souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací. Jeho účelem je vytvořit
podmínky pro zajištění připravenosti na krizové situace a jejich řešení pro orgány krizového řízení a
další dotčené subjekty. KPK je zpracovaný k 31. 12. 2012 podle novely zákona číslo 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a nařízení vlády číslo 462/2000 Sb.,
k provedení krizového zákona a probíhá jeho pravidelná aktualizace.
c) Krizový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov
Krizový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov (KP ORP TU), byl zpracován k
31. 12. 2012 podle novely krizového zákona a nařízení vlády číslo 462/2000 Sb., k provedení
krizového zákona. K 31. 12. 2018 byly provedeny aktualizace dílčích částí tohoto plánu; provedl
MěÚ Trutnov, oddělení krizového řízení, ve spolupráci s HZS Královéhradeckého kraje (Územní
odbor Trutnov).
d) Informační systém ARGIS
HZS Královéhradeckého kraje za účelem přípravy na krizové situace podle § 15 odst. 3 krizového
zákona, zabezpečuje sběr dat, která shromažďuje a eviduje v informačním systému plánování
civilních zdrojů Argis (IS Argis). Získané údaje slouží ke zpracování „Plánu nezbytných dodávek“
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(zpracovává ORP Trutnov), který je součástí KP ORP Trutnov a dále slouží pro potřebu krizového
řízení.
e) Cvičení orgánů krizového řízení
1. 10. 2018 došlo ke cvičnému ověření dostupnosti a reakce členů KŠ – pomocí SMS. Vyrozuměn
příslušník kpt. Jitka Hofmanová.

3. OCHRANA OBYVATELSTVA
a) Koncepce ochrany obyvatelstva
Úkoly a opatření ochrany obyvatelstva jsou plněny v souladu s „Koncepcí ochrany obyvatelstva do
roku 2020 s výhledem do roku 2030“, schválenou usnesením vlády č. 805 ze dne 23. října 2013.
b) Varování obyvatelstva
V oblasti varování probíhalo, v souladu s ustanovením § 11 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 hodin
pravidelné ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a informování (dále jen
„JSVI“). Funkčnost dálkově ovládaných koncových prvků varování (rotačních a elektronických sirén)
na území správního obvodu ORP Trutnov je ověřována zpětnou informací převážně od pracovníků
úřadů.
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 jsou na teritoriu ORP Trutnov další elektrické rotační sirény na místní
ovládání, které jsou v majetku obcí, 10 místních informačních systémů dálkově ovládaných –
Pilníkov, Libňatov, Batňovice, Horní Maršov, Jívka, Malé Svatoňovice, Radvanice, Suchovršice,
Lampertice a Velké Svatoňovice a 10 místních informačních systémů s místním ovládáním.
Současný stav koncových prvků varování začleněných do JSVI na území ORP Trutnov k 31. 12. 2018
je uveden v následující tabulce:
ORP Trutnov

Celkem

Rotační sirény

Elektronické
sirény

Celkem sirény

14

4

18

Místní
informační
systémy
10

c) Nouzové přežití a humanitární pomoc
V oblasti nouzového přežití a humanitární pomoci jsou plánována opatření nouzového přežití pro
řešení mimořádných událostí, která vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a jsou
zapracována do havarijního plánu kraje ve formě plánu nouzového přežití. Pro případy
nepředvídatelných mimořádných událostí, např. velké dopravní havárie, teroristické akce, rozsáhlé
požáry, sněhové kalamity, jejichž vznik a působení zpravidla nelze časově, prostorově a co do počtu
postižených osob předvídat, jsou v působnosti HZS Královéhradeckého kraje připravena další
opatření nouzového přežití osob. Na stanici Trutnov je zkompletována základní souprava materiálu
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k okamžitému použití pro 20 osob. Na stanici v Trutnově je připravena souprava materiálu
k následnému použití pro nouzové přežití minimálně 50 osob. K dispozici je Kontejner nouzového
přežití (KNP) pro 50 osob, pořízený Správou státních hmotných rezerv, umístěný na stanici Pražská
v Hradci Králové. V provozuschopném stavu se pro potřeby řešení mimořádných událostí
v Královéhradeckém kraji udržuje 100 ks vysoušečů, 10.000 ks protipovodňových pytlů, 25 ks
plniček protipovodňových pytlů, 4 ks vysokotlakých čističů a další materiál pro záchranné a
likvidační práce.
d) Ukrytí
Ve správním území ORP Trutnov se nenachází žádné stále tlakové odolné a neodolné úkryty.
V minulosti vyřazené úkryty jsou nadále vedeny v úkrytovém fondu ORP Trutnov v havarijním plánu
jako úkryty improvizované. Improvizované úkryty jsou podzemní nebo i nadzemní prostory ve
stavbách určené k ukrytí obyvatelstva. Vhodnými prostory pro zřízení improvizovaných úkrytů jsou
podzemní prostory v budovách nebo prostory částečně zapuštěné pod úrovni terénu, nejlépe se
vstupem do úkrytu z budovy. Poskytují ochranu proti účinkům světelného a tepelného záření,
radioaktivnímu zamoření, pronikavé radiaci a částečně proti účinkům tlakové vlny v případě
nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně
obyvatelstva využít stálých úkrytů. Jedná se tedy o prostor ve vhodných částech bytů, obytných
domů, provozních a výrobních objektů, který bude upravován při vzniku krizových stavů fyzickými a
právnickými osobami.
e) Povodňové plány
Ochrana obyvatelstva je rovněž řešena ve zpracovaných povodňových plánech a to formou evakuace
z míst ohrožených přirozenou povodní na řece Úpě.
f) Preventivně výchovná činnost
Preventivně výchovná činnost je prostřednictvím příslušníků HZS Královéhradeckého kraje zaměřena
jak na výchovu mladé generace, tak i na prohlubování a doplňování znalostí ostatních věkových
skupin. Cílem je předat dětem i dospělému obyvatelstvu důležité informace z oblasti požární
prevence, aby byli schopni chránit sebe a své blízké před vznikem a následně i při vzniklé mimořádné
události.
HZS Královéhradeckého kraje proto v této oblasti vyvíjí řadu aktivit. HZS Královéhradeckého
kraje pro veřejnost pořádá množství jednorázových akcí, na kterých je veřejnost seznamována
s činnostmi hasičů. Uskutečnily se Dny otevřených dveří požárních stanic včetně ukázek techniky
používané při zásazích jednotek PO.
Hasiči se každoročně zapojují do pořádání soutěží pro mládež a samozřejmě i pro tvořivé dospělé
(„Dávají za nás ruku do ohně“, „Požární ochrana očima dětí“), vznikají zde projekty, které hodně
vypovídají o znalostech práce hasičů, informace o soutěžích jsou rozesílány na všechny školy.
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Od roku 2013 jsme se také zapojili do preventivně výchovného programu s názvem Hasík CZ.
Na podzim toho roku byli vyškoleni první dva instruktoři, v roce 2015 dalších osm, všichni
příslušníci Územního odboru Trutnov Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. 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 91,5 výukových hodin pro téměř 1000 žáků MŠ a ZŠ (ve městě Trutnov
spolupracujeme se ZŠ Komenského, Mládežnická, R. Frimla a Poříčí).
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Další preventivně výchovné akce:
 praktické ukázky (Den prevence na ZŠ Úpice Lány, Branný den na ZŠ Komenského Trutnov,
Den prevence - ZŠ Bří. Čapků Úpice a akce v rámci Cvičení krizového štábu ve Dvoře Králové
nad Labem) s předvedením techniky a prostředků používaných při zásazích hasičů a zjišťování
příčin požárů
 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 2018 vyhodnoceno okresní kolo soutěže „Požární
ochrana očima dětí“ za účasti 50 oceněných dětí (soutěž organizuje Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska)
 distribuce informačních letáků a příruček
 práce s mládeží – vedení kroužků mladých hasičů včetně zaměstnání na letních táborech.
I v roce 2018 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 i tištěným magazínem Trutnovinky.cz.

4. 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, Správou Východočeského kraje a Okresním ředitelstvím Policie ČR 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.
a) Jednotky požární ochrany
V katastrálním území města Trutnov jsou 2 jednotky požární ochrany. Záchranné práce na
teritoriu města Trutnov zabezpečuje převážně profesionální jednotka požární ochrany HZS
Královéhradeckého kraje a jednotka Sboru dobrovolných hasičů Trutnov – HSM.

JPO I HZS 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 15/2200/135-M2Z,
CAS 30/9000/540-S3VH, DA8-L1Z, VYA-14 S3, AZ 30. AP-27 S2R, VEA, TA-L2, a dále
hydraulickým vyprošťovacím zařízením, pneumatickými vaky, dýchací a měřicí technikou,
termokamerou atd. dle vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární
ochrany.
Jednotka dostala v roce 2018 dva nové kusy mobilní požární techniky. Jedná se o TACH –
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L1Z Iveco 4x4. Toto vozidlo je vybaveno a předurčeno pro zásah na nebezpečnou látku na území ÚO
Trutnov a nahrazuje zastaralý systém postavený na kontejnerovém nosiči A-31. Dále jednotka
Trutnov dostala ke konci roku do výbavy kontejnerový nosič s kontejnerem na podvozku Scania
s označením PKN S3V. Tento kontejner je předurčen a vybaven pro nouzové zastřešení budov
s územní působností celého Královehradeckého kraje.
JPO Trutnov III - se sídlem v Horním Starém Městě
Zřizovací listina je založena na městském úřadě a v dokumentaci uložené v požární zbrojnici
společně se 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,
14 nositelů dýchací techniky. Všichni členové jednotky absolvují pravidelné lékařské prohlídky,
předepsaný výcvik a školení 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 včetně jeho zástupcům odesílána SMS zpráva o výjezdu jednotky i s adresou
události. Spouštěcí zařízení odešle SMS zprávu členům jednotky, případně spustí sirénu. 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 s přívěsem a splňuje
po stránce vybavení vozidel podmínky pro kategorii JPO III.
CAS 16 3500/400 – S2R na podvozku MAN, rok výroby 2005 a dopravní vozidlo DA 8 L1R
IVECO, rok výroby 2003. Vozidla jsou vybavena dle platných právních předpisů. Obě vozidla jsou
také vybavena mobilní radiostanicí Motorola GM 380.
Dále má jednotka ve svém vybavení 7 kusů kapesních radiostanic Motorola a Hytera,
přenosnou motorovou stříkačku Tohatsu VC82ASE, dvě přenosné motorové stříkačky PS – 8,
plovoucí čerpadlo Macximum, plovoucí čerpadlo Plovčer Mini, čerpadla kalová NP 8B, 2x
motorovou pilu STIHL a rozbrušovací pilu včetně vyškolené obsluhy, 6 ks dýchacích přístrojů AUER
včetně náhradních tlakových lahví, vyváděcí masky, detektor plynů Gas Alert Micro Clip, vysavač na
vodu, 2 ks elektrické kalové čerpadlo, 2x elektrocentrálu, prostředky na likvidaci obtížného hmyzu,
přetlakový ventilátor, nářadí na otevírání oken a dveřních zámků, automatický externí defibrilátor
včetně proškolené obsluhy a prostředky předlékařské první pomoci (páteřní desku, nosítka SKED,
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 (třívrstvý zásahový komplet GoodPRO FR3 Fire Horse, ochranná přilba
GALLET F1A včetně kukly NOMEX, obuv HAIX, rukavice LESLEY PLUS a KNIT a staniční
oblek PS II).
b) Oblast represe na požární stanici Trutnov
V současné době je dislokováno ve správním obvodu ORP Trutnov 25 jednotek požární ochrany (1x
JPO I, 3x JPO II, 10x JPO III a 11x JPO V). Jednotku požární ochrany nemají obce Královec a Jánské
Lázně. Jánské Lázně však sdružily prostředky na zajištění požární ochrany s obcí Horní Maršov.
Obec Královec situaci vyřešenu nemá.
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c) Základní početní stavy JSDH obcí a jejich minimální vybavení
Požadavkům na početní stavy teoreticky vyhovují všechny jednotky PO v našem hasebním obvodě.
Vybavení požární technikou u některých jednotek JPO II a JPO III se zlepšuje. Toto zlepšení je však
převážně zásluhou jejich zřizovatelů. Na krajskou investiční dotaci na dopravní automobily pro
JSDH obcí dosáhly v minulém roce obce Bernartice a Libňatov.
d) Školení a výcvik
Na požární stanici HZS v Trutnově probíhá každoročně cyklické školení a výcvik velitelů družstev
Sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Dále byly provedeny dva velitelské dny zaměřené na praktický
výcvik 3D hašení (práce s proudnicí u rybníku v Dolcích) a součinnostní cvičení na letišti ve
Volanově. Zde bylo nacvičováno doplňování letadla pro letecké hašení hasební vodou. Součástí
školení a výcviku jsou rovněž taktická a prověřovací a cvičení složek IZS. Tři taktická cvičení a tři
prověřovací cvičení byla připravena veliteli požární stanice Trutnov. Jednalo se o taktická cvičení na
požár azylového domu v Trutnově, Šikmé ul., požár hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou a únik
amoniaku na zimním stadionu v Trutnově. Prověřovací cvičení byla provedena na požár ZŠ v Úpici,
demonstrování úmyslu sebevraždy na komíně firmy EPO Trutnov a požár dřevní Štěpky
v Radvanicích.
e) Zásahová činnost
Jednotka Hasičského záchranného sboru dislokovaná na stanici v Trutnově byla rozhodnutím
KOPIS HK v roce 2018 vyslána k plnění úkolů v souvislosti s likvidací požárů a jiných mimořádných
událostí v 637 případech.
Z celkového počtu se ve 109 případech jednalo o požáry, ve 152 o dopravní nehody,
ve 344 případech o technickou pomoc a únik nebezpečných chemických látek včetně ropných
produktů, ve 32 případech se jednalo o planý poplach a ostatní pomoc.
Tento počet výjezdů je nutno doplnit o 3 taktická a 3 prověřovací cvičení jednotek požární
ochrany v různých částech hasebního obvodu. Všechny zásahy jednotky Hasičského záchranného
sboru byly klasifikovány jako účinné.
Jednotka PO města Trutnov se sídlem v Horním Starém Městě byla rozhodnutím KOPIS HK
v roce 2018 vyslána k plnění úkolů v souvislosti s likvidací požárů a jiných mimořádných událostí
v 78 případech.
Z celkového počtu se v 34 případech jednalo o požáry, ve 2 o dopravní nehody, ve 26 případech se
jednalo o technickou pomoc včetně úniků nebezpečných látek; v 16 případech se jednalo o planý
poplach. Dále se jednotka zúčastnila 2 taktických cvičení

f) Propagace PO
Na požární stanici HZS v Trutnově se konal Den otevřených dveří u příležitosti svátku svatého
Floriána, patrona hasičů. Během celého roku se dále konaly exkurze místních školek a škol a
proběhlo také několik ukázek pro školy a zájmové organizace mimo areál stanice Trutnov.

plk. Mgr. Martin Lelka
ředitel územního odboru Trutnov
HZS Královéhradeckého kraje
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