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Zdůvodnění a vysvětlení:  

 V  souladu  s  §  68  odst  1 zákona č.  133/ 1985  Sb, o  požární  ochraně , ve  znění  pozdějších 

předpisů, Zastupitelstvo Města Turnov zřídilo jednotku sboru dobrovolných hasičů obce pod 

názvem Sbor hasičů Města Turnov. 

  

1. Jednotka požární ochrany města. 

Sbor hasičů města Turnova je jednotkou požární ochrany města. Právní statut jednotky je 

organizační složka města bez právní subjektivity. Sbor byl založen v roce 2000 usnesením 

zastupitelstva města a pracovat začal od 1. 1. 2001. Sídlem jednotky je hasičárna Daliměřice, 

Hruborohozecká 388 Turnov.  

V současné době jednotka působí v novém objektu přístavby hasičárny Daliměřice, která byla 

vybudována sdružením prostředků Evropské unie, České republiky a Města Turnov v rámci 

programu iniciativy společenství INTERREG IIIA. Česká republika-Polská republika v objemu 

více než 8 mil. Kč.  

Po splnění podmínek akceschopnosti je jednotka od 1.1.2010 zařazena dle Nařízení Libereckého 

kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Libereckého kraje 

jednotkami požární ochrany do kategorie JPO II. Toto nové zařazení, s dobou výjezdu jednotky do 

5 min, si vyžádalo přeorganizování struktury celé jednotky a klade zvýšení nároky na její členy, 

uvědomíme-li si, že členové jednotky mají svá zaměstnání a vše dělají ve svém volnu. 

Jednotka je povolávána k zásahu na výzvu Operačního a informačního střediska HZS Libereckého 

kraje. 

Mezi základní úkoly jednotky patří: 

- provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany, 

- provádět záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, 

- provádět likvidační práce po odvrácení bezprostředního rizika vzniklého mimořádnou událostí. 

Jednotka je dále předurčena pro speciální činnosti, které vyžadují speciální odborné a technické 

znalosti a dovednosti a vybavenost. Mezi takové patří zejména likvidace následků dopravních 

nehod, únik nebezpečných látek, únik ropných produktů na vodním toku a v neposlední řadě 

likvidace následků živelních pohrom. 



 

Své základní úkoly plní jednotka především v územním obvodu města. Na území jiných měst a 

obcí plní úkoly podle Požárního a polachového plánu Libereckého kraje na výzvu HZS 

Libereckého kraje. 

V čele jednotky stojí velitel, který je zaměstancem města a je oprávněn jednat jménem jednotky v 

rozsahu a rámci vymezeného předmětu činnosti. Velitele jednotky jmenuje starosta města po 

projednání a se souhlasem ředitele HZS Libereckého kraje. 

Jednotka má, mimo velitele, 16 členů. Ti jsou rozděleni do 3 družstev (4 členové + velitel). 

 

 Členové jednotky pracují v jednotce na základě smlouvy o dobrovolném členství při svých 

běžných zaměstnáních a jsou delegování do jednotky z 6 občanských sdružení (Bukovina, 

Daliměřice, Turnov, Pelešany, Mašov, Kadeřavec) působících na úseku požární ochrany v 

územním obvodu města. Abychom dodrželi stanovený časový limit určený pro jednotku kategorie 

JPO II. byla se všemi členy uzavřena od 1.1.2010 dohoda o pracovní pohotovosti, kterou se 

členové zavazují k 24 hodinové nepřetržité pohotovosti na základě plánu výkonu služeb 
stanoveném velitelem JSDHO. Za tuto pracovní pohotovost jim náleží odměna ve výši 
600,-Kč měsíčně. Všichni členové jednotky absolvovali základní školení a pravidelně se účastní 

dalších specializovaných školení dle svého zařazení v jednotce. Členové jednotky jsou 

zřizovatelem pojištěni jednak na úraz způsobený si při zásahu nebo nařízeném cvičení, jednak na 

škodu způsobenou na cizím majetku při zásahu nebo nařízeném cvičení. Členové jednotky jsou 

povoláváni systémem vyrozumění prostřednictvím automatického svolávání přes OPIS HZS 

Libereckého kraje na mobilní telefony. 

Jednotka požární ochrany města hospodaří s příjmy a výdaji na základě rozpočtu schváleného 

zřizovatelem. K zajištění úkolů na úseku požární ochrany užívá nemovitý a movitý majetek ve 

vlastnictví zřizovatele. Do vybavení jednotky je zařazována pouze požární technika a jiné věcné 

prostředky požární ochrany jen pokud byly schváleny k použití v požární ochraně příslušnými 

předpisy. 

 

Základní vybavení jednotky tvoří tato požární zásahová technika: 

- Tatra 815 CAS 32 (8200 l vody + 2 x 400 l pěnidla) - rok výroby  1989 -pořízeno 2004 

- MAN CAS 15 (2500 l vody + 200 l pěnidla) - rok výroby 2011 

- Avia 32 DA 12 (technické vozidlo) - rok výroby 1988 

- JEEP CHEROKEE 4.0i TA (rychlý záchranný automobil) - rok výroby 1992 - pořízeno 2007 

 

2. Činnost v roce 2013. 

 

a) Nařízená příprava 

Dle předepsaného ročního plánu odborné přípravy jsou všichni členové jednotky odborně vyškoleni v 

základním rozsahu 56ti hodin. Dále všichni velitelé a strojníci absolvovali odbornou způsobilost v 

rozsahu 16 hodin v souladu s § 29 odst. 3 písm. a) zákona. Rovněž tak všichni členové dále 

absolvovali dle § 29 odst. 1 písm. g) zákona zdravotní prohlídky. Noví členové absolvovali kurs 

strojníků a vyprošťování osob v souvislosti s následky dopravních nehod, dle předurčenosti jednotky 

plošného pokrytí území Libereckého kraje JPO. Pravidelně jsou členové jednotky svoláváni velitelem 

jednotky na schůzky, na kterých velitel jednotky hodnotí činnost při zásahu a nařízeném cvičení. 

Rovněž tak provádí pravidelná školení dle ročního plánu SHM Turnov.  

b) Nařízené cvičení 

Součinnostní cvičení s HZS 

                   18.4.  taktické cvičení „plošné vyhledávání osob v nepřehledném terénu“ ve                     

                   spolupráci s Jednotkami PO, Horské Služby a Policie ČR, místo konání: skály    

                   Besedice - Malá Skála 

 

21.5.   „Povodně na území ORP Turnov“ cvičení bylo rozděleno do III.etap 

I. etapa - prověření a zkouška varovného systému  SMS na ORP Turnov 



II.etapa -  monitoring zaplaveného území a zkouška přistání vrtulníku Armády ČR na 

určených evakuačních místech 

III.etapa - evakuace osob ze zaplaveného území jednotkami PO  

Cílem cvičení bylo prověřit spojení mezi štábem VZ a zasahujícími jednotkami IZS a 

Armády ČR . Důraz byl kladen  na koordinaci činností jednotek PO a  různých složek 

IZS při společném zásahu, tj. ZZS Libereckého kraje, HZS Libereckého kraje, Policie 

ČR, Armády ČR. 

                          29.8.   prověřovací cvičení  „únik ropných látek na toku Jizery“ cílem cvičení byla 

součinnost mezi HZS LK stanicí Turnov a SHM Turnov,  technické provedení při 

instalaci norných stěn na toku řeky Jizery  a schopnosti členů jednotek PO  pohybu  na 

vodě a práci s technickými prostředky.           

                         26.9.    taktické cvičení „ požár v šatně Gymnázia Jana Palacha Turnov“ cílem cvičení 

bylo taktické zvládnutí likvidace požáru v prostorách se sníženou viditelností a 

evakuace velkého počtu osob s následnou před lékařskou pomocí jednotkami PO. 

                    

Cvičení JSDHO  města 

18.4. cvičení na vodě „záchrana osob z vodního toku“ cílem cvičení bylo prohloubení 

praktických zkušeností při záchraně osoby z proudu řeky a nácvik koordinaci řízení 

člunu při zvýšené rychlosti toku řeky Jizery v obci Rakousy.        

27.9.    cvičení „ vyprošťování osob z havarovaných vozidel v souvislosti s následky 

dopravních nehod“ hasiči  Auto Mladá Boleslav   cílem cvičení  byl teoretický a 

následný praktický výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel a technické 

zvládání vnikání do vozidel s tuhou moderní voštinovou karoserií.  

 

c) Praktická činnost 

JSDHO zasahovala v roce 2013 při mimořádných událostech celkem v 74 případech. 

 

     3. Úkoly jednotky požární ochrany v roce 2014. 

 

Vzhledem k výše uvedenému stáří požární zásahové techniky je a bude zásadní prioritou zajištění 

finančních prostředků na nákup jednoho nového požárního zásahového vozidla, TA (RZA) rychlý 

zásahový automobil určený na zásahy v souvislosti s dopravními nehodami. Vozidlo TA (RZA) bez 

technického zařízení a požární výbavy dle uvedené specifikace však představuje částku cca 

1.500.000,- Kč bez DPH. Požární výbava včetně sady hydraulického vyprošťovacího zařízení dle vyhl. 

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky cca 600.000,- Kč, Celková kalkulovaná 

cena vozidla tedy vychází na částku cca 2.100.000 Kč. 

Pořízením nového TA bude zajištěna technická vybavenost na zvládnutí MU na které je jednotka 

předurčena, v prvé řadě na dopravní nehody, tak i na odvrácení následku živelných pohrom a ropných 

havárií na území města Turnov. Dále pořízením nového vozidla TA může dojít k redukci počtu 

zásahových vozidel, které svým stářím a technickým stavem neodpovídají současným potřebám a 

standardům výbavy jednotek PO. 

Bohužel operačních programů v období 2014 -2020 na toto téma je velmi málo, prakticky pouze 

Operační program 

přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika a Česká republika - Svobodný stát Sasko a 

ten je ve stavu přípravném, kdy termín první výzvy předpokládáme na podzim 2015. 

Dotační fond Libereckého kraje -  „ Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“ i podle 

nových pravidel rozdělování finanční podpory jsme s podaným projektem na nové zásahové vozidlo 

neuspěly.   

Dotační fond MV na nákup nových požárních vozidel, který podporuje pouze  nákup CAS je pro naše 

potřeby nového vozu TA zcela bezpředmětný.  



Přesto se nevzdáváme a budeme se snažit tento projekt na nový TA znovu podat na výše 
uvedené dotační tituly. 

 

4. Činnosti občanských sdružení působících na úseku požární ochrany-okrsek Turnov. 

 

Okrsek Turnov tvoří 6 organizačních složek s právní subjektivitou občanského sdružení Hasičů Čech, 

Moravy a Slezska.  

Těmito organizačními složkami jsou sbory dobrovolných hasičů bývalých samostatných obcí 

Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Daliměřice a Bukovina a dále Turnov. Historie těchto sborů je stará 100 

a více let a členové těchto sborů jsou na ni patřičně hrdí. Členská základna je velmi silná a má přes 

500 členů.  

Starostou okrsku je pan Arnošt Černý, který je též členem Okresního výboru SHČMS. 

 

Vybraní členové těchto sborů tvoří jednotku Města Turnova. Členové SDH  zajišťují v okrajových 

částech obce i určitou společenskou činnost ať již v podobě pořádání plesů, dechovek, zábav nebo 

jiných akcí, jako je pálení čarodejnic nebo dětské dny.  

Některé sbory vykazují velice dobrou činnost i při práci s dětmi. Jsou to především SDH Kadeřavec, 

SDH Pelešany a SDH Mašov, který je účastníkem hry Plamen. 

SDH užívají ke své činnosti budovy, které jsou majetkem Města Turnova. Sbory užívají tento majetek 

bezúplatně na základě smlouvy o výpůjčce schválené orgány města. Město rovněž přispívá na činnost 

těchto sborů. 

Všechny sbory se zúčastňují okrskové soutěže v požárním sportu a pravidelně se zúčastňují 

námětového cvičení vyhlášeného velitelem okrsku.  

V neposlední řadě jsou členové sborů jedinou fyzickou silou, která dokáže na výzvu bezpečnostních 

orgánů města jít nezištně pomoci ostatním občanům Turnova při mimořádných událostech, zejména 

přírodních živelných pohromách a povodních, které Turnov postihují s velmi častou periodou.  

Toto je stručný přehled aktivit, které tito členové pořádají a za které jim patří velké uznání a dík, a to i 

proto, že veškerou tuto činnost dělají členové zdarma. Největší odměnou je pak spokojenost těch, co 

na naše akce přijdou a rádi se vrací. 
 

Navrhované usnesení ZM: 
ZM bere na vědomí 

hodnotící zprávu o činnosti jednotky požární ochrany města za rok 2013. 

 

ZM ukládá 

vedení města, odboru správnímu a odboru finančnímu zajistit a zvyšovat operativní akceschopnost 

jednotky obnovou požární techniky za podmínky využití dostupných dotačních titulů týkajících se 

požární ochrany. 

 


