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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Těmito Zásadami se vydává Požární řád města Trutnova jako součást požární dokumentace 

města. 
 
 

Článek 2 
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě 

 
(1) Město Trutnov prostřednictvím svých orgánů:   
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH), která provádí hašení požárů  

a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další 
úkoly podle zvláštního právního předpisu 1), 

b) udržuje akceschopnost JSDH, 
c) zabezpečuje materiální a finanční potřeby JSDH města a požární ochrany, 
d) zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDH, 
e) zajišťuje účast velitelů a strojníků JSDH na jejich odborné přípravě, 
f) zřizuje ohlašovny požárů a další místa, kde lze vznik požáru ohlásit, 
g) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 
h) organizuje preventivně výchovnou činnost,  
i) zpracovává nejméně 1x ročně zprávu o stavu požární ochrany města Trutnova, kterou 

projedná zastupitelstvo města. 
 

(2) Požární ochranu ve městě zabezpečuje i Hasičský záchranný sbor kraje.  
 
(3) Velitel JSDH: 
a) se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH, 
b) odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou 

činnost, 
c) ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH 

podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající  
z obecně závazného právního předpisu, 

d) dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků 
požární ochrany, 

e) plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně, 
f) ve spolupráci se zřizovatelem JSDH zajišťuje vedení evidence požární techniky a jiných 

věcných prostředků požární ochrany a zajišťuje jejich hospodárné používání, 
g) zajišťuje vedení přehledu o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH  

a odborné přípravě členů JSDH, 
h) plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním  

a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH. 
 

Velitel JSDH může svou funkci vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí 
(osvědčením od hasičského záchranného sboru kraje). 
 
(4) Člen JSDH: 
a) jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva, 
b) řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, pokud je tento zpracován, jakož i dalšími 

interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH, 
c) při vyhlášení požárního poplachu ve městě se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice, 
d) účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy, 
e) užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky, 
f) podílí se na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany, 

                                                 
1) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
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g) plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním  
a zřizovatelem. 

 
 

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,  
v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 
Článek 3 

 
Podle § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon o požární ochraně) je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku 
požáru. 

 
 

Článek 4 
Povinnosti fyzických osob 

 
Fyzické osoby mají stanoveny základní povinnosti v požární ochraně v zákoně o požární 

ochraně 2), přičemž tyto povinnosti jsou dále upřesněny ve vyhlášce ministerstva vnitra  
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 3). 

 
 

Článek 5 
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají stanoveny povinnosti v požární ochraně  

v zákoně o požární ochraně 4), přičemž tyto povinnosti jsou dále upřesněny ve vyhlášce 
ministerstva vnitra 3). 

 
 

Článek 6 
Podmínky požární bezpečnosti v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

 
Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví 

kraj nařízením 5). 
 

 
Článek 7 

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany ve městě Trutnově 
 

(1) Požární ochranu ve městě Trutnov zajišťuje nepřetržitě stanice Hasičského záchranného 
sboru kraje se sídlem v Trutnově – Poříčí, číslo telefonu 150, ve spolupráci s Jednotkou sboru 
dobrovolných hasičů Trutnov – Horní Staré Město. 
 
(2) V obdobích zvýšeného nebezpečí vzniku požáru jsou povolány další jednotky požární ochrany 
dle požárního poplachového plánu kraje – o povolání rozhoduje operační důstojník hasičského 
záchranného sboru kraje. 
 

                                                 
2)  §§ 1, 7, 17, 18, 19, 20a, 22 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
3) §§ 42 (tepelné spotřebiče), § 43 (komíny a kouřovody) a § 44 (hořlavé nebo požárně nebezpečné látky) vyhlášky 
ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci) 
4) §§ 1, 2, 5, 6, 6a, 7, 13, 15, 16, 16a, 20a, 22, 73 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 
5) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době 
zvýšeného nebezpečí vzniku požáru“. 
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Článek 8 
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů města Trutnova, její početní stav a vybavení 

 
Ve městě Trutnově je zřízena jedna JSDH města Trutnova – Horní Staré Město. Její kategorie 

je JPO III, početní stav tvoří dvě družstva ve složení 1 + 5 a 1 + 3, k dispozici jsou vozidla CAS 16 
a DA 8.   

 
 

Článek 9 
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti 

 
(1) Zdrojem vody pro hašení požárů jsou v částech města Trutnova - Adamov, Babí, Bohuslavice, 
Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, 
Oblanov, Poříčí, Střední Předměstí, Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny - hydranty. 
 
(2) Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě 
Trutnově.  

 
 

Článek 10 
Další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti 

 
(1) Dalšími zdroji vody pro hašení požáru: 
a) je v částech města Trutnova - Adamov, Bohuslavice, Dolní Předměstí, Dolní Staré Město, 

Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Poříčí, Střední Předměstí, Vnitřní Město – řeka 
Úpa, 

b) jsou v částech města Trutnova - Babí, Bojiště, Lhota, Libeč, Starý Rokytník, Volanov, Voletiny 
– protékající potoky, 

c) jsou tyto vodní nádrže 
- v ulici Za Komínem,  
- v ulici Za Vápenkou, 
- vodní nádrž Dolce, 
- vodní nádrž Peklo, 
- vodní nádrž Střítež, 
- vodní nádrž na Babském potoku, 

d) městské koupaliště, krytý bazén. 
 

(2) Podmínky pro zajištění trvalé použitelnosti těchto dalších zdrojů vody pro hašení požárů 
nejsou stanoveny. Využití těchto dalších zdrojů vody pro hašení požárů je dáno stavem vody dle 
ročního období.   

 
 

Článek 11 
Ohlašovny požárů  

  
(1) Ohlašovna požárů je v budově územního odboru HZS Královéhradeckého kraje se sídlem  
v Trutnově, Náchodská 475, číslo telefonu 150. 
 
(2) Na území města Trutnova je dále zřízena ohlašovna požárů v sídle Městské policie Trutnov, 
Slovanské náměstí 165, číslo telefonu 156.  

Tato ohlašovna požáru je označena tabulkou s textem a symbolem „ohlašovna požáru“ vně 
objektu. V této ohlašovně požáru je umístěn řád ohlašovny požáru, podle kterého se postupuje při 
hlášení požáru. Ohlašovnu požáru zřizuje a řád ohlašovny požárů schvaluje starosta. 

 
(3) Ohlášení je možno provést i na jednotném evropském čísle tísňového volání (Emergency call) 
112. 
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Článek 12 
Způsob vyhlášení požárního poplachu ve městě Trutnově 

 
Ve městě Trutnově se požární poplach pro členy jednotek požární ochrany vyhlašuje  

z krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, a to 
prostřednictvím pagerů, sirénou – signálem 25 vteřin stálý tón, 10 vteřin prodleva, 25 vteřin stálý 
tón a odesláním  SMS . 

 
Článek 13 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tento Požární řád města Trutnova byl schválen Zastupitelstvem města Trutnova dne 
06.03.2017 usnesením č. 2017-37/1. 
 
(2) Tento Požární řád města Trutnova nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Ivan Adamec v. r. Mgr. Tomáš Hendrych v. r. 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 07.03.2017 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 22.03.2017 
 
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 
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