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1 Úvod  

Integrovaný záchranný systém vzešel z potřeby spolupráce záchranných sloţek při 

provádění záchranných a likvidačních prací a při přípravě na ně. Stalé se zvyšující počet 

mimořádných událostí, u kterých záchranné sloţky spolupracovaly, bylo zapotřebí 

koordinovat nejen v místě zásahu, ale i v oblasti právní a metodické. 

V kaţdodenním ţivotě mohou nastat situace, které se nějakým způsobem vymykají 

normálu a svými extrémními vlastnostmi ohroţují ţivoty a zdraví osob, majetek, či ţivotní 

prostředí. Situace, které vyţadují bezodkladně podniknout nutná opatření, nasadit potřebné 

síly a prostředky k likvidaci, či alespoň zmírnění jejich působení. Situace, jejichţ vznik 

nemůţeme nikdy zcela vyloučit. A právě pro tyto případy jsou zde lidé, záchranáři, kteří jsou 

připraveni k výjezdu, jsou připraveni být svému okolí a lidem v něm ku pomoci. Aby však 

byli k této pomoci připraveni, musí být dostatečně vybavení, odborně vzděláni a musí mít pro 

výkon své funkce potřebné zázemí. A právě ono zázemí je v mnoha případech, a v rámci celé 

republiky, velmi pomalu a obtíţně obnovovaným artiklem. 

Výrazným způsobem započal modernizaci a integraci pracovišť sloţek IZS 

Moravskoslezský kraj, respektive statutární město Ostrava, v roce 1994 spuštěním provozu 

Centra tísňového volání a v roce 1996 výstavbou společného výjezdového stanoviště ve 

Slezské Ostravě. Tím byl odstartován proces, v rámci kterého dochází k výrazné modernizaci 

pracovišť napříč všemi sloţkami IZS působícími jak území města Ostravy, tak na území 

celého Moravskoslezského kraje. 

Diplomová práce popisuje organizaci a činnost integrovaného záchranného systému a 

sloţek, které jej tvoří, a snaţí se popsat jejich poţadavky na zázemí potřebné pro výkon 

sluţby a na základě těchto informací vytvořit návrh funkčního společného pracoviště. A 

jelikoţ je integrace pracovišť na úrovni operačních středisek v Moravskoslezském kraji zcela 

dokončena a dosáhla naprostého maxima sloučením všech operačních středisek sloţek IZS do 

jednoho, zcela ojedinělého pracoviště, zabývá se diplomová práce především problematikou 

výjezdových stanovišť. 

Cíle práce 

 Definování všeobecných poţadavků sloţek IZS na jednotlivá pracoviště, 
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 zhodnocení podmínek pro výkon sluţby sloţek IZS působících na území města 

Jablunkov, 

 stanovení poţadavků na integrované výjezdové centrum města Jablunkov, 

 zhodnocení výhodnosti výstavby integrovaného výjezdového centra, 

 vytvoření návrhu objektu integrovaného centra sloţek IZS včetně členění vnitřních 

prostor. 
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2 Rešerše 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. 2. vydání. 

Ostrava: SPBI, 2007. 157 s. ISBN: 978-80-7385-007-4 [1] 

Publikace popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací, které jsou 

prováděny jeho sloţkami a které se nazývají integrovaný záchranný systém. Zároveň popisuje 

organizaci a činnost subjektů, které tento systém vytvářejí, nebo jsou jeho součástí.  

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů [3] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví jednotlivé sloţky a jejich 

působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

krizových stavů.  

 

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě [8] 

Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné sluţby, práva a 

povinnosti poskytovatele zdravotnické záchranné sluţby, povinnosti poskytovatelů akutní 

lůţkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních sluţeb na zdravotnickou 

záchrannou sluţbu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné sluţby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy 

v oblasti zdravotnické záchranné sluţby.  

 

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů [10] 

Tento zákon je základním právním předpisem v oblasti zřizování obecní policie a vymezuje 

její postavení, působnost a činnost, stanovuje základní povinnosti a oprávnění, které v rámci 

své působnosti obecní policie vyuţívá pro zabezpečení veřejného pořádku na území svého 

zřizovatele.  

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany [11] 

Vyhláška charakterizuje činnost jednotek poţární ochrany v závislosti na jejich druhu a 

kategorii a v souvislosti s tím řeší jejich rozmístění v daném území a vytváření tzv. plošného 

pokrytí území jednotkami poţární ochrany a určuje poţadavky na jejich akceschopnost.  
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3 Integrovaný záchranný systém 

3.1 Integrovaný záchranný systém  

Za integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) se povaţuje koordinovaný postup 

jeho sloţek pří přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. [3] 

Takto jej definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon o IZS pak dále definuje podrobnosti o záchranných a likvidačních pracích a vymezuje: 

 pouţití IZS, 

 sloţky IZS a jejich působnost, 

 působnost a pravomoc správních úřadů, 

 práva a povinnosti právnických a fyzických osob, 

 

a to při: 

 přípravě na mimořádné události, 

 záchranných a likvidačních pracích. 

 

IZS lze tedy popsat jako prostředek součinnosti sloţek a orgánů veřejné správy při 

činnostech k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik, vzniklých mimořádnou 

událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí, 

a vedoucí k přerušení jejich příčin a činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. [1] 

3.2 Složky IZS, jejich postavení a úkoly 

Sloţky IZS při zdolávání mimořádné události realizují záchranné a likvidační práce, 

popř. ochranu obyvatelstva. Působením sloţek IZS není dotčeno jejich postavení, způsob 

financování a úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. [2] 

K provádění záchranných a likvidačních prací je třeba mít: 

 síly a prostředky, kterými se rozumí zdroje lidských sil, pracovních nástrojů, 

technického vybavení apod., 
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 kompetence, kterými se rozumí oprávnění k provádění různých činností k realizaci 

záchranných a likvidačních prací daná zákony, kterými se řídí jednotlivé sloţky IZS, 

nebo dané zákonem o IZS. 

 

Základním smyslem IZS je integrovat moţnosti kaţdého, kdo by při provádění 

záchranných a likvidačních prací měl, nebo mohl, být zapojen s ohledem na síly a 

kompetence, kterými můţe přispět k řešení následků mimořádné události.[1] 

V závislosti na působení při záchranných a likvidačních pracích rozlišujeme: 

 

 Základní složky IZS 

Ty jsou páteří celého systému a zajišťují [1]:  

 nepřetrţitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události,  

 zhodnocení mimořádné události, odhad ohroţení a návrh potřebných sil a 

prostředků, 

 neodkladný zásah v místě mimořádné události. 

 

Základními sloţkami IZS jsou [1]: 

 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky poţární ochrany zařazené v plošném 

pokrytí území kraje, 

 Zdravotnická záchranná sluţba, 

 Policie ČR. 

 

 Ostatní složky IZS 

Jsou sloţky, které lze vyuţít na základě dohody o plánované pomoci na vyţádání. 

Jedná se o předem dohodnutý způsob poskytnutí pomoci při provádění záchranných a 

likvidačních prací obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (ORP), krajskému úřadu, 

Ministerstvu vnitra nebo základním sloţkám IZS dotčenou ostatní sloţkou IZS. [1] 

Ostatními sloţkami IZS jsou [1] : 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR), 

 ozbrojené bezpečnostní sbory (kromě PČR), 

 ostatní záchranné sbory (kromě HZS ČR), 

 orgány veřejného zdraví, 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné sluţby, 
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 zařízení CO, 

 neziskové organizace a sdruţení občanů.  

 

3.2.1 Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany  

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR) a jednotky poţární 

ochrany (dále jen JPO) jsou součástí systému poţární ochrany ČR. Systém poţární ochrany je 

v ČR vytvořen zejména zákonem č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů [5] a navazuje na přijatou koncepci ochrany ţivotů a majetku občanů danou Ústavou 

republiky. 

HZS ČR je zřízen dle zákona č. 238/2001 Sb., o hasičském záchranném sboru, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o HZS) [4] jako organizační sloţka státu. Jeho 

základním posláním je chránit ţivoty a zdraví obyvatel, majetek před poţáry a poskytovat 

účinnou pomoc při mimořádných událostech.  

Rozsah úkolů, které HZS ČR plní, je vymezen zvláštními právními předpisy a to na 

úseku: 

 poţární ochrany, [5] 

 integrovaného záchranného systému, [3] 

 ochrany obyvatelstva,[21] 

 krizového řízení.[6] 

 

Při plnění svých úkolů spolupracuje HZS ČR se správními úřady a jinými státními 

orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními 

organizacemi a zahraničními subjekty. 

HZS ČR tvoří Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí 

Ministerstva vnitra, 14 Hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola poţární 

ochrany a Vyšší odborná škola poţární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar HZS ČR 

v Hlučíně. Součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také 

vzdělávací, technická a účelová zařízení: Školící a výcviková zařízení Ministerstva vnitra (ve 

Frýdku-Místku, Brně a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

Technický ústav poţární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky 

Olomouc. [7] 
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V české republice jsou zřizovány následující jednotky PO [1]: 

a) jednotka HZS kraje, která je sloţena z hasičů-příslušníků určených k výkonu sluţby na 

stanicích HZS kraje, 

b) jednotka HZS podniku, která je sloţena z hasičů-zaměstnanců právnické osoby nebo 

podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v jednotce jako svoje zaměstnání, 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku (dále jen JSDH podniku), která je 

sloţena z hasičů-členů, avšak zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby, kteří zpravidla nevykonávají činnost v jednotce jako svoje zaměstnání, 

d) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDH obce), která je sloţena 

z hasičů-členů kteří zpravidla nevykonávají činnost v jednotce jako svoje zaměstnání. 

 

Činnost v JSDH obce při hašení poţárů a provádění záchranných a likvidačních prací 

při ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech se povaţuje za výkon občanské 

povinnosti. 

Vnitřní organizace a vybavení jednotek PO včetně dislokace jednotlivých druhů 

jednotek PO musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno 

poţadovaným mnoţstvím sil a prostředků ve stanoveném čase (tabulka 1). Toto je základním 

principem, tzv. plošného pokrytí území kraje jednotkami PO a potaţmo také ČR. [1] 

 

Tabulka 1: Základní tabulka plošného pokrytí [1] 

Stupeň nebezpečí území obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo 

zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 
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Kaţdý druh jednotky PO má svou operační hodnotu. Tato hodnota vypovídá o 

schopnosti jednotky PO provádět činnost při zdolávání poţárů, ţivelných pohrom a jiných 

mimořádných událostí a ochraně obyvatelstva. Operační hodnotu jednotky PO tvoří [2]: 

 doba výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu, 

 územní působnost, 

 akceschopnost. 

 

Podle územní působnosti jsou pro účely plošného pokrytí jednotky PO rozděleny do 

šesti kategorií, JPO I aţ JPO VI, jak popisuje tabulka 2. 

 

Tabulka 2: Kategorie jednotek PO [1] 

 

Kategorie jednotek PO pro účely plošného pokrytí 

JPO-I JPO-II JPO-III JPO-IV JPO-V JPO-VI 

Doba výjezdu (min.) 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost (min.) 20 10 10 Není  Není Není 

Druh jednotky PO HZS SDHO SDHO HZSP SDHO SDHP 

 

 

3.2.2 Zdravotnická záchranná služba  

Základním právním předpisem zdravotnické záchranné sluţby (dále jen ZZS) je 

zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné sluţbě [8]. Koncepce zdravotnické 

záchranné sluţby vychází z potřeby zajistit na základě tísňové výzvy poskytnutí zejména 

přednemocniční neodkladná péče osobám se závaţným postiţením zdraví nebo v přímém 

ohroţení ţivota.  

Zdravotnická záchranná sluţba zahrnuje tyto činnosti [9]: 

a) nepřetrţitý, kvalifikovaný, bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového 

volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní sloţky IZS, 

b) vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším 

okamţitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o 
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vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové skupiny a operační 

řízení výjezdových skupin, 

c) řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci s 

velitelem zásahu sloţek IZS,  

d) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací v případě, ţe je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové 

skupiny na místo události, 

e) vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných 

výkonů k záchraně ţivota, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo 

stabilizaci základních ţivotních funkcí pacienta, 

f) soustavnou zdravotní péči a nepřetrţité funkcí pacienta během jeho přepravy,  

g) přepravu tkání a orgánů k transplantaci,  

h) třídění osob postiţených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při 

hromadném postiţení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací. 

 

Dostupnost zdravotnické záchranné sluţby je dána zejména plánem pokrytí území 

kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné sluţby. Plán pokrytí území kraje 

výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na 

demografických, topografických a rizikových parametrech jednotlivých území tak, aby bylo 

dosaţitelné z nejbliţší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Dojezdová doba se 

počítá od okamţiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora 

zdravotnického operačního střediska. [8] 

 

Zařízení zdravotnické záchranné sluţby vţdy tvoří: 

a) ředitelství, 

b) zdravotnické operační středisko, 

c) výjezdové základny s výjezdovými skupinami, 

d) pracoviště krizové připravenosti, 

e) vzdělávací a výcvikové středisko. 

 

Podle sloţení a povahy činnosti se výjezdové skupiny člení na:  

a) výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichţ členem je lékař, 
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b) výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichţ členy jsou zdravotničtí 

pracovníci nelékařského zdravotnického povolání. 

 

Podle typu dopravních prostředků, které vyuţívají ke své činnosti, se výjezdové 

skupiny člení na pozemní, letecké a vodní. [8][9] 

Jako princip stanovení dostupnosti ZZS pro územní jednotlivých obcí na území 

Moravskoslezského kraje je pouţita metoda vycházející z předpokládané průměrné rychlosti 

vozidel pozemních výjezdových skupin ZZS MSK. Demografické a topografické parametry 

jsou zohledňovány v závislosti na kategorizaci pozemních komunikací a související 

předpokládané dosaţitelné průměrné rychlosti vozidla na komunikaci příslušné kategorie 

(tabulka 3). Pro potřeby stanovení dostupnosti ZZS jsou zároveň brány v úvahu i moţnosti 

dosaţení místa události s vyuţitím místních a účelových komunikací. [21] 

 

Tabulka 3: Závislostní tabulka rychlosti jízdy ZZS [21] 

Kategorie komunikace 
Předpokládaná průměrná 

rychlost jízdy km.hod
-1

 

Dálnice 108 

Hlavní silnice (evropské tahy E) 84 

Ostatní významné silnice 72 

Silnice regionálního významu 54 

Spojovací silnice lokálního významu 48 

Významné spojnice v rámci sídel 60 

Ostatní významné spojnice v rámci sídel 48 

Místní komunikace 36 

Účelové komunikace (lesní, polní cesty, cyklostezky, atd.) 24 

 

 

Údaje v závislostní tabulce jsou vyuţity pro stanovení moţného (předpokládaného) 

okruhu působnosti jednotlivých výjezdových základen, rozmístěných na území 

Moravskoslezského kraje. Po matematické modelaci jsou přeneseny do grafické podoby se 

zanesením hranic konkrétní dostupnosti území jednotlivých obcí do mapy. Zajištění 

dostupnosti ZZS se předpokládá primárně vyuţitím pozemních posádek. Dosaţitelnost území 
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nedostupných mobilní technikou či s nízkou hustotou osídlení se předpokládá s vyuţitím 

letecké výjezdové skupiny. Pro LZS je stanovena průměrná rychlost letu 240 km.h
-1

 a 

efektivní doba letu 18 min. [21] 

 

3.2.3 Policie ČR  

Policie je ozbrojeným bezpečnostním sborem. Zabezpečuje vnitřní pořádek a 

bezpečnost v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a ostatními právními předpisy. 

Při plnění svých úkolů spolupracuje s mezinárodními organizacemi a policejními institucemi 

a s bezpečnostními sbory jiných států. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra. Ministr 

vnitra ukládá Policii ČR úkoly prostřednictvím Policejního prezídia [1]  

 

Funkce Policie ČR:  

 chrání bezpečnost osob a majetku,  

 spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku,  

 vede boj proti terorismu,  

 odhaluje trestné činy a provádí vyšetřování, 

 zajišťuje ochranu státních hranic ve vymezeném rozsahu,  

 zajišťuje ochranu ústavních činitelů ČR a bezpečnost chráněných osob,  

 dohlíţí na bezpečnost a plynulost silničního provozu (spolupůsobí při jeho řízení),  

 odhaluje přestupky,  

 vyhlašuje celostátní pátrání,  

 zajišťuje ochranu zastupitelských úřadů, objektů Parlamentu, prezidenta republiky, 

Ústavního soudu, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva vnitra a dalších objektů 

zvláštního významu a také zajišťuje pohotovostní ochranu jaderných zařízení. [1] 

 

3.2.4 Ostatní složky IZS - Obecní policie 

Rozsah činnosti a působnost obecní (městské, pokud je zřizována v obci, jeţ má statut 

města) policie upravuje zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 

[10]. Obecní policie zabezpečuje místní záleţitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

obce. Zřizuje ji obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou, ve které stanoví zároveň 
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organizaci obecní policie (ředitelství, sluţebny, oddíly, hlídky), přičemţ obecní policie je 

organizační sloţkou obce. 

Obecní policii řídí starosta obce, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní 

policie jiného člena obecního zastupitelstva. Obecní rada můţe pověřit plněním některých 

úkolů při řízení obecní policie určeného stráţníka. Obecní policie můţe v rámci veřejnoprávní 

smlouvy uzavřené mezi obcí, jeţ ji zřídila a jinou obcí v rámci daného kraje vykonávat svoji 

činnost i na tomto území. [1]. 

 

V rámci spolupráce se sloţkami IZS plní následující úkoly [1]:  

 řízení dopravy v místě zásahu i okolí,  

 ověřuje totoţnost a provádí evidenci postiţených osob,  

 je oprávněna vstoupit do uzavřených prostor (otevřít byt či jiný prostor),  

 zasahuje společně se speciálně vycvičenými sluţebními psy při vyhledávání osob,  

 pomáhá při uzavírání místa zásahu a zamezuje tak vstupu nepovolaným osobám,  

 provádí varování osob v okolí místa zásahu,  

 smí vstoupit do ţivnostenských provozoven,  

 je oprávněna zakázat vstup na určitá místa,  

 zajišťuje bezpečnost osob a chrání majetek,  

 můţe pouţívat donucovací prostředky, 

 pořizuje zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.  

 

3.3 Operační a informační střediska IZS  

Operační a informační střediska IZS jsou stálými orgány pro koordinaci sloţek IZS. 

Podle zákona o IZS plní úkoly operačních a informačních středisek IZS operační a informační 

střediska HZS krajů a operační a informační středisko MV-generální ředitelství HZS ČR. 

Zřizování operačních a informačních středisek HZS ČR je dáno především zákonem o HZS. 

[1] 

Operační a informační střediska IZS se dále řídí: 

 zákonem o poţární ochraně, [5] 

 vyhláškou o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, [11] 
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 zákonem o integrovaném záchranném systému, [3] 

 vyhláškou o podrobnostech zabezpečení IZS. [12] 

 

Operační a informační střediska dále plní úkoly dle:  

 zákona o vodách - informování o havárii příslušného vodoprávního úřadu a Českou 

inspekci ţivotního prostředí, [13] 

 atomového zákona  - varování obyvatelstva v zóně havarijního plánování, vyrozumění 

orgánů uvedených v havarijním plánu, [14]     

 zákona o prevenci závaţných havárií - informování veřejnosti v zóně havarijního 

plánování v případě havárie.[15] 

 

Operační a informační střediska IZS jsou povinna: 

 přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech, za tím účelem 

obsluhují také tísňovou linku 150 a 112, jejímţ prostřednictvím můţe kaţdý iniciovat 

systém IZS k zásahu v případě mimořádné události, viz obrázek 1,  

 zprostředkovávat také plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu, zejména ţádosti o: 

 potřebné síly a prostředky, 

 vyhlášení odpovídajícího stupně poplachu, 

 informační podporu, 

 poskytnutí osobní, nebo věcné pomoci potřebné pro záchranné a likvidační 

práce. 

 plní úkoly uloţené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce, 

 zabezpečuje v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních sloţek IZS a 

vyrozumění státních orgánů a orgánů samosprávných celků podle IZS.       

 

Základním úkolem operačních a informačních středisek IZS je rovněţ zajistit 

nepřetrţitou podporu činnosti krizovým štábům a výměnu informací z míst mimořádných 

událostí do krizových štábů a mezi krizovými štáby a to i v případech, kdy nefungují 

spolehlivě veřejné komunikační prostředky. [1] 

 

Další úkoly operačních a informačních středisek IZS: 

 povolává a nasazuje síly a prostředky sloţek IZS a vyhlašuje stupně poplachu, 



 22 

 v případě nebezpečí z prodlení provádí varování obyvatelstva na ohroţeném území, 

 dokumentuje záchranné a likvidační práce, 

 podílí se na zpracování dokumentace IZS, 

 udrţuje spojení se sloţkami IZS a jejich operačními středisky. [1] 

 

 

                 

                     Obrázek 1: Organizace tísňových linek [1] 

 

3.4 Spolupráce mezi operačními středisky složek IZS 

Operační a informační střediska (dále jen OPIS) jednotlivých sloţek při své činnosti 

vzájemně spolupracují. Při příjmu události, která nespadá do územní nebo věcné působnosti 

operačního střediska sloţky IZS, na kterém bylo operátorem přijato, musí toto operační 

středisko předat informace sloţce, které informace věcně i územně náleţí. Toto spojení na 

příslušnou sloţku můţe proběhnout přímo, pokud je to technicky moţné. V případě řešení 

mimořádné události za účasti více sloţek, se informace předají územně příslušnému 

operačnímu středisku. [1] 

Na krajských OPIS IZS (celkem 14) jsou zřízena Telefonní centra tísňového volání 

(dále jen TCTV), která zajišťují příjem tísňového volání na lince 112. TCTV jsou navzájem 

mezi sebou propojena a zároveň také propojují základní sloţky IZS.  

KOPIS IZS

HZS ZZS PČR

158155 112

TCTV

150

Provoz zajišťuje HZS ČR
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Příjem tísňové volání na lince 112 je určeno [1]:  

 pro cizince, jelikoţ umoţňuje odbavení tísňového volání v cizím jazyce,  

 pro oznámení závaţných mimořádných událostí vyţadující zásah více sloţek,  

 pro oznámení mimořádných událostí, kdy volající neví, které číslo tísňového volání 

má zvolit. 
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4 Výjezdová stanoviště složek IZS    

Výjezdové stanoviště sloţky IZS můţeme definovat jako objekt či prostor, ve kterém 

jsou soustředěny síly a prostředky dané sloţky, a ze kterého tyto na pokyn operačního 

střediska vyjíţdí k mimořádné události k provádění záchranných a likvidačních prací. Počet a 

rozmístění stanovišť, základen, stanic či sluţeben na určitém území stanovuje plán pokrytí, 

který vydává kraj, resp. obec, závisí především na demografických, topografických a 

rizikových parametrech území. 

Následující kapitoly se budou zabývat poţadavky jednotlivých sloţek IZS na 

prostorové uspořádání pracoviště a na jeho provoz vyplývající z vyhlášek, norem a zákonů. 

Zároveň by měly vytvořit obecnou představu o poţadavcích na prostory, potřeby a vybavení 

jednotlivých typů pracovišť. Jak uţ bylo řečeno v úvodu, jelikoţ je integrace pracovišť na 

úrovni operačních středisek v Moravskoslezském kraji zcela dokončena a dosáhla naprostého 

maxima sloučením všech pracovišť všech sloţek do jednoho, zcela ojedinělého, pracoviště, 

zabývají se následující kapitoly práce především poţadavky na prostory výjezdové části 

sloţek IZS. Pracovišti krajského operačního a informačního střediska bude věnována 

samostatná část kapitoly. 

 

4.1 Požadavky na pracoviště Jednotky požární ochrany 

Jednotky poţární ochrany (dále jen jednotky PO) se rozmisťují na základě nařízení 

orgánu kraje. Hasičský záchranný sbor kraje za tímto účelem zabezpečuje pro vydání 

rozhodnutí kraje veškeré potřebné podklady.  

Za tímto účelem [11]:  

 stanoví stupeň nebezpečí území obcí v kraji, 

 určí jednotky, které budou plošné pokrytí zabezpečovat, stanoví jejich kategorii, 

 stanoví územní působnost pro kaţdou jednotku s územní působností zabezpečující 

plošné pokrytí, 

 vyhotoví mapu plošného pokrytí se zakreslenými údaji o stupních nebezpečí území 

obcí a rozmístění jednotek s územní působností. 
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Vnitřní organizace a vybavení jednotek poţární ochrany včetně dislokace jednotlivých 

druhů a kategorií jednotek musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí 

zabezpečeno poţadovaným mnoţstvím sil a prostředků. Platí přitom, ţe má být splněna 

poţadovaná doba dojezdu na místo zásahu (viz tabulka 1). Podle druhu a kategorie jednotky 

PO, počtu hasičů vykonávajících v jednotce PO sluţbu a podle druhu a počtu poţární techniky 

a věcných prostředků poţární ochrany, kterými daná jednotka disponuje, určuje velikost, 

vlastnosti a prostorové uspořádání objektu. Dále velikost a charakter objektu můţe být 

zásadně ovlivněn umístěním specializovaných pracovišť a oddělení sluţeb, pracovišť výkonu 

poţární a stavební prevence, pracovišť krizového řízení a ochrany obyvatelstva, oddělení IZS 

či pracoviště ředitelství HZS kraje. 

Co do velikosti rozlišujeme osm velikostních typů stanic HZS a to C1, C2, C3, P0, P1, 

P2, P3 a P4. Rozmístění stanic HZS, vnitřní organizaci, početní stav a předurčenost jednotek 

pro záchranné práce určuje Generální ředitelství HZS. [11][12] 

Poţární stanice typu C zabezpečuje v rámci hasebního obvodu podle příkazu 

operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje výjezd jednotky PO 

ve svém vlastním stanoveném hasebním obvodu. Dále zabezpečuje pro území kraje speciální 

sluţby a je vybavena technikou a věcnými prostředky poţární ochrany. Poţární stanice typu P 

v rámci hasebního obvodu zabezpečuje podle příkazu příslušného operačního a informačního 

střediska hasičského záchranného sboru kraje výjezd jednotky PO vybavenou technikou 

a věcnými prostředky poţární ochrany podle právního předpisu [11]. Poţární stanice typu P0, 

P1 a P2 se navrhují jako bezobsluţné poţární stanice (poţární stanice s omezenou obsluhou, 

která je po výjezdu jednotky PO zabezpečena proti vstupu neoprávněných osob). [11] 

Stanice vyuţívané jednotkami SDH (hasičské zbrojnice) nejsou velikostně děleny. 

Výchozím parametrem je spíše kategorie jednotky SDH a její vybavenost mobilní poţární 

technikou (dále jen MPT), počet a charakter výjezdů k mimořádným událostem, předurčenost 

jednotky a zejména pak přístup jednotlivých obcí jako zřizovatelů a jejich finančních 

moţností. Pro představu lze zázemí potřebné pro výkon sluţby v jednotce JSDH kategorie 

JPO II srovnat se stanicí HZS typu P2.  

Prostory hasičských stanic či hasičských zbrojnic můţeme rozdělit do tří základních 

skupin: 

 garáţová stání  
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 technická část  

 organizační část  

 

Garážová stání 

Poţadavky na garáţe vycházejí z normy ČSN 73 5710 Poţární stanice a poţární 

zbrojnice. Velikost se navrhuje podle typu stanice a s tím související potřebné mnoţství 

techniky a věcných prostředků. Garáţová stání by měla být vytápěná, důleţité je také 

zavedení všech potřebných rozvodů energií a vody dle konkrétních poţadavků stanice. 

 

 odsávací zařízení zplodin z výfuků automobilů (vzduchotechnika) - odsávání 

výfukových zplodin je moţné řešit dvěma způsoby a to prostorovým odsáváním, nebo 

odsáváním výfukových zplodin přímo z výfuků jednotlivých vozidel. Odsáváním 

zplodin se zabezpečuje splnění hygienických limitů na pracovišti. Poţadavky na 

vzduchotechnická zařízení se řídí normou ČSN 73 0872, 

 

 elektrické rozvody pro dobíjení a konzervaci akumulátorů vozidel k zajištění rychlého 

a bezproblémového startování vozidel – jedná se o rozvody 24V k jednotlivým 

vozidlům z centrálního konzervátoru, nebo můţe montován konzervátor do kaţdého 

vozidla a rozvod je tudíţ 230 V,   

 

 rozvody tlakového vzduchu - rozvody tlakového vzduchu k jednotlivým výjezdovým 

vozidlům zajišťují trvalý provozní tlak v brzdových soustavách vozidel, coţ umoţňuje 

okamţitý výjezd vozidla,  

 

 skluzné tyče s doskočištěm - slouţí pro rychlé přemístění hasičů z prostor stanice ve 

vyšších podlaţích do garáţí, spojuje vţdy maximálně dvě podlaţí, nemusí být součástí 

samotné garáţe, ale měl by být v těsné blízkosti, či na ně přímo navazovat, 

 

 výjezdová vrata pro poţární automobily – ve většině případu jsou navrhována 

s elektrickým pohonem sekční či lamelová. Výjezdová vrata lze ovládat technologií 

při vyhlášení výjezdu, tlačítkem dálkového či pevného ovladače před výjezdem 

techniky, technologií digitálních radiostanic aj. 
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Technická část 

Technickou částí se rozumí prostory technického zázemí a prostory pro umístění 

technologií, skladovací prostory, místnosti záloţních zdrojů, kotelny apod. 

 sklady pohonných hmot - na stanicích jsou zřizovány sklady pohonných hmot (dále 

jen PHM), ve kterých jsou uskladňovány PHM, maziva a oleje v předepsaných 

objemech v obalech. U větších stanic typu C a vybraných stanic typu P mohou být 

zřizovány čerpací stanice s větší zásobou PHM, 

 

 sklad speciálních hasebních látek - jsou určeny ke skladování speciálních hasebních 

látek (pěnidla, hasící přísady, detergenty, práškové, plynné a speciální hasiva), přístup 

do prostor skladu by měl být zvenčí pro snadné doplňování manipulační technikou. 

Jejich zřizování se předpokládá rovněţ na centrálních stanicích, 

 

 sklady technických prostředků pro technickou sluţbu - slouţí ke skladování 

technických prostředků ve vybavení jednotek, zejména hadic, proudnic, armatur, 

plovoucích a motorových čerpadel, přenosných motorových stříkaček, přetlakových 

ventilátorů apod., 

 

 sklad chemické sluţby - slouţí k uloţení prostředků chemické sluţby jako, 

protichemických obleků, dýchací techniky, záloţních tlakových lahví. U tohoto 

prostoru je kladen vyšší nárok na čistotu, teplotu a vlhkost; 

 

 dílna chemické sluţby - slouţí k údrţbě a testování dýchací techniky a dalších 

prostředků chemické sluţby. Jsou zde prostory pro plnění tlakových lahví, očistu 

prostředků a jejich následnou přípravu ke kontrole a k pouţití, 

 

 prostory vybaveny technologií pro mytí, praní a sušení oděvů – vybaveny sprchou pro 

hrubou očistu, pračkou příp. sušičkou oděvů,  

 

 úklidová komora – místnost s výlevkou, náčiním pro úklid a čisticími prostředky,  

 

 komunikační systém - stanice jsou vybaveny telefonním rozvodem po celém objektu, 

rozvodem zařízení pro vyhlášení poplachu a pro plnění technologických akcí (místní 
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rozhlas a poplachová světla nezávislá na běţném světelném okruhu, otevírání vrat 

apod.), rozvody pro elektrický zabezpečovací systém, datové a anténní rozvody. 

Součástí je místnost pro umístění komunikačních technologií, ústředen, záloţních 

zdrojů napájení atd., 

 

 energetické centrum – prostory strojoven vzduchotechniky, záloţních zdrojů pro 

napájení objektu, elektrorozvodná zařízení, prostory kotelen apod., 

 

 komunikace pro poţární techniku, parkoviště a oplocení objektu - musí být vhodně 

velikostně zvolena vzhledem k velikosti aut a potřebnému poloměru při výjezdu aut z 

garáţí, závisí umístění garáţí vzhledem k příjezdové cestě a typu stání poţárních 

automobilů v garáţi, bliţší informace nalezneme v normě ČSN 73 5710, velikost 

parkoviště pro osobní automobily hasičů se volí podle počtu ve směně včetně velitele 

stanice. 

 

Organizační část 

Organizační část objektu tvoří místnosti pro výkon směny, kancelářské prostory, 

prostory sociálního zázemí apod. 

 

 místnost pro denní pohotovost - místnost se sedacím nábytkem, audiovizuální 

technikou pro provádění odborné přípravy. V případě dostatečné kapacity objektu 

můţe být zřízena samostatná učebna, 

 

 místnost pro noční pohotovost - místnost s lůţky odpovídající počtu příslušníků či 

zaměstnanců jedné směny, 

 

 kuchyň a jídelna - místnost určená pro přípravu jídla, kapacita a mnoţství 

kuchyňského vybavení dle počtu zaměstnanců, 

 

 kanceláře vedoucích pracovníků – počet těchto místností se odvíjí od typu stanice a 

počtu vedoucích pracovníků ve směně. Vybavení kancelářskou technikou pro 

provádění organizačních a evidenčních činností. V kancelářích velitelů druţstev a čet 

jsou obvykle umístěna lůţka a mohou navazovat šatny pro vedoucí zaměstnance, 
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 šatny - jsou dvojího typu tzv. čisté a převlečníkové (špinavé), čistá šatna vybavená 

skříňkami slouţí k uloţení civilního oděvu a výstrojních součástek, špinavá k uloţení, 

osobních ochranných prostředků (přileb, zásahových bot a rukavic a převlečníků). 

Špinavá šatna by měla navazovat na prostor garáţí,  

 

 prostory pro provádění fyzické přípravy - tímto prostorem je posilovna s posilovacími 

stroji, činkami apod. příp. tělocvična. 

  

4.2 Požadavky na pracoviště Zdravotnické záchranné služby  

Poţadavky na provoz a vybavení výjezdové základny s výjezdovými skupinami ZZS 

vychází ze zákona č. 92/2012 Sb., o poţadavcích na minimální technické a věcné vybavení 

zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ze zákona o ZZS a zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

Výjezdové základny s výjezdovými skupinami ZZS mohou být budovány jako stavebně 

samostatné zařízení, nebo jako součást objektů zdravotnických zařízení, nemocnic, poliklinik 

či jiných zdravotně nezávadných pracovišť. Poţadavky na prostorové uspořádání objektu ZZS 

se mění v závislosti na počtu a typu výjezdových skupin na jednom stanovišti. 

V systému ZZS rozlišujeme výjezdové skupiny typu [9]:  

 RLP – výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, jejichţ členem je lékař 

 RZP – výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, jejichţ členy jsou zdravotničtí 

pracovníci nelékařského zdravotnického povolání. 

 RLP rendez-vous – dvoučlenná výjezdová skupina řidič a lékař, kdy tato speciálním 

osobním vozidlem dojíţdí k posádce RZP v případě potřeby lékaře.  

 

Podle typu dopravních prostředků, které vyuţívají ke své činnosti, se výjezdové 

skupiny člení na pozemní, letecké a vodní. 

 

Posádku RLP tvoří nejméně tříčlenný tým a jeho vedoucím je atestovaný lékař. Část 

lékařů jsou kmenoví zaměstnanci ZZS MSK, řada jiných však na záchranné sluţbě pracuje 
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externě. Dalším členem posádky je nelékařský zdravotnický pracovník (NZP), tedy zdravotní 

sestra s postgraduálním vzděláním zaměřeným na akutní péči či zdravotnický záchranář.              

Řidič–záchranář  pak odpovídá nejen za bezpečnou jízdu vozidla, ale spolupracuje také s 

lékařem a NZP při ošetřování pacienta V posádce RLP je někdy také niţší nebo pomocný 

zdravotnický pracovník – ošetřovatel. Poţadavky na prostory, místnosti a garáţe se odvíjí 

podle typu výjezdové skupiny. [9] 

Posádka RZP je nejméně dvoučlenná - tvoří ji střední zdravotnický pracovník a řidič -

 záchranář; dalším členem týmu někdy bývá také ošetřovatel. 

V některých městech Moravskoslezského kraje - v Ostravě, Opavě, Hlučíně, Bruntálu, 

Krnově, Frýdku-Místku a Frenštátě pod Radhoštěm, pracuje záchranná sluţba v tzv. 

setkávacím systému, neboli "rendez-vous". Lékař v tomto případě není vázán na "velké" 

vozidlo RLP, nýbrţ k pacientům vyjíţdí osobním nebo terénním automobilem. [9] 

Posádku tvoří lékař, střední zdravotnický pracovník a řidič-záchranář nebo lékař a 

řidič-záchranář. Vozidlo je rovněţ vybaveno potřebnými prostředky k záchraně postiţeného, a 

to včetně ventilátoru a monitoru srdeční činnosti; nemá však pochopitelně moţnost 

nemocného transportovat. [9] 

Prostory výjezdových stanovišť, stejně jako u hasičských stanic, lze rozdělit do tří 

základních skupin: 

 garáţová stání  

 technická část  

 organizační část  

 

Garážová stání  

 garáţová stání – prostor určený k parkování výjezdových vozidel a případně záloţních 

vozidel. Garáţová stání by měla být vytápěná, vybavená odsáváním výfukových 

zplodin. Výjezdová vrata poháněná nejlépe elektrickým pohonem s dálkovým 

ovládáním či ovládaná výjezdovou technologií. V prostoru garáţí, nebo v místnosti 

navazující, je vhodné vytvořit sprchu či vanu se sprchou pro mytí a desinfekci 

pouţitého vybavení jako nosítka, transportní plachty či vozíky. Sanitní vozidla jsou 

připojena na rozvod udrţování napětí akumulátorů, 
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Technická část  

 sklad zdravotnického materiálu – uzamykatelná místnost s uzamykatelnými skříněmi, 

potřebným vybavením pro evidenci léčiv, trezorem na vybrané typy léčiv a stojanem 

na kyslíkové lahve. Skladují se zde léky, čistý zdravotnický materiál, náhradní 

zdravotnické přístroje a zdravotnická technika, 

 

 čistý sklad prádla - které slouţí k uloţení čistého loţního prádla, čistých náhradních 

oděvů pro výjezdovou posádku, ručníků, nepouţitých nádob na kontaminovaný odpad, 

 

 špinavý sklad  - místnost vybavena chladničkou a plastovým kontejnerem na 

kontaminovaný odpad, kontaminované či znečištěné prádlo, jako jsou přikrývky, 

oblečení, většinou bývá součástí, nebo přímo navazuje na garáţových prostor,  

 

 technologické místnosti – místnosti pro vytápění budovy, kotelny, vzduchotechnické 

strojovny, místnosti pro výjezdové a komunikační technologie jsou v budově 

zřizovány dle stavebních dispozic a pouţitých technologií, 

 

 rozvody komunikačních technologií – v budově jsou ve všech místnostech vyvedeny 

datové sítě a technologie místního rozhlasu a vyhlášení výjezdu. Dále jsou zřizovány 

místní telefonní sítě. 

 

Organizační část 

 společenská místnost - s datovými zásuvkami, rozhlasem, hodinami a satelitní 

televizní anténou, audiovizuální technikou, TV, vybavena sedacím nábytkem, součástí 

společenské místnosti bývá i kuchyňský kout pro přípravu jídla, 

 

 místnost pro řidiče a záchranáře – místnost kancelářského typu s nábytkem, vybavena 

PC s tiskárnou pro příjem a tisk příkazu k jízdě a map, stolní radiostanicí a telefonem 

pro komunikaci s operačním střediskem,  

 

 sesterská a lékařská místnost - místnost kancelářského typu s nábytkem s PC pro 

zpětný zápis o provedených úkonech při ošetření pacienta a telefonem pro komunikaci 

s operačním střediskem. Lékařská místnost je navíc vybavena lůţkem, 
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 místnost pro vedoucího stanoviště – zřizována u stanovišť většího typu a jedná se o 

kancelářskou místnost vybavenou PC a potřebným nábytkem, 

 

 šatna muţi a ţeny – místnosti se skříňkami pro oddělené ukládání pracovního a 

civilního oděvu, vţdy odděleny zvlášť pro muţe a ţeny,  

 

 sociální zařízení – sprchy a WC oddělené pro muţe a ţeny, 

 

4.3 Požadavky na služebnu Městské policie  

Podle zákona o obecní policii §1 odst. 1 „Obecní policie je orgánem obce, který 

zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou“. §1 odst. 4. „Obecní 

policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem a v hlavním městě Praze se 

označuje městská policie. 

Projektování (výstavba, budování) pracovišť městské policie se řídí zákon 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcí 

předpisy, hygienickými a jiným normami.  

Velikost pracoviště, druhy místností, jejich počet a další specifické poţadavky se 

budou odvíjet dle konkrétních parametrů sluţebny, jakými jsou: 

 počet stráţníků vykonávající sluţbu na daném pracovišti, 

 počet vozidel pouţívaných na dané sluţebně,  

 zřízení specializovaného pracoviště např. psovodi, speciální pořádkové skupiny, 

pracoviště dohledového centra kamerového systému aj., 

 pracoviště ředitelství, personální, výstrojní apod. 

 

Prostory pro sluţebnu městské policie lze rozdělit do čtyř základních skupin: 

 část pro styk s občany 

 garáţová stání  

 technická část  
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 organizační část  

 

Část pro styk s občany  

 dozorčí pracoviště s čekárnou – pracoviště umístěno u hlavního vchodu chráněno 

kamerovým systémem, určeno pro příjem oznámení a registraci návštěv, pracoviště 

dozorčího pak vybaveno potřebnou kancelářskou technikou a technologií pro 

vyrozumění zaměstnanců, telefon, počítač apod., 

 

 kancelář pro místnost pro styk s občany - samostatná kancelář vybavena pro potřeby 

komunikace s občany a případné přijetí oznámení; 

 

Garážová stání  

 garáţová a venkovní stání vozidel – garáţe pro umístění výjezdových vozidel, dílna 

pro jejich údrţbu. Garáţová stání by měla být vytápěná, vybavená odsáváním 

výfukových zplodin. Výjezdová vrata poháněná nejlépe elektrickým pohonem 

s dálkovým ovládáním. 

 

Technická část 

 skladovací prostory – je třeba počítat se skladem či trezorovou místností pro umístění 

zbraní, 

 technologická místnost – místnost pro umístění komunikačních technologií 

radiostanic, telefonní ústředny, ústředny pro zpracování obrazového signálu 

z kamerových systémů a záznamová zařízení pro ukládání obrazového materiálu, 

 speciální objekty – v případě zřízení hlídek psovodů je třeba zajistit prostory pro 

umístění psů a práci s nimi, 

 

Organizační část 

 kancelářské místnosti – počet a vybavení kanceláří je dáno počtem administrativních 

či vedoucích pracovníků; 

 instruktáţní místnost - místnost se stoly a ţidlemi vybavena audiovizuální technikou 

slouţící jako učebna či místnost pro rozdělení směny, konferenční místnost apod; 
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 místnost dohledového pracoviště kamerového systému – místnost nepřístupná 

návštěvám a jiným nepovolaným osobám, s tím související technologická místnost, 

 šatny, sprchy, sušárny oděvů a WC zvlášť pro muţe a ţeny.  

 

4.4 Požadavky na pracoviště obvodního oddělení PČR  

V této kapitole budou uvedeny poţadavky na výstavbu nebo skladbu objektů Policie 

České republiky, základní rozdělení útvarů Policie České republiky a prostory pracoviště 

obvodního oddělení, které odpovídá obecným poţadavkům jednotlivých oddělení, včetně 

konkrétní specifikace poţadavků ostatních útvarů. 

Výstavba objektů jednotlivých útvarů Policie České republiky se řídí dle pokynu 

ministra vnitra č.28/2000. Při stanovování velikosti místností se postupuje dle Směrnice 

ředitele ekonomické sekce ministerstva vnitra č.5/1997. Výstavba policejních cel se řídí 

závazným pokynem policejního prezidia č. 159/2009, o eskortách, střeţení osob a o 

policejních celách a návrh skladů střeliva a munice podle závazného pokynu policejního 

prezidia č. 156/2008 a nařízení ministerstva vnitra č. 32/1998. [29] 

Podle počtu pracovníků v obvodním oddělení rozlišujeme čtyři typy : 

 I typ (nad 50 osob) 

 II typ (25 – 50 osob) 

 III typ (15 – 25 osob) 

 IV typ (do 15 osob); 

 

Obecnou představu o skladbě místností a poţadavcích na pracoviště vystihuje popis 

pracoviště obvodního (místního) oddělení, který byl vytvořen na základě konzultace 

s vedoucím Obvodního oddělení PČR Jablunkov ppor. Mgr. Markem Sikorou, lze rozdělit do 

pěti částí: 

 část pro styk s občany 

 garáţová stání  

 technická část  

 organizační část  
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 cely 

 

 Část pro styk s občany  

 úsek stálé sluţby se vstupem: prostor vstupu do budovy se stálou sluţbou, 

kontrolovaným reţimem vstupu, prostor je střeţen kamerovým systémem,  

 místnost pro veřejnost -  je vybavena sedacím nábytkem, zpravidla za prostorem 

kontrolovaného vstupu do objektu, 

 výslechová místnost - vybavena kancelářským nábytkem, okna musí být zabezpečena 

zpravidla mříţemi nebo bezpečnostní fólií,  

 sklad zajištěných věcí - běţný skladovací prostor, uzamykatelný,  

 jednotlivá sociální zařízení stálé sluţby, muţů, ţen a tělesně postiţených, 

 

Organizační část 

 kancelář vedoucího oddělení - kancelářská místnost vybavena běţným kancelářským 

nábytkem, kancelář stejného či obdobného typu je zřízena pro zástupce vedoucího 

oddělení, 

 sekretariát - se zřizuje v souladu s platnou systemizací, kanceláře se stanovují pro dva 

pracovníky ve vztahu k redukovanému počtu systemizovaných pracovních míst podle 

jednotlivých typů základních útvarů s tím, ţe stanovená plocha kanceláře bude 

potřebně navýšena pro umístění skříní na spisy pro plný počet pracovníků, 

 zasedací místnost - místnost vybavená sedacím nábytkem, audiovizuální technikou  

 šatna, umývárna, sprchové kouty a WC - šatny se zřizují dle systemizovaného počtu 

pracovníků,  

 archiv - místnost slouţící k uloţení spisů, z hlediska poţární odolnosti není třeba volit 

konstrukční řešení jako pro archivy,  

 

Technická část 

 sušárna výstroje a obuvi - nachází se vedle šatny, u místnosti se klade důraz na topení 

a cirkulaci vzduchu,  

 sklad výstrojního materiálu policistů - šatna se skříněmi, 

 úklidová komora,  

 technologická místnost - je vybavena automatickou ústřednou o kapacitě odpovídající 

typu obvodního oddělení, základnovou VKV radiostanicí, technologií datových a 
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informačních systémů včetně UPS a příručním skladem včetně spojovacího materiálu, 

tato místnost můţe také slouţit jako pracoviště spojovacího technika, 

 kuchyňka s jídelnou - vybavená běţnou kuchyňskou linkou s kuchyňskými spotřebiči 

 

Garážová stání 

 garáţ pro osobní automobily, motocykly a horská kola - garáţe musí být temperovány. 

U vozidel policie není poţadavek na rozvod energie pro udrţování akumulátorů. Vrata 

garáţových stání poháněná nejlépe elektrickým pohonem s dálkovým ovládáním. 

 

Cely 

 policejní cela - místnost cely je dělena na dvě části kovovou konstrukcí, kdy jsou od 

sebe odděleny místnost pro umístění osob a hygienické zařízení (umyvadlo se 

záchodem), hygienické zařízení musí být mimo dosah z cely, hygienické zařízení se 

neodděluje pouze v cele určené pro cizince dle NMV č.25/1994 čl. 10 a), cela se 

vybavuje lůţkem, stolkem a sedačkou, vše je pevně spojeno s podlahou, do cely se 

umisťuje kamera, okna v místnosti nejsou poţadována, v cele musí být zajištěno 

větrání. [29] 
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5 Integrace výjezdových stanovišť složek IZS 

V diplomové práci pracuji s pojmem Integrované výjezdové centrum (dále jen IVC). 

Tento pojem však nebyl dosud nijak jasně definován či zaveden. Z rozkladu tohoto pojmu lze 

vyvodit, ţe se jedná o integraci, tedy spojení, dvou a více stanovišť sloţek IZS, do jednoho 

společného celku. 

5.1 Základní cíle výstavby Integrovaných výjezdových center  

V souvislosti s plánováním, výstavbou a provozem Integrovaných výjezdových center 

můţeme hovořit o vytyčení následujících cílů: 

 rozvoj a modernizace jak výjezdových stanovišť sloţek IZS, tak sloţek samotných, 

 zlepšení koordinace příprav sloţek na zdolávání mimořádných událostí, 

 integrace stávajících systémů v operačním řízení, 

 posílení spolupráce jednotlivých sloţek IZS a tím zvýšení jejich akceschopnosti a 

kvalitu prováděných záchranných a likvidačních prací, 

 přínos v oblasti plánování a to zejména při tvorbě poplachových plánů a řešení 

plošného pokrytí jak jednotkami PO tak posádkami ZZS a hlídkami PČR, 

 sníţení investičních a provozních nákladů v případě budování či přestavby a následné 

provozování stanovišť jednotlivých sloţek IZS. 

 

5.2 Existující integrovaná výjezdová centra 

V oblasti výstavby integrovaných výjezdových stanovišť hraje na území celé české 

republiky nejvýznamnější roli HZS Moravskoslezského kraje v úzké spolupráci se statutárním 

městem Ostrava a Moravskoslezským krajem, který v rámci své působnosti zřídil od roku 

1995 celkem 5 objektů IVC a výstavba dalších se připravuje. 

 

5.2.1 Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava 

Výstavba stanice byla zahájena v listopadu 1995 jako Integrované výjezdové centrum 

pro jednotku HZS, Zdravotnickou záchrannou sluţbu a Městskou policií. Kolaudace IVC 
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proběhla 16. 9. 1996 a ihned byl zahájen zkušební provoz s technikou CAS 32 1+1. Plný 

provoz byl zahájen 1. 1. 1997. V současné době je v IVC dislokována jednotka HZS 

v početním stavu 8 příslušníku a velitel stanice, posádka RZP a hlídka Městské policie 

Ostrava. Jedná se o jedno z prvních IVC v rámci města Ostravy a celé České republiky, které 

bylo spouštěcím impulsem pro výstavbu dalších objektů tohoto typu na území kraje. [7] 

 

Hasební obvod stanice: Antošovice, Bartovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, 

Michálkovice, Muglinov, Radvanice, Slezská Ostrava. Na území hasebního obvodu působí 7 

Jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH). V hasebním obvodu převaţuje zástavba 

rodinnými domky a bývalými havířskými koloniemi: Radvanice - ul.Dopravní; Michálkovice 

- ul.Košická, Briketářská, Štěpničková; Heřmanice - ul. Vrbická, V korunce, Na lištině; Sl. 

Ostrava - ul. Na cihelní, Zvěřinská, Kramolišová. [7] 

 

 

                      Obrázek 2: IVC Sleszká Ostrava [7] 

 

5.2.2 Integrované výjezdové centrum Nošovice 

Stanice byla postavena v roce 2008 a je součástí Integrovaného výjezdového centra 

všech základních sloţek Integrovaného záchranného systému. Od 1. října 2008 zde započala 

svou činnost jednotka HZS MSK v návaznosti na spuštění výroby automobilů v nedaleké 

továrně. Příslušníci obvodního oddělení Policie České Republiky slouţí v objektu IVC od 2. 
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února 2009 a o pár týdnů později zahajuje svou činnost i Zdravotnická záchranná sluţba 

Moravskoslezského kraje. 

Hasební obvod stanice: Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, 

Hnojník, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Krásná, Lučina, Morávka, 

Niţní Lhoty, Nošovice, Paskov, Pazderna, Praţmo, Raškovice, Sedliště, Soběšovice, Staré 

Město, Stříteţ, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Ţabeň, Ţermanice. [7] 

  

Hasební obvod stanice je rozdělen do dvou specifických oblastí: Jednak jsou to obce v 

blízkosti stanice, kde se nachází nízkopodlaţní budovy, řadové garáţe, školy a školky, ale 

také pivovar Plzeňský Prazdroj Pivovar Radegast a.s., Saft Ferak, a.s. nebo podzemní 

plynojem v Třanovicích. Další oblastí je průmyslová zóna Nošovice, kde se v posledních 

letech vybudovalo několik nových továren zabývajících se automobilovou výrobou (Hyundai 

Motor Manufacturing Czech s.r.o., Mobis Automotive Czech s.r.o., Dymos Czech Republic 

s.r.o., Hysco Czech s.r.o.). Hasebním obvodem stanice vede rychlostní komunikace R 48. 

Vyskytují se zde i dvě přehrady Ţermanice a Morávka společně s řekou Morávkou. 

V současné době je v IVC dislokována jednotka HZS v početním stavu 8 příslušníku v jedné 

směně a velitel stanice, posádka RZP a hlídka PČR, od roku 2011 pak v objektu sídlí také 

oddělení celní správy ČR. [7] 

 

 

  Obrázek 3: IVC Nošovice [20] 
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5.3 Integrace operačních středisek – Integrované bezpečnostní centrum  

Integrace pracovišť sloţek IZS neprobíhá pouze na úrovni výjezdových stanovišť, ale 

také v oblasti operačních středisek a dispečerských pracovišť jednotlivých sloţek. 

Jednoznačným příkladem integrace pracovišť operačních středisek sloţek IZS je vybudování 

Krajského operačního a informačního střediska IZS v Moravskoslezském kraji.  

V Ostravě byla dokončena výstavba ojedinělého objektu. Integrované bezpečnostní 

centrum (dále jen IBC), které bylo počátkem roku 2011 uvedeno do ostrého provozu. Do IBC 

jsou svedena volání na tísňová čísla z území celého Moravskoslezského kraje. Svou činnost 

ukončilo Centrum tísňového volání (CTV) v Ostravě a všechna další operační střediska 

hasičů, zdravotnické záchranné sluţby a Policie ČR v Moravskoslezském kraji. Z tohoto 

jediného místa jsou předávány pokyny k výjezdu záchranných a zásahových jednotek do 

všech stanic a sídel hasičů, Zdravotnické záchranné sluţby a Policie ČR v kraji. Ti k zásahům 

vyjíţdějí ze svých stanic stejně jako doposud. Jejich práce a činnost na místě zásahu je nyní 

řízena a koordinována z jediného společného prostoru – z IBC. Stejně jako dříve v CTV 

Ostrava, tak i v novém IBC všichni dispečeři spolupracují ve společném dispečerském sále. K 

dispozici mají tu nejmodernější technologii a špičkovou informační podporu k tomu, aby 

rychle a účinně zvládli všechny malé případy, ale i velké havárie, mimořádné události a 

krizové situace na území celého Moravskoslezského kraje. Obyvatelé Moravskoslezského 

kraje v IBC získali špičkové pracoviště na světové úrovni, které jim poskytuje garanci 

bezpečného ţivota a bezpečných domovů v Moravskoslezském kraji. [7] 

 

                          Obrázek 4: Dispečerský sál IBC Ostrava [7] 
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6 Výhody výstavby integrovaných výjezdových center 

V rámci celé české republiky je jen velmi málo nově vybudovaných či zcela 

zrekonstruovaných hasičských stanic, policejních sluţeben a výjezdových stanovišť 

zdravotnické záchranné sluţby, které by zcela odpovídaly nárokům bezpečnostních, 

taktických a strategických koncepcí a vyhovovaly potřebám jak sluţbukonajících tak 

potřebám obyvatelstva. Velmi často objekty zcela zaostávají za neustále se měnící situací 

v oblasti IZS a plošného pokrytí území jeho sloţkami. Umístění potřebné techniky se tak řeší 

nejrůznějšími provizorii a dočasnými pronájmy prostor, coţ má jednoznačně negativní dopad 

na akceschopnost a také na technický stav techniky. 

 

6.1 Taktické výhody 

Spolupráce mezi jednotlivými sloţkami IZS je v rámci ČR na velmi vysoké úrovni 

v mnoha směrech je vnímána jako vzor pro rozvoj a zdokonalování záchranných systému 

v mnoha zemích. V integraci výjezdových stanovišť však lze ve zdokonalování spolupráce 

postoupit ještě o kousek dál.  

 

Jedná se především o oblasti: 

 zlepšení vzájemné spolupráce a zjednodušení komunikace při zásahu díky širší 

znalosti povahy práce druhé sloţky,  

 zlepšení provádění prověřovacích a taktických cvičení, zjednodušení výběru jejich 

témat a moţnost dalšího rozvoje poznatků pro danou oblast, 

 hlubší znalost techniky a potřeb druhé sloţky,  

 rychlejší výměna informací a poznatků (pozitivního, ale i negativního charakteru) po 

zásahu a jednodušší odstraňování příčin nedostatků, 

 společné provádění odborné přípravy v oblasti typových činností IZS, 

 zjednodušení rozhodovacího procesu pro operátory tísňových linek při vysílání 

potřebných sil a prostředků na místo události, 

 zjednodušení plánování pokrytí území sloţkami IZS. 
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6.2 Ekonomické výhody 

Průměrné stáří hasičských stanic v Moravskoslezském kraji je 39 let, kdy nejstarší 

stanice Krnov sídlí v objektu z roku 1907 a nejnovější stanice Nošovice byla postavena v roce 

2009. Sluţebny městských a obecních policií byly budovány krátce po roce 1991 a ve většině 

případu jsou původně provizorní prostory vyuţívány dodnes. Zdravotnická záchranná sluţba 

vyuţívá v drtivé většině případů nájmu v budovách v majetku nemocnic, stanic HZS MSK, či 

v budovách v majetku měst a obcí.  

Zřizování společných pracovišť sloţek IZS představuje úsporu v oblasti investičních i 

provozních nákladů nutných pro budování a provozování stanovišť jednotlivých sloţek. 

Rekonstrukce starých objektů je v mnoha případech velmi problematická, nebo příliš 

nákladná a to z důvodu nevyhovujících rozměrů pro novou techniku, z důvodu konstrukčních 

či statických a v mnoha případech také z důvodu kategorizace objektu jako památkově 

chráněný.  Rovněţ údrţba a vytápění starších budov z důvodu pouţitých stavebních materiálů 

je velmi nákladná. 

6.3  HZS MSK 

Myšlenku integrovat nejen operační a informační střediska jednotlivých sloţek IZS, ale 

zejména jejich stanice, výjezdová stanoviště a sluţebny realizuje HZS MSK a zejména 

statutární město Ostrava od poloviny 90. let minulého století. Uplynulých 16 let od realizace 

prvního IVC na Slezské Ostravě jednoznačně prokázalo, ţe se jedná o plně funkční model, 

který významně přispívá k naplnění základního úkolu – zajistit koordinovaný postup 

základních i ostatních sloţek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech. Spolupráce mezi hasiči, 

záchranáři, policisty i stráţníky se tak dostává na kvalitativně vyšší úroveň. Sloţky IZS mají 

moţnost vyuţívat společná technicky i technologicky vyspělá pracoviště, jejichţ výstavbou se 

výrazně sniţují investiční i provozní náklady ve srovnání s budováním a provozováním 

samostatných pracovišť jednotlivých sloţek. Je mimořádně ţádoucí v tomto trendu 

pokračovat. Jako další projekty, které čekají na svou realizaci, můţeme jmenovat IVC Třinec, 

jehoţ dokončení je plánováno ke konci roku 2014, či projekt IVC Ostrava- Jih.  [18] 
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7 Řešení integrovaného výjezdového centra Jablunkov 

Výše uvedené poznatky o potřebách a poţadavcích jednotlivých sloţek IZS na zajištění 

provozuschopného a zároveň účelně řešeného zázemí pro výkon sluţby jsem se rozhodl 

aplikovat na návrhu IVC pro sloţky IZS působící na území města Jablunkov a vlastně i na 

celém území ORP Jablunkov. 

 

7.1 Charakteristika vybrané oblasti 

Město Jablunkov leţí v okrese Frýdek-Místek v kraji Moravskoslezském a je 

nejvýchodnějším městem v České republice. K 1.1.20113 je zde přihlášeno k trvalému pobytu 

5 717 obyvatel. Město leţí na soutoku řek Olše a Lomná a prochází jím hlavní ţelezniční a 

silniční tepna spojující kraj se sousedním Slovenskem. Na území města se nachází dvě 

významná sídliště se zástavbou výškových budov. Zástavba rodinných domků se nachází 

v blízkosti historického jádra města a dále pak v lokalitách Městská Lomná, Bachratá, Ţihla, 

Bělá a Lísky. Ve městě se dále nacházejí dvě základní školy a dvě školky, středoškolské 

učiliště, síť maloobchodů a dva obchodní domy. V blízkosti řeky Lomná se nachází plicní 

sanatorium s kapacitou 200 lůţek a dva domovy s pečovatelskou sluţbou pro seniory. [27] 

Město Jablunkov je obcí s rozšířenou působností a v jejím správním obvodu se 

nacházejí obce Bukovec, Písek, Písečná, Návsí, Bocanovice, Dolní Lomná, Horní Lomná, 

Hrádek, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Hrčava. 

Zranitelnost území 

Nejvyšší zranitelnost správního obvodu ORP Jablunkov se projevuje nejvíce přímo ve 

městě Jablunkov. Jelikoţ jsou všechny obce na území správního obvodu spíše řídce osídleny, 

je zde niţší kumulace významných objektů, jako jsou školská, kulturní a obchodní zařízení. 

Zranitelnost na území správního obvodu ORP Jablunkov je tudíţ niţší neţ v ostatních 

správních obvodech Moravskoslezského kraje. Zranitelnost území správního obvodu ORP 

Jablunkov zvyšuje skutečnost, ţe velkou část hranic správního obvodu zároveň tvoří hranici s 

cizím státem, konkrétně s Polskou a Slovenskou republikou. [7] 

 

 

 



 44 

Nebezpečí na území ORP 

Přirozenou povodní od vodního toku Olše je ohroţeno město Jablunkov a obce Návsí a 

Hrádek, kde můţe být zaplaveno několik desítek budov. Dalším významným vodním tokem 

na území správního obvodu ORP Jablunkov, kde hrozí přirozená povodeň, je řeka Lomná. 

Ohroţuje obce Horní Lomná, Dolní Lomná a město Jablunkov, kde můţe být zaplaveno 

několik budov. Územím správního obvodu ORP Jablunkov prochází významná silnice I. třídy 

č. 11 a významný ţelezniční koridor č. 320:  Bohumín – Čadca. Na území správního obvodu 

Jablunkov se nachází jeden významnější zdroj nebezpečí, a sice firma Smiten, s.r.o., který 

ohroţuje malou část obce Návsí (dvě desítky obytných budov). [7]  

Výše uvedené údaje jsou znázorněny v mapě rizik na obrázku 5. Zvětšená mapa je pak k 

dispozici v příloze 4. 

 

 

          Obrázek 5: Mapa rizik ORP Jablunkov  [7] 
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7.2 Stávající dislokace složek IZS  

7.2.1 Jednotka PO  

Nařízením Moravskoslezského kraje č.3/2005, kterým se mění nařízení 

Moravskoslezského kraje č.6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného 

pokrytí území Moravskoslezského kraje jednotkami poţární ochrany, je ve městě Jablunkov 

zřízena jednotka SDH obce. Základní poţadavky na JPO na území ORP Jablunkov vychází ze 

stanovení stupňů nebezpečí katastrálního území obcí. Stanovení stupně nebezpečí závisí na 

určení kritérií uvedených v tabulce 4 a následně výpočtu celkového kritéria. 

 

Tabulka 4: Kritéria stanovení stupně nebezpečí [2] 

Ko 
Kritérium počtu obyvatel vyplývá z počtu trvale ţijících obyvatel v katastrálním 

území v obci. 

Kui 
Kritérium charakteru území, jehoţ účelem je zohlednit místní vybrané zvláštnosti v 

obci, které kritérium počtu obyvatel nemohlo vţdy dostatečně odhalit. 

Kz 

Kritérium zásahů, jehoţ hodnota je závislá na počtu mimořádných událostí se 

zásahem jednotek v posuzovaném katastrálním území během jednoho roku – jde o 

průměrnou hodnotu za posledních pět let. 

Kc Součet těchto tří kritérií pak označujeme jako celkové kritérium. 

 

                   

Stanovení celkového kritéria: 

  

                                                      Kc =  Ko + Kui + Kz 

 

Tabulka 5: Stanovení stupně nebezpečí obce Jablunkov [23] 

 
Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný SN 

Požadavky na 

JPO 

Jablunkov 14 1 0 15 IIB Nemocnice 115,  IIB 1 - 10, 2 - 15 
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Postup určení hodnot jednotlivých kritérií je uveden v příloze 1. Z tabulky 5 tedy 

vyplývá, ţe pro daný stupeň nebezpečí je třeba na místo zásahu zabezpečit dojezd jedné 

jednotky PO do 10 minut jízdy a dvou jednotek PO do 15 minut jízdy.  

 

JSDH Jablunkov je zařazena do kategorie JPO-II, tedy jednotka s územní působností 

s výjezdem do 5 minut od vyhlášení poplachu, při zajištění výjezdu druţstva o zmenšeném 

početním stavu 1+3.  JPO Jablunkov pak dále svým vybavením spadá do kategorie C, kdy je 

předurčena k provádění záchranných prací na vybraných úsecích dálnic, rychlostních 

komunikací a silnic I. třídy.  

 

Od roku 2005 členové JSDH vykonávají činnost v jednotce na základě dohody o 

pracovní činnosti s městem Jablunkov. Na základě této dohody vykonává 20 členů jednotky 

pohotovost mimo pracoviště ve dvanáctihodinových směnách mimo svoje hlavní zaměstnání, 

v době osobního volna, čímţ je nepřetrţitě zabezpečen výjezd druţstva. 

Předání informace o události: 

 na základě příkazu k výjezdu z IBC Ostrava, 

 na pokyn zřizovatele resp. starosty města, 

 na základě ohlášení události občanem nebo ostatními sloţkami IZS. 

 

Tabulka 6: Výjezdy JPO Jablunkov [19] 

2012 
Výjezdy JPO Jablunkov 

Na území zřizovatele Okolní obce Celkem 

Poţár 13 34 47 

Dopravní nehoda 6 14 20 

Technická havárie 29 23 52 

NL 4 3 7 

Planý poplach 1 3 4 

Záchrana osob 2 1 3 

Výjezdů 55 78 133 
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Příkaz k výjezdu jednotky je odesílán z IBC Ostrava prostřednictvím krátké textové 

(SMS) a automatického hlasového volání (AMDS) na mobilní telefony členů Jednotky SDH. 

Komunikace s operačním střediskem je zajištěn prostřednictvím digitálního terminálu PEGAS 

a to prostřednictvím kódů typické činnosti (statusy), nebo fonicky. 

Jednotka SDH Jablunkov je dislokována v budově hasičské zbrojnice na ul. Hasičské 

v Jablunkově (obrázek 6). Objekt zbrojnice z roku 1880 je v majetku města Jablunkov a 

v roce 1970 prošel rekonstrukcí. 

 

 

                        Obrázek 6: Hasičská zbrojnice Jablunkov [autor] 

 

Suterén budovy hasičské zbrojnice tvoří 5 garáţových stání pro mobilní poţární 

techniku (dále jen MPT), sklad pohonných hmot (dále jen sklad PHM), sklad technických 

prostředků, plynová kotelna a místnost vyuţívaná pracovníky městského úřadu. V prvním 

patře se pak nachází místnost pro výkon sluţby, kuchyňka, loţnice pro muţstvo, společenský 

sál, byt domovníka, sociální zařízení a sušící věţ.  
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7.2.2 Městská policie Jablunkov  

Městská policie Jablunkov (dále jen MěP Jablunkov) byla zřízená ke dni 1.5.1992 jako 

logický výsledek ve státě vzniklé politické a bezpečnostní situace. Zastupitelé města 

Jablunkova pochopili, ţe nároky kladené na obce ve věcech zajišťování místních záleţitostí 

veřejného pořádku jsou značné a samotná Policie České republiky v důsledku překotných 

porevolučních změn nebude schopna čelit narůstající protizákonné činnosti. [24] 

Ve dvanáctihodinových směnách se střídá celkem 8 stráţníků. V osmihodinové směně 

pak v pracovní dny vykonává sluţbu velitel městské policie a operátorka kamerového 

systému. V případě konání větších kulturních akcí na území města nebo v době konání 

rozsáhlejších bezpečnostních akcí je pak početní stav zvýšen na 4 stráţníky v jedné směně. 

Střídání směn pak probíhá v 6:00 a v 18:00. Statistika činnosti MěP Jablunkov je uvedena 

v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Statistika činnosti MěP za rok 2012 [24] 

2012 Činnost Městské policie Jablunkov 

Přijatá oznámení 655 

Vlastní záznamy 324 

Celkový počet záznamů 979 

  

Přestupek proti veřejnému pořádku 342 

Dopravní přestupky 702 

Součinnost s PČR 134 

Podnapilé osoby 64 

Poskytnutí první pomoci 20 

Zásah u dopravní nehody 30 

Činnost v souvislosti s nezletilými a mladistvými 40 
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Systém přijetí oznámení 

 

Stráţníci MěP Jablunkov zajišťují přijetí oznámení:  

 občanem osobně na sluţebně MěP Jablunkov,  

 občanem telefonicky na běţné telefonní lince či lince 156, 

 ostatními sloţkami IZS prostřednictvím IBC Ostrava, 

 operátorkou na základě záznamu z kamerového systému. 

 

V době od 14:00 do 6:00, kdy není přítomna operátorka kamerového systému, jsou pak 

veškerá volání na telefonní linky MěP Jablunkov přesměrovány na mobilní telefon hlídky, 

která zajišťuje příjem oznámení. Osobní přijetí oznámení na sluţebně tedy není zajištěno 

v době, kdy je hlídka v terénu. 

Sluţebna MěP Jablunkov se nachází ve sklepních prostorách jablunkovské radnice 

 (obrázek 4). Tvoří ji vstupní chodba, kancelář sluţbukonajících stráţníků, která zároveň 

slouţí jako dohledové pracoviště operátorky kamerového systému, kancelář velitele, 

kuchyňka s koupelnou a šatna. Stráţníci mají tedy pro výkon sluţby k dispozici prostory o 

celkové výměře 50 m
2
. 

 

 

Obrázek 7: Sluţebna městské policie Jablunkov [autor] 
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Nedostatky současných prostor: 

 stísněné prostory, 

 vlhké místnosti bez oken, 

 chybí samostatná výslechová místnost, 

 přijímací kancelář stráţníků spojená s dohledovým pracovištěm CCTV, 

 nevyhovující sociální zařízení a šatny, 

 chybí stálá obsluha kamerového systému plnící zároveň sluţbu ohlašovny 

v odpoledních a nočních hodinách. 

 

 

7.2.3 Policie ČR, obvodní oddělení Jablunkov  

Policie České republiky – krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje zřizuje 

v Jablunkově Obvodní oddělení PČR Jablunkov na ul. Nádraţní (obrázek 8). 

Budova oddělení je z roku 1988, kdy byla postavena, aby nahradila nevyhovující 

prostory pro výkon sluţby tehdejších příslušníků oddělení veřejné bezpečnosti, které bylo 

umístěno v budově na Mariánském náměstí. 

 

 

 Obrázek 8: Obvodní oddělení PČR Jablunkov [autor] 
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Budova v průběhu let prošla několika úpravami. Z demografického a strategického 

hlediska je budova umístěna ve středu územní působnosti.  Oddělení má dispozici dostatečný 

počet garáţových a venkovních stání, příjezdová komunikace ústí na hlavní silniční tah 

středem města Jablunkova a umoţňuje tak velmi dobrý dojezd do spádových obcí a lokalit. 

Příslušníci oddělení mají vyhovující zázemí pro výkon sluţby a sociální zázemí. Lze tedy říci, 

ţe kapacitně a funkčně budova vyhovuje poţadavkům platných právních norem pro výkon 

sluţby 20 příslušníků PČR, kteří v současné době vykonávají sluţbu na tomto oddělení. 

  

7.2.4 Výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby  

Zdravotnická záchranná sluţba Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek 

na základě plánu pokrytí Moravskoslezského kraje výjezdovými stanovišti ZZS zřizuje na 

svém území celkem 5 výjezdových stanovišť s 10 posádkami. V Jablunkově je v současné 

době dislokována jedna dvoučlenná posádka rychlé zdravotnické pomoci (dále jen RZP) 

s jedním sanitním vozem. Oblast působení posádky Jablunkov je vymezen státní hranicí se 

Slovenskou republikou v obci Mosty u Jablunkova a Polskou republikou v obci Bukovec, a 

překrývá se s posádkou ze stanoviště Třinec v obci Bystřice. 

 

Tabulka 8: Statistika výjezdů posádky RZP Jablunkov za rok 2012 [26] 

2012 Činnost posádky RZP 

Traumata (poúrazové stavy) 272 

Somatická onemocnění 697 

Psychiatrická onemocnění 56 

Sebevraţedný pokus 8 

Jiné, neznámé 70 

Počet pacientů 1103 

Počet výjezdů 1195 
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Výjezdové stanoviště posádky Jablunkov je zřízeno v prostoru areálu pneuservisu a 

autodílen provozovaného podnikající fyzickou osobou a zdravotnické záchranné sluţbě je 

prostor pronajímán. Místnosti pro výkon sluţby se nacházejí v kancelářském objektu 

společnosti a výjezdová garáţ je v objektu sousedním, který je vzdálen asi 30 m.  

Příjem výzvy k výjezdu posádky probíhá prostřednictvím datové věty a technologie na 

počítač umístěný v denní místnosti kde je zároveň tištěn příkaz k výjezdu s informacemi o 

typu události a kontaktními údaji. Zároveň je adresa místa zásahu odesílána do GPS navigace 

umístěné v sanitním voze. Po převzetí příkazu k výjezdu se posádka přemisťuje přes venkovní 

prostor k výjezdové garáţi. 

Příjem všech tísňových volání zajišťuje IBC Ostrava, které zároveň vysílá výjezdové 

skupiny ZZS. Komunikace s IBC probíhá prostřednictvím kódů typické činnosti na 

analogových radiostanicích a prostřednictvím mobilních telefonů. Digitální terminály 

PEAGAS jsou v sanitních vozidlech rovněţ zabudovány, jejich vyuţití je však pouze u 

událostí s potřebou komunikace s ostatními sloţkami IZS. 

 

 

    Obrázek 9: Výjezdové stanoviště RZS Jablunkov [autor] 
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Nedostatky současného výjezdového stanoviště: 

 stísněné prostory, 

 chybí sklady zdravotnického materiálu a místnost přípravy a očisty technických 

prostředků, 

 nejsou zřízeny oddělené šatny pro zaměstnance (šatní skříně jsou umístěny v prostoru 

vstupní chodby), 

 garáţové stání ve vedlejším objektu, 

 problémy s vytápěním objektu v mimopracovní době provozovny autodílny, 

 v zimním období není prostor před garáţovým stáním trvale udrţován, 

 zhledem ke vzdálenosti garáţových stání a technickému stavu výjezdových vrat a 

nutnosti zavírání a uzamykání prostor dochází k překračování výjezdového limitu.  

 

 

7.3 Návrh umístění integrovaného výjezdového centra Jablunkov 

Pro zamýšlený projekt IVC Jablunkov je třeba pracovat hned s několika informacemi:  

Zúčastněné složky 

 

 Dle získaných informací by vytvoření výjezdového stanoviště v budově IVC bylo 

jednoznačně přínosem pro tři ze čtyř sloţek dislokovaných na území města Jablunkov. 

Městská policie Jablunkov, JSDH Jablunkov a posádka ZZS Moravskoslezského 

kraje. 

 Zřizovatelem Městské policie a JSDH je Město Jablunkov 

 Zřizovatelem ZZS je Moravskoslezský kraj 

 

Požadavky na umístění objektu IVC  

 

Městská Policie Jablunkov:  

 nejlépe centrum města z důvodu pochůzkové činnosti a kontaktu s občany v případě 

osobního přijetí oznámení na sluţebně, 

 dobrá dopravní dostupnost a snadný výjezd na hlavní silnici vedoucí středem města. 
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Hasiči Jablunkov 

 nejlépe centrum města z důvodu časového limitu výjezdu, kdy se členové JSDH 

dostavují do budovy zbrojnice k výjezdu, 

 dobrá dopravní dostupnost i pro vozidlo větších rozměrů (CAS) s vyústěním na hlavní 

silnici vedoucí středem města, 

 dobrý dojezd k rychlostní komunikaci I/II, 

 hydrantová síť v místě pro doplnění hasební vody. 

 

Zdravotnická záchranná sluţba 

 zdravotnická záchranná sluţba vzhledem k relativně rovnoměrnému rozloţení 

výjezdové činnosti mezi obce ORP Jablunkov nemá specifické poţadavky na 

umístění objektu IVC. Poţadavkem je pouze dobrá dopravní dostupnost po sanitní 

vozidlo. 

 

 

 

Obrázek 10: Mapa pozemků ve vlastnictví Města Jablunkov [28] 

 

Na obrázku 10 jsou zakresleny pozemky ve vlastnictví města Jablunkov. Centrum města je 

pro výstavbu nového objektu nevhodná z důvodu husté zástavby. V zalesněné oblasti 

s převládajícím hustým vysokým lesním porostem je nedostatečná dopravní dostupnost. 

Vhodnou lokalitou pro výstavbu IVC se jeví oblast Městské Lomné (obrázek 11). 
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Obrázek 11: Lokalita Městská Lomná [28] 

 

Oblast má výbornou dopravní dostupnost, je zde nájezd na rychlostní komunikaci I/11 

a v blízkosti jsou inţenýrské sítě. Splněn však nemůţe být poţadavek Městské policie na 

dobrou dostupnost i pro pěší občany města. Tato lokalita je z centra vzdálena 1,5 km. 

Vzdálenost je rovněţ nevýhodou pro členy JSDH Jablunkov. Kdy by byl obtíţně splněn 

stanovený pětiminutový limit pro výjezd jednotky k nahlášené události. 

 

Výběr objektu 

S ohledem na poţadavky zúčastněných sloţek byl tedy pro IVC Jablunkov vybrán 

objekt současné hasičské zbrojnice jednotky JSDH Jablunkov. Objekt je majetkem města 

Jablunkov tedy zřizovatele dvou ze tří zúčastněných sloţek, pro které je výstavba IVC 

zamýšlena. 

Důvody pro výběr objektu: 

 umístění objektu v centru města,  

 dobrá dopravní dostupnost, 

 nevyuţívané kapacity pro garáţování techniky, 

 připojení na potřebné inţenýrské sítě a celoročně temperován, 

 objekt v povědomí občanů a návštěvníků města, 
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 rekonstrukce jiţ několikrát plánována pro nevhodné vnitřní dispoziční řešení a 

neekonomický provoz. 

 

Objekt hasičské zbrojnice je stavbou z roku 1883. Po celou dobu slouţil potřebám 

dobrovolných hasičů v Jablunkově. V roce 1970 proběhla rekonstrukce objektu a bylo 

přistavěno 1. nadzemní podlaţí se dvěma společenskými sály, bytem domovníka a skromným 

sociálním zařízením. Ve stejné podobě je objekt aţ na drobné opravy zachován. Zázemí pro 

výkon sluţby jednotky kategorie JPO II je zcela nevyhovující. Chybí i zcela základní zázemí 

pro členy jednotky, kteří vykonávají v budově pohotovost. V minulosti proběhla jednání 

s Územním střediskem záchranné sluţby o moţném umístění posádky RZP v objektu pro jeho 

výhodné umístění v centru města. Vnitřní uspořádání budovy a chybějící sociální zařízení 

však nevyhovovaly poţadavkům pro výkon sluţby posádky RZP.  
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8 Stanovení stavebně – technických požadavků  

Úkolem této kapitoly je zhodnotit poţadavky jednotlivých sloţek na prostory potřebné 

k výkonu sluţby, technickému a materiálnímu zabezpečení akceschopnosti a navrhnout 

komplexní řešení pracovišť Městské policie Jablunkov, Zdravotnické záchranné sluţby a 

jednotky PO Jablunkov.  

 

8.1 Garážová stání  

V přízemí objektu musí být vytvořeno celkem 5 garáţových stání pro celkem 5 ks 

mobilní techniky. Poţadavky na počet garáţových stání vychází z poţadavků a vybavení 

mobilní technikou jednotlivých sloţek. 

Vstup do prostoru je společný dveřmi v přízemí objektu, které navazují na prostor 

schodiště a vstupní chodby. Dveře by měly být opatřeny elektrickým zámkem ovládaným 

prostřednictvím čtečky karet umístěné v těsné blízkosti dveří.  

Garáţová stání JPO Jablunkov a Městské policie mohou být spojena a volně průchozí 

v prostoru před mobilní technikou. Stání pro vozidla ZZS je zapotřebí stavebně oddělit, 

z důvodu přítomnosti registrovaných léčiv v sanitních vozech. V garáţi ZZS je potřeba počítat 

se dvěma sanitními vozidly umístěnými za sebou. První vozidlo je určeno pro výjezdovou 

činnost a druhé, umístěné v zadní části garáţe, je na výjezdovém stanovišti umístěno jako 

záloha v případě poruchy na prvovýjezdovém vozidle. Přístup do garáţe ZZS lze řešit přes 

společná garáţová stání JPO a MěP. Dveře do výjezdové garáţe ZZS by měly být vybaveny 

elektrickým zámkem ovládaným prostřednictvím čtečka karet umístěné v těsné blízkosti 

dveří, či jiným vhodným přístupovým systémem. Na garáţové stání ZZS je zapotřebí počítat s 

navazující místností skladu léčiv a očisty a desinfekce pouţitých technických prostředků. Tato 

místnost je obvykle vybavena nerezovou vanou či dřezem a uzamykatelnou skříní či trezorem 

pro skladování léčiv a sterilního materiálu. Vstup do místnosti musí být zajištěn pouze 

z garáţového stání ZZS tak, aby bylo zamezeno přístupu neoprávněných osob k uskladněným 

léčivům a zdravotnickému materiálu. 

Všechna výjezdová vozidla musí být trvale připojena na odsávání výfukových zplodin a 

zároveň na rozvody automatického udrţování akumulátorů. Vozidlo CAS je navíc připojeno 

na rozvod tlakového vzduchu. 
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Garáţová stání budou vybavena výjezdovými vraty s elektrickým pohonem, která je 

moţno ovládat mobilním ovladačem z výjezdového vozidla, tlačítkem na pevném ovládání 

vrat a prostřednictvím výjezdové technologie dle poţadavku jednotlivých sloţek. Výjezdová 

vrata musí být moţno ovládat jiným (mechanickým či elektrickým) způsobem pro případ 

výpadku napájení objektu elektrickou energií. 

V prostoru garáţových stání můţe být umístěna šatna zásahových oděvů JPO a to tzv. 

klecovými skříněmi. Tyto skříně mohou umístěny za výjezdovými vozidly. Prostorové 

rozdělení jednotlivých garáţových stání popisuje tabulka 9 a jejich uspořádání je znázorněno 

na obrázku 12. Celkové prostorové uspořádání objektu je pak vyobrazeno v příloze 2. 

8.2 Technické místnosti 

V přízemí budovy je vhodné dále situovat technické místnosti pro zajištění výtápění 

celého objektu, elektrorozvaděče, strojovnu vzduchotechniky a místnost pro umístění 

záloţního zdroje el. energie. Technické místnosti musí být společné pro celý objekt a všechny 

sloţky IZS objekt vyuţívající.  

Do technických místností je zamezen vstup nepovolaným osobám. Obsluhu zařízení 

zajišťují pověření pracovníci s patřičnou odbornou způsobilostí. 

 

8.2.1 Energie pro objekt 

Pro vytápění objektu bude vyuţita plynová kotelna. Vytápění objektu bude zajištěno 

celoročně a temperování místností v objektu je řešeno na základě poţadavků jednotlivých 

sloţek pro jednotlivá pracoviště. Kaţdé pracoviště bude tedy temperováno za pomoci 

vlastního ovládacího termostatu. Vytápění výjezdových garáţí je řešeno společným 

systémem. 

Objekt IVC bude připojen na veřejnou elektrickou síť a přípojka bude dostatečně 

dimenzována na základě součtu příkonů jednotlivých spotřebičů. Zároveň musí být 

prostřednictvím záloţního zdroje, jehoţ dimenzování musí být dostatečné, zajištěno napájení 

alespoň následujících prvků: 

 nouzové osvětlení garáţových stání a přístupových komunikací, 

 otevírání garáţových vrat všech stání, 

 dobíjení akumulátorů vozidel, 
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 dispečerské pracoviště MěP, 

 výjezdové a komunikační technologie všech sloţek, 

 kancelářská technika potřebná pro zajištění akceschopnosti, 

 další technologie určené jednotlivými sloţkami. 

 

Připojení objektu k vodovodní a kanalizační síti lze řešit stávajícími přípojkami. Filtrace 

odpadních vod z garáţových stání a místnosti pro desinfekci musí být řešeno dle platných 

norem a právních předpisů. 

 

8.2.2 Dílny a sklady 

V přízemí objektu bude vytvořena dílna pro jednoduché opravy vozidel a podobné 

činnosti. Tato je přístupná všem sloţkám. Vytvoření jednotlivých skladovacích prostor bude 

prováděno na základě poţadavků jednotlivých sloţek. Předem je však potřeba počítat 

minimálně s vytvořením dvou skladovacích místností pro jednotku JPO a jedním skladem 

léčiv pro potřeby ZZS viz kapitola 8.1. 

 

8.2.3 Místnosti pro úklid 

Místnost pro úklid objektu můţe být společná a umístěna tak, aby byla přístupná pro 

všechny sloţky a to dle výhodnosti vůči stavebnímu řešení objektu. Tato místnost je určena 

pro skladování čistících a běţných desinfekčních prostředků a nářadí pro úklid. V případě 

dostatečné prostorové kapacity můţe být úklidová místnost umístěna v kaţdém podlaţí. 

 

8.2.4  Místnost komunikačních technologií 

Je potřeba počítat s vytvořením místnosti pro umístění zařízení komunikačních 

technologií jako jsou počítačové servery, telefonní ústředna, rozhlasová ústředna, modul 

základnové radiostanice, záloţní zdroje pro tyto systémy pro zajištění plynulého přechodu na 

nouzový provoz (UPS) apod. vzhledem k výraznému teplotnímu výkonu elektrických zařízení 

je potřeba řešit dostatečné odvětrání nebo klimatizování této místnosti. Poţadavky na 

jednotlivé technologie a jejich akce jsou popsány v samostatné kapitole. Přístup do této 

místnosti je umoţněn pouze pověřené osobě. 
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Tabulka 9:Přízemí objektu [autor] 

Místnost Plocha [m2] Počet osob Poznámka 

Garáţ RZS 44  2 ks. sanitní vozidlo 

Garáţ JPO 104  1 ks. CAS, 1ks. DA 

Garáţ MěP 45  1ks OA 

Společná dílna 30  
Dílenské vybavení, 

popř. jako další stání 

Sklad JPO 9  Věcné prostředky 

Sklad RZS 25  
Očista prostředků a 

sklad léčiv 

Plynová kotelna 26  2x kotel 

 

 

 

 

 

    Obrázek 12: Prostory garáţových stání vozidel IZS [autor] 

 

 

8.3 Organizační část objektu 

Organizační část objektu představuje zázemí pro výkon sluţby jednotlivých sloţek a 

v nákresu je umístěna v 1. a 2. nadzemním podlaţí objektu. Tyto prostory musí být navzájem 
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stavebně odděleny a přístup na jednotlivá pracoviště budou mít zaměstnanci na základě 

přístupového systému ovládaným osobními kartami na základě přidělených a nastavených 

přístupových práv.  

Prostorové uspořádání vychází nejen z poţadavků platných předpisů ale i z praktických 

zkušeností z jiţ fungujících pracovišť na základě konzultace s jejich vedoucími.  

 

8.3.1 Posádka RZP 

Poţadavky na pracoviště RZP, jak je řeší platné předpisy, jsou popsány v kapitole 4.2.  

Výjezdové stanoviště v rámci IVC čítá celkem 10 zaměstnanců, vţdy ve dvojici sestra (jako 

vedoucí směny) a řidič-záchranář v jedné dvanáctihodinové směně.  

Pro potřeby dvoučlenné výjezdové skupiny bylo v budově vyčleněno pracoviště o celkové 

ploše 126 m2. Rozdělení jednotlivých prostor popisuje tabulka 10 a jejich uspořádání je 

znázorněno na obrázku 13. Celkové prostorové uspořádání objektu je pak vyobrazeno 

v příloze 2. Sklad léčiv a místnost pro desinfekci a skladování věcných prostředků je řešen 

v rámci garáţových stání, na které tento sklad přímo navazuje.  

Poţadavky na jednotlivé prostory a jejich uspořádání byly konzultovány s vedoucím 

provozu ZZS-MSK, územního odboru Frýdek-Místek, p. Ing. Pavlem Chorobikem. 

 

Tabulka 10: Prostorové řešení stanoviště RZP [autor] 

Místnost Plocha [m
2
] Počet osob Poznámka 

Denní místnost 23 2  

Kuchyňka+ jídelna 11 2 
Moţné sdílení s ostatními 

sloţkami 

Šatna ţeny 14 4  

WC a sprcha ţeny 7 1  

Šatna muţi 11 4  

WC a sprcha muţi 6 1  

Kancelář sestra 9 1 Místnost s lůţkem 

Kancelář řidič 9 1 Místnost s lůţkem 

Příruční sklad 6 2  
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                     Obrázek 13: Prostory pro posádku RZP [autor] 

 

8.3.2 Hlídka MěP 

Sluţebna Městské policie počítá s celkem 10 zaměstnanci. A to s dvojicí stráţníků ve 

směnném provozu, operátor dohledového centra kamerového systému a velitel sluţebny MěP 

v denní směně. V budově IVC, na dispečerském pracovišti MěP budou přijímána hlášení 

občanů v souvislosti s veřejným pořádkem, a jinými úkoly vyplývajících ze zákona o obecní 

policii. Na dispečerském pracovišti kamerových systémů pak bude rovněţ probíhat 

monitoring vybraných lokalit. Toto pracoviště zároveň plní funkci ohlašovny poţáru pro 

obyvatele města. Rozdělení jednotlivých prostor popisuje tabulka 11 a jejich uspořádání je 

znázorněno na obrázku 14. Celkové prostorové uspořádání objektu je pak vyobrazeno 

v příloze 2. Poţadavky na jednotlivé prostory a jejich uspořádání byly konzultovány 

s velitelem Městské policie Jablunkov p. Pavlem Kufou. 
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Tabulka 11: Prostorové řešení sluţebny Městské policie [autor] 

Místnost Plocha [m
2
] Počet osob Poznámka 

Přijímací kancelář 9 1 Moţno i jako výslechová místnost 

Dohledové pracoviště 

kamerového systému 
12 1 

Součástí místnost komunikačních 

technologií 

Šatna ţeny 7 2  

WC a sprcha ţeny 6 1  

Šatna muţi 13 9  

WC a sprcha muţi 9 1  

Kancelář velitele 15 1  

Sklad 6 1  

Sklad zbraní a střeliva 1  Lze řešit trezorem  

Učebna 18 10  

Kuchyňka 6 3  

Úklidová místnost 2   

 

 

 

  Obrázek 14: Prostory pro sluţebnu Městské policie [autor] 
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8.3.3 Jednotka SDH 

JSDH Jablunkov zajišťuje výjezd v nepřetrţitém systému pohotovostí členů mimo 

pracoviště. V některých případech však členové vykonávají pohotovost v budově hasičské 

zbrojnice. Jelikoţ jednotka zajišťuje výjezd posádky 1+3, prostory pro výkon sluţby musí 

počítat s přítomností plné posádky výjezdového vozidla.  Vzhledem ke kategorii jednotky 

nebylo nutno řešit speciální prostory jako dílna chemicko-technické sluţby, sklad speciálních 

hasiv a prádelna a sušárna zásahových oděvů. Tyto činnosti zajišťují pro JSDH stanice HZS 

MSK.  

Poţadavky na jednotlivé prostory a jejich uspořádání byly konzultovány se 

zástupcem velitele JSDH Jablunkov p. Kamilem Sembolem. Rozdělení jednotlivých prostor 

popisuje tabulka č. 12 a jejich uspořádání je znázorněno na obrázku 15. Celkové prostorové 

uspořádání objektu je pak vyobrazeno v příloze 2. 

 

Tabulka 12: Prostorové řešení sluţebny JPO [autor] 

Místnost Plocha [m
2
] Počet osob Poznámka 

Kuchyň 9 3  

Společenský sál 104 40  

Kancelář velitele 15 1  

Sklad 8 4 Místnost s lůţky 

WC a sprcha muţi 12 1  

WC a sprcha ţeny 6 1  

Čistá šatna 25 20 Šatní skříňky pro civilní oděv 

Denní místnost 25 4 Společně s jídelnou 

Kuchyňka 6 2  

Loţnice 12 4 4 lůţka 
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 Obrázek 15: Prostory pro jednotku PO [autor] 

 

8.4 Komunikační a výjezdové technologie 

Komunikační a výjezdové technologie umístěné v objektu IVC představuje vytvoření 

následujících prvků: 

 vzájemné propojení jednotlivých pracovišť vnitřními telefonními linkami, 

 připojení pracovišť k veřejné telefonní síti (pevné či mobilní), 

 vytvoření komunikačního bodu v radiové síti (analogová i digitální), 

 připojení k vnější internetové síti (WAN), 

 vytvoření vnitřní počítačové sítě (LAN), 

 vytvoření vnitřní sítě ovládacích a ovládaných zařízení v závislosti na vyhlášení 

poplachu jednotlivým sloţkám, 

 vytvoření jednotlivých zón přístupového systému pro střeţení objektu a pohyb 

zaměstnanců s vyuţitím osobních karet, 

 

Tyto prvky pak plní následující funkce: 

 

 přijetí oznámení o události ze strany obyvatel, 

 přijetí výzvy k výjezdu z IBC Ostrava, 

 spuštění technologických akcí jako otevírání vrat, rozsvícení světel, spuštění odsávání 

apod., 

 tisk příkazu k výjezdu sloţkám a zobrazení mapy,  
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 komunikace s operačním střediskem a mezi sloţkami navzájem. 

 

Jednotka SDH 

Poţadavky na komunikační technologie 

 přístup do veřejné telefonní sítě prostřednictvím jedné linky, 

 vnitřní telefonní linky do kanceláří, denní místnosti a výjezdové garáţe 

 datová síť do kanceláří, denní místnosti a výjezdových garáţí. 

 trvalé internetové připojení s veřejnou IP adresou pro přenos datových zpráv. 

 

Poţadavky na výjezdové technologické akce 

 rozsvícení světelné cesty při vyhlášení poplachu (osvětlení garáţí a vybraných 

místností a chodeb), 

 spuštění odsávání výfukových zplodin, 

 tisk příkazu k výjezdu obsahující informace o vyslané technice a místě události s jejím 

popisem, 

 tisk mapy místa události.  

 

Rychlá zdravotnická pomoc 

Poţadavky na komunikační technologie: 

 přístup do veřejné telefonní sítě prostřednictvím jedné linky, 

 vnitřní telefonní linky do kanceláří, denní místnosti a výjezdové garáţe, 

 datová síť do kanceláří a denní místnosti a výjezdových garáţí, 

 zřízení základnové analogové radiostanice, 

 trvalé internetové připojení s veřejnou IP adresou pro přenos datových zpráv. 

 

Poţadavky na výjezdové technologické akce: 

 rozsvícení světelné cesty při vyhlášení poplachu (osvětlení garáţí a vybraných 

místností a chodeb), 

 spuštění odsávání výfukových zplodin, 

 tisk příkazu k výjezdu obsahující informace o vyslané technice a místě události s jejím 

popisem, 

 tisk mapy místa události a přenos GPS souřadnic do navigace ve vozidle. 
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Městská Policie 

Poţadavky na komunikační technologie: 

 přístup do veřejné telefonní sítě prostřednictvím jedné telefonní linky, 

 připojení tísňové linky 156 prostřednictvím jedné telefonní linky, 

 vnitřní telefonní linky do kanceláří, denní místnosti a výjezdové garáţe, 

 datová síť do kanceláří a denní místnosti a výjezdových garáţí, 

 zřízení základnové analogové radiostanice 

 trvalé internetové připojení s veřejnou IP adresou,  

 rozvody pro přenos signálu z CCTV, 

 záznamové zařízení CCTV signálu, 

 zvonkové tablo u vstupu do objektu propojené s tel. ústřednou. 

 

8.5 Přístupový systém 

Jednotlivá pracoviště sloţek IZS musí být navzájem stavebně oddělena a přístup do nich 

je umoţněn pouze povolaným zaměstnancům za pomoci osobních karet, na kterých jsou 

prostřednictvím systémových pravidel přidělena oprávnění pro přístup do jednotlivých částí 

objetu. Hlavním vstupem a vstupem do výjezdových garáţí je oprávněn vstoupit kaţdý 

příslušník zúčastněných sloţek. Na jednotlivá pracoviště pak pouze jejich zaměstnanci. 

Rozdělení jednotlivých zón a oprávnění vstupu je barevně znázorněno v příloze 2. 

V blízkosti vstupních dveří musí být umístěno zároveň zvonkové komunikační tablo 

spojené s telefonní ústřednou, které umoţní příchozím návštěvám či občanům komunikovat 

s poţadovanou sloţkou IZS. V případě, ţe nebude moţno se spojit s poţadovanou osobou, 

budou poţadavky přesměrovány na dispečerské pracoviště Městské policie. 

Prostor před budovou (parkoviště a výjezdová plocha před garáţovými vraty) musí být 

trvale monitorován kamerovým systémem se záznamem a s připojením na dispečerské 

pracoviště MěP Jablunkov. 
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9 Zhodnocení výhodnosti výstavby integrovaného výjezdového centra 

města Jablunkov 

Slučování jednotlivých výjezdových stanovišť sloţek IZS a výstavba integrovaných 

výjezdových center je dle předchozích kapitol velmi zajímavým a přínosným trendem, který 

ovlivňuje hned několik základních podstat fungování sloţek IZS. 

 

9.1 Přínos pro obyvatele dané oblasti 

Z pohledu občana města Jablunkov, který doposud nemá s ţádnou ze sloţek IZS ţádnou 

zkušenost se nejspíše výstavbou IVC sloţek IZS nic zásadního nezmění. Všechny jiţ zmíněné 

sloţky na území města jiţ působí a jejich práce je hodnocena veskrze kladně. Občan vnímá, 

ţe státem garantovaná pomoc je v místě jeho bydliště zajištěna a celý proces připravenosti a 

akceschopnosti sloţek je pro něj patrný pouze z vnímání houkajících vozidel s modrým 

výstraţným světlem, která několikrát denně potkává. Naproti tomu obyvatel města, který jiţ 

z jakéhokoli důvodu pomoc potřeboval, bude reakce nejspíše opačná. 

V kaţdém případě lze přínos pro občana hodnotit z pohledu zrychlení poskytované 

pomoci, k čemuţ jednoznačně přispívá vybudování technicky vyspělého zařízení, ve kterém 

bude docházet k bezproblémovému, efektivnímu a rychlému vysílání sil a prostředků 

k mimořádné události.  

 

9.2 Přínos pro zřizovatele složek IZS 

Přínos pro zřizovatele sloţek IZS, v našem případě město Jablunkov a Moravskoslezský 

kraj, je bezesporu ekonomického rázu. Vytvoření tří moderních pracovišť, která by splňovala 

veškeré bezpečnostní, hygienické a prostorové potřeby by představovalo nemalé finanční 

investice do jejich výstavby, nebo úpravy jiţ existujících objektů, dále pak do jejich údrţby, 

vytápění a zajištění zálohování, vybavení potřebnými technologiemi. 

Zdravotnická záchranná sluţba moravskoslezského kraje vzhledem k potřebným 

prostorám a finančním úsporám o výstavbě nebo koupi samostatného objektu pro vytvoření 

výjezdového stanoviště RZP v Jablunkově neuvaţuje. V současném objektu platí majiteli 

měsíční nájemné a stejným způsobem hodlá postupovat v kterémkoli jiném objektu. Výše 
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měsíčního nájemného je 15.000,- Kč. Přínosem pro ZZS MSK ve vytvoření výjezdového 

stanoviště v prostorách případného IVC je především ve vytvoření dlouhodobě stabilního 

prostoru v centru města za nejspíš symbolické nájemné v podobě plateb za spotřebované 

energie. Dalším velmi podstatným hlediskem je jednoznačné zvýšení akceschopnosti 

posádky. 

Město Jablunkov, jako zřizovatel JSDH a Městské policie Jablunkov jiţ delší dobu 

zvaţuje rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice. Zvaţováno bylo dokonce volné prostory 

vyuţívat pro potřeby městské knihovny. Nevyuţitá garáţová stání slouţí potřebám Městského 

úřadu, a skladovací prostory v přízemí budovy byly provizorně upraveny jako zázemí 

pracovníků technické čety.   

Celková rekonstrukce objektu a vytvoření IVC pro sloţky IZS jednoznačně přináší 

vyřešení ztrátového provozu budovy hasičské zbrojnice, vyřešení nevhodných podmínek pro 

výkon sluţby sloţek zřizované Městem Jablunkov a nabízí moţnost vyuţití dotačních 

programů z rozpočtu EU či dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

9.3 Zvýšení akceschopnosti zúčastněných složek IZS 

Z pohledu zúčastněných sloţek je výstavba IVC jednoznačně výrazným posunem 

kupředu jak v reţimu organizačního řízení, tedy v době mimovýjezdové, tak v přechodu do 

řízení operačního tedy výjezdového. 

Zdravotnická záchranná sluţba prošla za dobu své působnosti jiţ několika objekty a ani 

jeden z nich ani zdaleka neodpovídal nárokům hygienickým, stavebním ani strategickým. 

Sanitní vozidla byla parkována před budovou za kaţdého počasí, zdravotníci k nim dobíhali 

přes areál plicního sanatoria a před samotným výjezdem odstraňovali sníh či námrazu 

z čelních skel. Dnes, i kdyţ je vozidlo garáţováno a garáţ je vzdálena „pouhých“ čtyřicet 

metrů, řeší dlouhou časovou prodlevu otevírání vrat a jejich opětovné zavření či jejich úplnou 

nefunkčnost. 

Městská policie na tom není o mnoho lépe. Vlhké, tmavé prostory ve sklepě jablunkovské 

radnice jsou provizorním řešením jiţ hezkou řádku let. Tyto prostory nejsou v ţádném 

případě vhodné jak pro výkon sluţby, tak pro komunikaci s občany v případě přijímání 

ohlášení.  

 



 70 

Zvýšení akceschopnosti pro zúčastněné sloţky lze shrnout v následujících bodech 

 rozvoj a modernizace výjezdového stanoviště a vytvoření funkčního, stálého 

zázemím pro výkon sluţby sloţek IZS, 

 garáţování techniky a její připravenost k výjezdu, 

 zkrácení výjezdového a tím i dojezdového času, 

 zlepšení dopravní dostupnosti,  

 zlepšení spolupráce sloţek IZS, 

 celkové zálohování výjezdových systémů a technologií. 

 

9.4 Zhodnocení stavebně-technických požadavků 

Poţadavky na prostory pro jednotlivé sloţky IZS které vycházející z platných technických 

a právních norem či praktických poţadavků zástupců sloţek jak byly popsány v předchozích 

kapitolách lze bezezbytku splnit i v případě rekonstrukce současného objektu hasičské 

zbrojnice Jablunkov. Současné prostory rozšířené o přístavbu 3. nadzemního podlaţí, se 

kterým jiţ bylo počítáno v přestavbě objektu roku 1970, a byla vytvořená částečná příprava, 

plně pokryjí poţadavky na účelně rozmístění prostor zázemí zúčastněných sloţek. Návrh 

jejich rozmístění v objektu je naznačeno v příloze 2. 

 

Hlavními prvky rekonstrukce jsou 

 prodlouţení garáţových stání a vytvoření dostatečně širokého a bezpečného 

průchodu napříč garáţovými stáními, 

 dostavba 3. nadzemního podlaţí a nové střešní konstrukce, 

 vybudování dělících stavebních konstrukcí, 

 rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a vody, 

 výstavba rozvodů komunikačních a výjezdových technologií, 

 nové výplně oken a dveří, 

 výměna garáţových vrat, 

 oprava schodiště, 

 celkové zateplení budovy, 

 rekonstrukce sušící věţe, 

 nový povrch před budovou. 
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10 Závěr 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, jedním z hlavních důvodů budování IVC je rozvoj a 

modernizace pracovišť sloţek IZS, zlepšení koordinace příprav sloţek na zdolávání 

mimořádných událostí, integrace stávajících systémů v operačním řízení a neposlední řadě 

sníţení investičních a provozních nákladů v případě budování či přestavby a následné 

provozování jednotlivých stanovišť sloţek IZS. To vše pak přináší posílení spolupráce 

jednotlivých sloţek IZS a tím zvýšení jejich akceschopnosti a kvalitu prováděných 

záchranných a likvidačních prací a přínos v oblasti plánování a to zejména při tvorbě 

poplachových plánů a řešení plošného pokrytí jak jednotkami PO tak posádkami ZZS a 

hlídkami PČR. Sloţky, které jsou dislokovány ve společných prostorách, pak daleko 

intenzivněji vnímají zlepšení vzájemné spolupráce a zjednodušení komunikace při zásahu 

díky širší znalosti povahy práce druhé sloţky, zlepšení provádění prověřovacích a taktických 

cvičení, zjednodušení výběru jejich témat a moţnost dalšího rozvoje poznatků pro danou 

oblast. Další velkou výhodou je jednoznačně rychlejší výměna informací a poznatků 

(pozitivního, ale i negativního charakteru) po zásahu a jednodušší odstraňování příčin 

nedostatků. Lze tedy říci, ţe slučovaní pracovišť sloţek IZS představuje výrazný krok 

kupředu v systému pokrytí území sloţkami IZS a následném provádění záchranných a 

likvidačních prací při mimořádných událostech. 

Na základě získaných poznatků budování Integrovaných výjezdových center, a to nejen v 

městě Jablunkov, tedy jednoznačně má smysl a to jak ve vztahu k obyvatelstvu dané oblasti, 

tak ve vztahu ke sloţkám IZS a jejich zřizovatelům.  

Pevně doufám, ţe tato práce poslouţí jako výchozí materiál při rozhodování a plánování 

výstavby Integrovaného výjezdového centra v Jablunkově. 
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Příloha 1  

Stanovení stupně nebezpečí města Jablunkov 
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Kritéria pro ohodnocení nebezpečí katastrálního území obcí 

 

Stupeň a kategorie nebezpečí katastrálního území obcí jsou stanoveny podle několika 

vybraných kritérií. Metoda pro určení stupně a kategorie nebezpečí je v podstatě velmi 

jednoduchá. Provádí se podle hodnoty celkového kritéria Kc. Tato hodnota je dána součtem 

hodnot jednotlivých kritérií. 

 

Kc =  Ko + Kui + Kz 

 

 

kde: 

 Ko - Kritérium počtu obyvatel vyplývá z počtu trvale ţijících obyvatel v katastrálním     

        území v obci 

 

                Tabulka 13: Hodnoty kritéria Ko [2] 

Počet obyvatel Hodnota Ko 

Nad 50 000 20 

15 001 aţ 50 000 15 

5 001 aţ 15 000 14 

3 001 aţ 5 000 12 

1 001 aţ 3 000 10 

201 aţ 1 000 5 

do 200 1 

 

 

Pro město Jablunkov s 5717 obyvateli je tedy hodnota Ko =14. 

 

 

 

 Kui - Kritérium charakteru území, jehoţ účelem je zohlednit místní vybrané zvláštnosti    

        v obci, které kritérium počtu obyvatel nemohlo vţdy dostatečně odhalit 
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Tabulka 14: Hodnoty kritéria Kui [2] 

Popis kritéria Hodnota kritéria Kui 

Historické jádro vybraných měst a obcí, území měst a obcí s historickým 

prostředím, které jsou prohlášeny za národní kulturní památku, památkovou 

zónu nebo památkovou rezervaci 

1 

Rekreační oblast s přechodným zvýšením počtu ubytovaných obyvatel 

v katastrálním území obce vyšším jak 5000 osob, vyjma jednorázových akcí 
1 

Zastavěná, alespoň do 25% plochy, nebo obydlená část katastrálního území 

obce je umístěno v záplavovém území dvacetileté vody definované 

v povodňovém plánu kraje 

1 

Katastrální území obce je v zóně havarijního plánování stanovené dle 

zvláštního právního předpisu pro látky zařazené jako hořlavé kapaliny nebo 

hořlavé plyny nebo výbušniny nebo toxická kapalina nebo toxický plyn. 

1 

Obchodní centra se supermarkety nebo zábavní centra s celkovou kapacitou 

nad 1000 osob a průmyslové zóny s plochou na 1 000 000 m
2 

1 

Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy dlouhodobě nemocných 

s léčebnou nebo ubytovací kapacitou nad 100 osob 
1 

 

 

 

 Kz - Kritérium zásahů, jehoţ hodnota je závislá na počtu mimořádných událostí se  

        zásahem jednotek v posuzovaném katastrálním území během jednoho roku – jde  

        o průměrnou hodnotu za posledních pět let 

 

        Tabulka 15: Hodnoty kritéria Kz  [2] 

Počet mimořádných událostí Hodnota Kz 

do 100 0 

101 aţ 200 1 

nad 200 2 

 

 

V letech 2008 aţ 2012 je průměrný počet zásahů na jeden rok 62,6 coţ odpovídá hodnotě 

Kz= 0 
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 Stanovení celkového kritéria Kc 

 

 

Kc = 14 + 1 + 0 = 15 

 

      Tabulka 16: Stanovení stupně nebezpečí dle hodnot celkového kritéria [2] 

Stupeň nebezpečí území obce Hodnota Kc 

I A 25 a více 

I B 21 aţ 24 

II A 16 aţ 20 

II B 11 aţ 15 

III A 6 aţ 10 

III B 3 aţ 5 

IV do 2 

 

 

 

 

Tabulka 17: Stupeň nebezpečí města Jablunkov 

 Ko Kui Kz Kc SN Vybrané objekty Výsledný SN Požadavky na JPO 

Jablunkov 14 1 0 15 IIB 
Nemocnice,  

20-ti  letá povodeň 
IIB 1 – 10, 2 - 15 
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Příloha 2  

Prostorové řešení objektu IVC 
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1. NP - Garážová stání 

 

                              Obrázek 16: Prostorové řešení 1. NP [autor] 
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2. NP – Městská policie a posádka RZP 

 

                              Obrázek 17: Prostorové řešení 2. NP [autor] 
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3. NP – Zázemí pro jednotku PO 

 

                              Obrázek 18: Prostorové řešení 3. NP [autor]
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Příloha 3  

Vizualizace objektu 
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Obrázek 19: Vizualizace – Levý, boční pohled [30] 
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Obrázek 20: Vizualizace – Pravý, boční pohled [30] 



 88 

 

Obrázek 21: Vizualizace – čelní pohled [30]
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Příloha 4  

Mapa rizik ORP Jablunkov 
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          Obrázek 22: Mapa rizik ORP Jablunkov [7] 


