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SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  

 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

PŘEDSEDA VÝBORU  

ZBYNĚK LINHART 

 

     V Praze dne 23. září 2022 

  

      

 
 

Věc:  Okruhy problémů k vyřešení po požáru v Českém Švýcarsku, schůzka dne 

 13.10 2022  

 

Vážená paní ministryně, vážení páni ministři,  

 obracím se na Vás všechny současně, neboť okruhy problémů k vyřešení po 

rozsáhlém požáru v Českém Švýcarsku se týkají každého z Vámi řízených resortů, ale 

dosud absentuje koordinovaný přístup, sdílení informací a nastavení jasné zodpovědnosti 

– personální i rezortní.  

 

 Mezirezortní jasná domluva a konkrétní řešení jsou důležité už jen proto, že na 

rozsáhlém území Národního parku Českého Švýcarska, a to ve všech 4 zónách, ať už tzv. 

zásahových či bezzásahových, dále zůstává v  souhrnu až 2 miliony kubíků 

suchého kůrovcového dřeva, což představuje extrémní riziko opakování požárů 

kdykoli v budoucnu, a to včetně požárů v kůrovcem nejvíce postižených lesů v 

navazujícím CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory.  
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Okruhy problémů k řešení: 

1) Vyčíslení a proplacení nákladů na zásah proti požáru, včetně dobrovolnické 

práce a nákladů pomáhajících podnikatelů a živnostníků 

- Obce vyčíslují škody a náklady zasahujících jednotek dobrovolných hasičů. V součtu 

půjde o miliony korun. Systém refundace nákladů ale vykazuje velké slabiny. 

V žádosti o dotaci  

o a) nejde uplatnit veškeré náklady na zásah (platy vlastních 

zaměstnanců obce, vyčíslování živnostníků, obnova techniky, výzbroje a 

výstroje, PHM, diety, opravy techniky, náhradní díly… ) 

o b) ani ty náklady, které uplatnit v žádosti lze, nebyly v minulosti 

propláceny ve 100% požadované výši.  

- Náhradu ušlého výdělku za účast při zásahu v pracovní době je dobrovolnému 

hasiči namísto zaměstnavatele povinna poskytnout obec. Obec ale často nemá 

dostatek financí, zaměstnavatel často s ohledem právě na limitovaný obecní 

rozpočet náhradu mzdy za své zaměstnance-dobrovolné hasiče po obci raději ani 

nežádá a sanuje tyto náklady buď na úkor své organizace, nebo si dokonce 

zaměstnanci-hasiči na dobu hašení berou nucenou dovolenou.  

- Během hašení požáru desítky dobrovolníků a podnikatelé zajišťovali hasičům 

v místě ubytování a stravu a další pomoc. Během mnohatýdenního trvání zásahu 

s tisíci hasiči v terénu se tyto náklady vyšplhaly na desítky milionů korun. Kdo, za 

jakých podmínek a kdy refunduje dobrovolníkům a podnikatelům, kteří 

v místě zajišťovali hasičům pomoc, vzniklé náklady na suroviny, na režii, 

na zdroje, na personální náklady pomáhajících dobrovolníků atd.?  

 

2) Vybavenost technikou jednotek dobrovolných hasičů a obnova techniky  

- Disponibilita hasičské techniky, výzbroje a výstroje a její rozsah, kvalita a vyspělost 

vykazuje v regionálních dobrovolných hasičských jednotkách naprosto 

nepřijatelné regionální rozdíly. Zatímco některé jednotky jsou vybaveny na 

úrovni profesionálů, jiné mají desítky let starou  techniku a nedostatečnou 

výzbroj a výstroj.  

- Dle kategorizace HZS se na jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kladou nějaké 

minimální požadavky stran vybavení, ale na zabezpečení a průběžnou 

modernizaci tohoto vybavení nejsou systematicky státem poskytovány 
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finanční prostředky. Většinou jsou obce a jejich dobrovolné jednotky nuceny 

shánět si prostředky přes různé dotační tituly, s různou mírou úspěchu a 

pravděpodobnosti získání dotace. Takto nastavený systém není udržitelný, viz 

i předchozí bod, kde nevyváženost ve vybavenosti jednotek je také důsledkem toho, 

že se zajišťuje převážně přes různé dotační mechanismy s různou mírou úspěšnosti.  

- Systémy dotací jsou, jak již uvedeno výše, zcela paradoxně nastavené a 

nevyhovující pro zachování akceschopnosti všech jednotek požárních 

sborů napříč republikou. O tom svědčí mimochodem i otázky ve formuláři, kdy 

se nejvíce bodů při hodnocení žádosti na obnovu hasičské techniky dostane, pokud 

jednotka operuje s technikou starší než 35 let, že se neúspěšně žádá na obnovu 

po čtvrté za sebou apod.  Systém obnovy hasičské techniky se musí změnit.  

 

3) Přehazování zodpovědnosti a mýty o dostupných zdrojích financování 

- Při jednání o programu SFŽP, který má obcím Českého Švýcarska a zdejším hasičům 

pomoci s odstraňováním škod a především zajisti do budoucna dostatečnou 

prevenci, argumentovalo MŽP/SFŽP, že v IROP je připraveno 9 miliard na 

hasičskou techniku a na obnovu požárních nádrží, a proto program SFŽP jako 

národní zdroj bude prioritně využíván až pro kofinancování, že zdejší obce mají 

nejprve směřovat své projekty na nákupy/obnovu požární techniky a na 

zkapacitnění vodních ploch do IROP, a v případě podpory v IROP pak MŽP příp. 

zajistí až kofinancování těchto projektů ze SFŽP…  

Žádosti o podporu jednotek požární ochrany II, III a V (potažmo na 

vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích) v 

IROP bude ale možné podávat pouze přes MAS (v rámci SC 5.1) a podle 

místně příslušné MAS Český Sever na aktivitu „Podpora jednotek sboru 

dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II, III a V“ nebudou 

v regionu Českého  Švýcarska vyhlašovány žádné výzvy !!!!!, protože s 

ohledem na malou alokaci (100 milionů) byly upřednostněny jiné 3 priority.  

Výsledkem je, že na území Českého Švýcarska v IROP nebude vůbec žádná 

možnost žádat o podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů, stejně jako 

nebudou v IROP dostupné žádné prostředky na budování a obnovu 

požárních nádrží!  

Toto nebude platit jen pro obce na území MAS České Švýcarsko, ale i pro 

stovky dalších obcí a dobrovolných hasičských jednotek po celé ČR. Systém 

a jeho nedomyšlenost zde opět selhal na plné čáře a vybavenost technikou, 

výzbrojí a výstrojí napříč republikou bude po skončení IROP ještě 
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nevyváženější a mnohde zcela nedostatečný. Je potřeba meziresortní 

dohody, jak toto řešit. 

- Ztráty podnikatelů, z nichž mnozí neměli po celé léto vůbec žádnou možnost 

z důvodu zákazu vstupu návštěvníkům poskytovat své služby, již přesahují 500 

milionů korun. Podle vyjádření v regionu přítomného ministra pro místní rozvoj ČR 

dr. Ivana Bartoše, PhD., ale kompenzace pro podnikatele nejde řešit 

systémově a s obnovou infrastruktury odkázal na projekty EU a program Živel, 

které se měl sice spustit „někdy na podzim“, ale stále vyhlášený není..., a pro řešení 

prevence požárů odkázal na MŽP. Proto i zde je potřeba stanovit, který resort, co 

konkrétně a z jakých zdrojů bude financovat? Viz body a potřeby obcí pro 

prevenci požár z jednání s MŽP ze dne 18. 8. 2022 (příloha).  

 

4) Prevence a finanční zdroje na její zajištění 

- jak již uvedeno výše, v „kalamitních“  lesích NP a CHKO nadále trvá vysoké riziko 

opakování požárů kdykoli v budoucnosti na desítkách kilometrů čtverečních. 

Existuje přitom konkretizovaná potřeba zajistit a zafinancovat řadu opatření, která 

sníží riziko negativních dopadů na majetek a životy místních obyvatel a umožní 

efektivnější zásahy hasičů v případě dalšího vzniku požáru, včetně snížení nákladů 

na samotné hašení a snížení škod během požáru, např.:  

 dovybavení hasičů specifickou hasičskou technikou; 

 zkapacitnění vodních ploch a nádrží v obcích a mimo obce;  

 odstranění suchého dřeva v potřebných pásech mezi 

obcemi/chalupami a hranicí NP/CHKO; 

 zprůchodnění a opravy cest;  

 systém leteckého hašení a úpravy ploch pro vrtulníky a letadla; 

 zvýšení nosnosti mostů a můstků;  

 vytvoření odstavných míst pro hasící techniku; 

 zlepšení orientace v terénu pro zasahující složky; 

 lepší využití technologie - čidla v terénu, kamery, automatická 

detekce; 

 pravidelné cvičení hasičů v terénu; 

 zprůjezdnění náhradních cest; 

 změna managementu luk s chřástalem (umožnit sekání trávy 2x 

ročně). 

Je třeba se jasně domluvit, který rezort a z jakého zdroje zajistí 

financování této potřebné a chybějící prevence tak, aby čerpání peněz 

z takového zdroje bylo opravdu realistické a v co nejkratším možném čase.  
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Ve věci dlouhodobějšího zajištění bezpečnosti širšího území tak bude nutné spolupracovat 

minimálně mezi resorty MŽP, MMR a ministerstva vnitra, nejspíše ale i MPO a MZe.  

K problematice dlouhodobějšího plánu financování potřeb je tak nutné si meziresortně 

sednout a vyjasnit si možnosti (předběžně jsem MŽP navrhl dopisem ze dne  23. 8. 2022 

pod č .j. 16680/2022/S takovou to schůzku na den 6. či 13. 10. 2022;  zatím bez 

odpovědi).   

Je zřejmé, že ministři především v této době, asi nebudou mít čas, bylo by asi dostačující 

se sejít na úrovni náměstků či jinak odpovědných osob, např. ředitel SFŽP Valdman, 

náměstek Kříž, náměstek Semorád a náměstek Vlček.  

Navrhuji tedy sejít se ve čtvrtek 13. 10. v 10:30 v kanceláři předsedy Výboru pro 

územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.  

Prosím určete tyto své zástupce, abych s nimi mohl příp. začít co nejrychleji vyjednávat, 

jak problematiku zlepšit, řešit či změnit k lepšímu a funkčnějšímu 

 

Děkuji.  

S pozdravem,  

                                                                                                        

 

Příloha č. 1: Požár v Českém Švýcarsku – škody a prevence (záznam bodů z jednání obcí  

         ČŠ s MŽP/SFŽP) 

 
 
Vážená paní 
Ing. Bc. Anna Hubáčková 

ministryně životního prostředí ČR 
 
Vážený pan 
PhDr. Ivan Bartoš, PhD. 
ministr pro místní rozvoj ČR 
 

Vážený pan 
Mgr. Bc. Vít Rakušan 
ministr vnitra ČR 
 
PRAHA 

 


