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ANOTACE 

SOTOLÁŘ, J. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR v systému zdolávání mimořádných 

událostí. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2013 

Klíčová slova: mimořádná událost, vzdělávání, školní a výcvikové zařízení, 

integrovaný záchranný systém, hasiči 

Tato diplomová práce má za cíl poskytnout komplexní přehled o možnostech zapojení 

Školního a výcvikového zařízení HZS ČR do systému zdolávání mimořádných událostí. 

Systematicky jsem práci rozdělil na 3 hlavní části. První část je obecná a zabývá se popisem 

fungování IZS a ŠVZ HZS ČR. V druhé části popisuji systém nastavení akceschopnosti 

jednotky ŠVZ HZS ČR s možnými návrhy zlepšení. Poslední část je analýzou současného 

materiálního a personálního stavu ŠVZ Brno, kde jsou zohledněny možnosti nasazení při 

záchranných a likvidačních pracích. Pro úplnost je rozpracován i systém financování a 

v závěru uvedeny příklady zásahové činnosti jednotky ŠVZ Brno. 

ANNOTATION 

SOTOLÁŘ, J. Role of School and training centre of the Fire and rescue services of the Czech 

republic in the system of coping with extraordinary events. Diploma thesis. Ostrava: VSB – 

TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013 

Key words: extraordinary event, education, school and training centre, integrated rescue 

system, firefighters 

This diploma thesis have to offer a complete summary of possibilities of School and training 

centre of Fire rescue services of the Czech republic in coping with extraordinary events. This 

work is systematically separated into 3 main parts. The first part is widespread and deals with 

principle of function of School and training centre and of function of Integrated rescue 

system. In the second part I describe the system of readiness for action of the fire unit of the 

School and training centre with some ideas of improvement. In the last part, there is a analysis 

of personal and material state of the School and training centre in the present, where I choose 

some possibilities of use of the personal and material sources during rescue and liquidating 

works. For complete view I describe the system of financing and some examples of rescue 

activities of the unit of the School and training centre in the end of this thesis.
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1 Úvod 

Systém zdolávání mimořádných událostí (dále jen „ZMU“) je v České republice detailně 

rozpracován a provázán legislativně se všemi oblastmi lidské činnosti. Jak do tohoto systému 

efektivně zapojit Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „ŠVZ HZS ČR“), to je cílem této práce. Pro zpracování uceleného přehledu o ŠVZ 

HZS ČR existuje několik důvodů. Povědomí hasičské i laické veřejnosti o ŠVZ HZS ČR se 

různí. Převážná část lidí se domnívá, že se jedná o školu, kde se může uchazeč vyučit v oboru 

požární ochrany (dále jen „PO“). Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen 

„HZS ČR“) zase mohou brát existenci ŠVZ HZS ČR jako nutné zlo, popř. jen jako povinnost, 

kterou je nutno absolvovat pro získání osvědčení o odborné způsobilosti na danou funkci. Asi 

nejčastějším omylem je domněnka, že na ŠVZ HZS ČR zajišťují výuku učitelé. 

Při studiu různých absolventských prací na téma vzdělávání lze narazit na nejednotné výstupy 

zpracovatelů nebo špatné pochopení základních úkolů ŠVZ HZS ČR. Tato práce by měla 

nastínit, o jakou složku se jedná, jaké je její poslání a princip fungování. Z toho lze dále 

odvodit, jakým způsobem může být prospěšná při ZMU nebo záchranných a likvidačních 

pracích (dále jen „ZLP“). Myšlenka zapojení ŠVZ HZS ČR do systému ZMU je diskutována 

již delší dobu, v úvodu roku 2012 však dostala konkrétní podobu ve formě Pokynu 

generálního ředitele HZS ČR č. 10/2012, kterým se zřizují jednotky ve střediscích ŠVZ HZS 

ČR a SOŠ a VOŠ ve Frýdku-Místku [16], čímž byla stanovena základní pravidla pro využití 

sil a prostředků ŠVZ HZS ČR. 

Pro úplný úvod do problematiky a její správné pochopení bude popsán obecný systém ZMU 

na legislativní úrovni a na úrovni Jihomoravského kraje. V dalších částech bude analýza 

současného personálního a materiálního stavu ŠVZ HZS ČR a návrh zapojení do systému 

ZMU. V průběhu celé práce bude podrobně rozpracováván výše zmíněný pokyn dle reálných 

podmínek v ŠVZ Brno. 

Cílem této práce je analýza možností ŠVZ HZS ČR, přehled možných překážek a návrh řešení 

jednotlivých problémů. Tím by mohl být změněn náhled na celou organizaci a získán nový, 

poukazující na to, že ŠVZ HZS ČR je užitečná složka na všech úrovních ZMU, disponující 

mnoha využitelnými zdroji. 



- 2 - 

 

Seznam použitých zkratek 

MU   mimořádná událost 

ZMU   zdolávání mimořádných událostí 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

GŘ HZS ČR  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

ŠVZ HZS ČR  Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru ČR 

ŠVZ Brno  Školní a výcvikové zařízení HZS ČR středisko Brno 

JŠVZ (Brno) jednotka požární ochrany Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

(Brno) 

PO   požární ochrana 

JPO   jednotka požární ochrany 

OUPO   Odborné učiliště požární ochrany 

IZS   integrovaný záchranný systém 

ZLP   záchranné a likvidační práce 

OPIS   operační a informační středisko 

CTV   Centrum tísňového volání 

SSU   Statistické sledování událostí 

PT   požární technika 

VT   výšková technika 

VYA   vyprošťovací automobil 

SIAŘ   Sbírka interních aktů řízení 

ZZS Jmk  Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

CCS Cobra  vysokotlaké řezací a hasicí zařízení CCS Cobra 

Modrý kupón Povolení Ministerstva vnitra k řidičskému průkazu 
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2 Rešerše 

Při přípravě na zpracování této práce bylo cíleno na vyhledání literatury, zabývající se 

nastavením a organizací systému ZMU v okolních státech Evropy. Propátrávání internetových 

odkazů v této problematice je velmi složité, zejména kvůli často chybnému překladu 

některých základních pojmů. Literární prameny, týkající se druhé a třetí části této práce, 

nejsou doposud zpracovány. Jako zdroje byly tedy použity platné právní předpisy v oblasti 

požární ochrany, soubor interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR, konzultace 

s odborníky z řad HZS ČR a poznatky a zkušenosti z vlastní praxe. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, 157 s. 

Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4. 

Tato publikace vydaná Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě se dá 

považovat za doposud nejlépe zpracovaný ucelený text o tématice IZS. V úvodu je rozebrána 

definice pojmu IZS s propojením na ostatní legislativní předpisy. Dále pak postavení a úkoly 

orgánů veřejné správy ve vztahu k IZS, vymezení základních a ostatních složek IZS a způsob 

jejich financování. V závěru jsou uvedeny způsoby organizace ZLP, hlavní činnosti OPIS a 

propojení IZS a havarijního plánování. 

 

LINHART, Petr a Bohumil ŠILHÁNEK. Nevládní organizace působící v ochraně 

obyvatelstva v některých evropských zemích. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo vnitra - 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008, 106 s. ISBN 978-80-

86640-87-7. 

Ojedinělá publikace, poskytující ucelený přehled o státních, dobrovolných a ostatních 

organizacích, působících v ochraně obyvatelstva. Uvádí základní údaje o konceptu ochrany 

obyvatelstva na vzorku 10 zemí Evropy, jak spolkových, tak unitárních i zemí bývalého 

východního bloku. Základními popisovanými organizacemi jsou organizace na poli požární 

ochrany, Červený kříž příslušného státu a zpravidla Báňská záchranná služba. 
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ŠILHÁNEK, Bohumil. Hasiči v Evropě. 112: odborný časopis požární ochrany, 

integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Praha: MV-generální 

ředitelství HZS ČR, 2012, roč. 2012, 1-12, s. 1. ISSN 1213-7057. 

Seriál článků, vycházející v roce 2012 jako doplněk časopisu 112. Ve velké míře vychází 

z publikace Nevládní organizace působící v ochraně obyvatelstva v některých evropských 

zemích, kterou autor článků zpracoval již dříve. Náhled na organizaci požární ochrany 

rozšiřuje o legislativní rámec a systém vzdělávání v PO. Vzdělávání je však zmíněno pouze 

v rovině obecné. 

RABAS, Norbert. Zabezpečení požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve spolkové 

zemi Hamburk. 112: odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného 

systému a ochrany obyvatelstva. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2010, roč. 

2010, č. 3, s. 2. ISSN 1213-7057. 

Článek v odborném časopise 112, zpracovaný autorem, který se v rámci výměnného pobytu 

„EU Exchange of experts“ zúčastnil pracovní stáže v Akademii PO v Hamburku. Zajímavým 

stylem je zde popsána organizace vzdělávání na poli PO i systém obsazování lektorských 

míst. Autor jasně a stručně uvádí základní rozdíly mezi tamějším systémem organizace PO a 

systémem zaběhlým v ČR a zamýšlí se nad možností jeho uplatnění v ČR. 
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3 Charakteristika Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

V této kapitole budou popsány hlavní principy fungování ŠVZ HZS ČR Pro komplexní 

přehled bude zmíněna charakteristika všech středisek ŠVZ HZS ČR. V dalších kapitolách 

však bude rozpracován detailně pouze popis střediska Brno, protože všechny aplikované 

postupy jsou víceméně použitelné na všechna střediska bez větších organizačních odlišností. 

3.1 Historie Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

Prvopočátky ŠVZ HZS ČR jsou datovány mezi lety 1978 – 1985. V těchto letech byla 

v České republice vybudována síť vzdělávacích zařízení. Konkrétní rozmístění vzdělávacích 

zařízení bylo ve Frýdku-Místku, v Brně, v Borovanech a v Chomutově. Oficiální tehdejší 

název vzdělávacího zařízení bylo Odborné učiliště požární ochrany (dále jen „OUPO“). 

[25, 28] 

3.1.1 Odborné učiliště požární ochrany Frýdek-Místek  

Vzniklo v roce 1978 přestavěním bývalých vojenských kasáren ve městě Frýdek-Místek, 

v městské části Místek. Bývalá kasárna byla modernizována, bylo vystavěno nové sociální 

zařízení, vybudovány učebny, speciální trenažery a prostory pro ubytování posluchačů. 

OUPO Frýdek-Místek je dobově nejstarší ze všech učilišť. Postupně bylo dosaženo ubytovací 

kapacity pro 105 posluchačů, kapacita učeben je 148 posluchačů. Pro školení a semináře pro 

větší skupiny osob je možné využít kinosálu s kapacitou 62 lidí. V areálu je k dispozici také 

samostatná jídelna pro 60 lidí, strava je zajišťována dodavatelským způsobem. Výuka je 

organizována 15-členným týmem lektorů-instruktorů. Celkem je v OUPO Frýdek-Místek 

zaměstnáno 31 příslušníků a občanských zaměstnanců. [21, 25] 

3.1.1 Odborné učiliště požární ochrany Brno 

O vybudování OUPO Brno bylo rozhodnuto v roce 1985 jako náhrada za vzdělávací zařízení 

v obci Salaš u Uherského Hradiště. Po otevření byly k dispozici 2 učebny, kapacita 30 lůžek 

pro posluchače a pouhá 4 garážová stání. Pozemek o rozloze 2 ha dával příslib dalšího 

budování, ke kterému bylo přistoupeno po roce 1990. Nosným programem devadesátých let 

byly převážně kurzy nově nastoupivších hasičů, kurzy strojníků a kurzy pro obsluhovatele 

motorových pil. OUPO Brno v dnešní podobě skýtá ubytovací kapacitu 230 lůžek, sál pro 100 
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osob a 11 učeben. Výuka je zajišťována 25 lektory. OUPO Brno má vlastní kuchyni a jídelnu, 

která je schopna produkovat 700 jídel denně. [21, 25] 

3.1.2 Odborné učiliště požární ochrany Chomutov  

Důvodem zřízení OUPO Chomutov bylo pokrytí poptávky posluchačů zejména z východních, 

západních a středních Čech. OUPO Chomutov se nacházelo v prostorách panelového domu 

s přilehlým pozemkem. Posluchači měli k dispozici 6 učeben, z toho 2 speciální. Výuku 

zajišťovalo 7 lektorů. Ubytovací kapacita byla 94 osob. Zařízení nemělo vlastní kuchyni, 

strava byla dodávána dodavatelským způsobem. Z důvodu finančních opatření u HZS ČR a 

vysokých nákladů na provoz OUPO Chomutov bylo toto vzdělávací zařízení k 31.12.2010 

zrušeno a jeho vybavení převezeno do stávajících OUPO. [21, 25] 

3.1.3 Odborné učiliště požární ochrany Borovany 

Historie OUPO Borovany se začala psát v roce 1980, kdy bylo za pomoci občanů a hasičů 

prakticky z celé republiky vybudováno. Obec Borovany se nachází v jižních Čechách, 15 km 

od Českých Budějovic. Tím bylo docíleno optimálního rozmístění OUPO po celé České 

republice rovnoměrně tak, že 2 OUPO se nacházela v Čechách a 2 na Moravě. Ubytovací 

kapacita tohoto zařízení není vysoká, pouhých 50 osob. Na výuku jsou k dispozici 4 učebny, 

z toho 2 speciální. Malá kapacita OUPO je relativní pojem, protože v tomto zařízení probíhají 

zejména speciální kurzy jako Práce na divoké vodě, Potápěči či Dekontaminace hasičů, 

kterých se nezúčastňuje tolik osob. Výuka byla zajišťována 8 lektory, strava posluchačů byla 

distribuována ze závodní kuchyně místního zemědělského družstva. Konec samostatného 

OUPO Borovany nastal 1.12.2011, kdy došlo v rámci úsporných opatření HZS ČR ke zrušení 

tohoto zařízení. OUPO Borovany nyní organizačně vystupuje jako „středisko Brno, pracoviště 

Borovany“, což vysvětlím dále při popisu ŠVZ HZS ČR. [21, 25] 

 

Jak je popsáno výše, v průběhu let docházelo vlivem finančních opatření a částečně také 

politickými vlivy, k různým změnám v systému vzdělávání a jeho složek. Od 1.1.2011 se již 

nebavíme o OUPO, ale nově vzniká Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. ŠVZ HZS ČR bylo 

tvořeno 3 středisky – středisko Brno, středisko Frýdek-Místek a středisko Borovany. Aktuálně 

po 1.12.2011 je ŠVZ HZS ČR tvořeno pouze 2 středisky, středisko Borovany bylo oficiálně 

zrušeno a je detašovaným pracovištěm střediska Brno. [25] 
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Vytvoření ŠVZ HZS ČR bylo strategickým rozhodnutím s cílem zkvalitnění procesu výuky a 

sjednocení požadavků na posluchače při ověřování úrovně získaných znalostí a dovedností. 

Nejjednodušší cestou, jak splnit vytyčené cíle, je vytvoření jednotné organizace v oblasti 

vzdělávání v PO. Takové zřízení umožňuje nastavit společný směr vývoje vzdělávání, 

koordinovaný v působnosti jediného vedení. Nespornou výhodou je také flexibilita lektorů, 

kteří mohou být v případě potřeby zastupitelní lektory z jiných středisek bez větších 

organizačních komplikací při zajištění stejné úrovně znalostí posluchače. [24] 

ŠVZ HZS ČR je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu Ministerstva vnitra – 

generálního ředitelství HZS ČR (dále jen „GŘ HZS ČR“). Nejvyšším představitelem je ředitel 

ŠVZ HZS ČR. Sídlo vedení ŠVZ HZS ČR je ve středisku Brno. Jednotlivá střediska mají své 

vedoucí středisek, kteří jsou přímo podřízeni řediteli ŠVZ HZS ČR. [25] 

3.2 Hlavní úkoly Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

Činnost ŠVZ HZS ČR je podložena zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru ČR, § 2, odst. 8., kde je stanovena povinnost GŘ HZS ČR zřizovat vzdělávací zařízení. 

ŠVZ HZS ČR zajišťuje zejména vzdělávání v oblasti požární ochrany a Integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“). ŠVZ HZS ČR plní i následující úkoly: 

 organizuje a provádí kurzy pro získání a prodloužení odborné způsobilosti pro 

příslušníky HZS ČR, zaměstnance podniků a velitele, strojníky a techniky speciálních 

služeb ostatních jednotek PO; 

 organizuje a provádí specializační kurzy pro HZS ČR, jednotky PO a složky IZS; 

 organizuje a provádí další formy vzdělávání (přednášky, odborné semináře, instrukčně 

metodická zaměstnání, instruktáže a školení) v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení a zabezpečuje odborné konference pro HZS ČR a 

základní i ostatní složky IZS; 

 vytváří podmínky pro samostatné i společné výcviky všech složek IZS; 

 garantuje a zabezpečuje mezinárodní výcviky v rámci konceptu bezpečného hašení 

(CCS Cobra); 

 podílí se na tvorbě předpisů, učebních osnov, skript, ediční činnosti či vytváření 

učebních a metodických pomůcek; 
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 spolupracuje s resortními a jinými vzdělávacími zařízeními či institucemi, zejména 

s těmi, které poskytují vzdělávání v oblasti požární ochrany; 

 podílí se na zabezpečení fyzické přípravy jednotek PO, včetně zajištění podmínek pro 

nácvik disciplín požárního sportu; 

 ekonomicky zabezpečuje výuku a výcvik v rozsahu vyčleněných rozpočtových 

prostředků; 

 zabezpečuje provoz a údržbu budov, trenažérů, mobilní techniky a dalších věcných 

prostředků, zařízení a vybavení. 

Výše uvedené úkoly jsou prováděny v souladu s Koncepcí vzdělávání HZS ČR. Koncepce 

vzdělávání HZS ČR je dokument, který stanovuje strategii vedoucí ke zvyšování kvality 

vzdělávání a výcviku, zvyšování motivace ke vzdělávání a k pružným reakcím na požadavky 

výkonu služby. Výstupem vzdělávacího procesu je dobře proškolený a vycvičený hasič, který 

zná a umí vše potřebné pro výkon své funkce a je připravený k samostatnému řešení problémů 

v praxi. [21, 28] 

 

Obrázek 1: Organizační struktura ŠVZ HZS ČR [28] 
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3.3 Princip fungování Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

Organizační struktura ŠVZ HZS ČR v mnohém napovídá, že se jedná o rozsáhlý organizační 

komplex, v němž jsou jasně stanoveny kompetence a povinnosti jednotlivých pracovníků. 

3.3.1 Pracoviště výuky 

Pracoviště výuky je tvořeno kolektivem hasičů – lektorů-instruktorů. Lektor-instruktor je 

příslušník HZS ČR, na kterého jsou při přijetí kladeny stejné požadavky jako na každého 

jiného hasiče. Musí být tedy fyzicky a osobnostně způsobilý a musí být ve výborném 

zdravotním stavu. Fyzická a zdravotní způsobilost je u lektorů-instruktorů pravidelně 

kontrolována. 

Ideální osobnostní profil lektora-instruktora je hasič, který má za sebou několik let praxe ve 

výkonu služby, podobně jako v [3], a chce nabyté zkušenosti předávat začínajícím kolegům. 

Měl by pro to mít osobnostní předpoklady jako je např. vstřícnost, dobrý přednes, ochota 

vzdělávat ostatní, ale i sám sebe. Není pravidlem, že kdo nemá všechny tyto předpoklady, 

bude nevyhovující. Z minulosti jsou dobře známy případy lektorů-instruktorů, kteří přišli na 

tuto pracovní pozici tzv. „z civilu“, ale vlastní pílí a zvýšeným úsilím se během krátké doby 

vypracovali ve skutečné odborníky. 

Z hlediska provádění kurzů a jednotlivých výcviků je lektor-instruktor zodpovědný za 

správný průběh celého zaměstnání a za splnění stanovených cílů jeho náplně. Výcvik a výuka 

na učebně není orientována jako ve škole, kdy je přednášející nadřazen posluchačům, kteří 

sedí a opisují výklad. Snaha pracoviště výuky je výuku a výcvik směřovat spíše cestou 

diskuse, zapojení posluchačů a jejich společná cesta k výsledku, přičemž lektor-instruktor 

vystupuje jako moderátor, aby diskuse nezabíhala neefektivním směrem. 

Lektor-instruktor provádí výuku a výcvik v časovém rozsahu dle rozvrhu hodin na konkrétní 

týden. Rozvrh hodin na následující týden je znám nejpozději do čtvrtka týdne aktuálního. 

Lektor-instruktor je povinen se s rozvrhem hodin seznámit a připravit se na témata, která mu 

rozvrh hodin stanovuje. Systém rozpisu hodin jednotlivým lektorům-instruktorům je nastaven 

tak, že by žádný neměl učit v týdnu nepřetržitě. V čase svého volna se lektor-instruktor 

vzdělává sám, aktualizuje své učební materiály a sbírá nové poznatky. Na náročnější 

praktické výcviky se lektoři připravují ve skupinách. To bývá někdy komplikované s ohledem 

na časovou vytíženost, ale je to nutné pro odstranění nedostatků, které se během výcviků 

objevují. Cílem je provádět výcviky jednotně, aby byl zachován stejný výstup bez ohledu na 
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to, kdo daný výcvik zabezpečoval. Do dalších aktivit mimo výuku patří samozřejmě účast na 

instrukčně metodických zaměstnáních a jiné služební cesty spojené s výkonem služby. 

V čele pracoviště výuky stojí jeho vedoucí. Vedoucí pracoviště výuky zabezpečuje klidný 

průběh kurzů, metodicky vede svoje podřízené, zabezpečuje plnění požadavků lektorů, 

vyplývajících z jejich činnosti s ostatními pracovišti a je hlavním komunikačním kanálem 

mezi lektory-instruktory a ostatními vedoucími pracovníky ŠVZ HZS ČR. 

3.3.2 Pracoviště plánování, podpory a vzdělávání lektorů 

Mezi lektory-instruktory jsou vybráni příslušníci, kteří jsou z hlediska výuky odpovědní za 

určitou oblast. Tito lektoři-instruktoři jsou v postavení neoficiálních metodiků výuky v jim 

svěřených oblastech (taktické řízení, obsluha motorových pil, chemická služba, technická 

služba, spojová služba, strojní služba, požární prevence, technický výcvik). Sledují aktuální 

vývojové trendy, nové postupy a doporučení a vhodně tyto nové poznatky implementují do 

výukových témat. Tito lektoři-instruktoři jsou přiděleni na pracoviště plánování, podpory a 

vzdělávání lektorů.  

Pracoviště plánování, podpory a vzdělávání lektorů má ve svém čele vedoucího, jehož 

hlavními úkoly je koordinace metodiků jednotlivých oblastí, zabezpečení dalšího vzdělávání 

lektorů, plánování kurzů na další pololetí s ohledem na požadavky z Centrální evidence 

přihlášek, kontrola zpracování rozvrhu hodin, zpracování statistik a výročních zpráv, 

sledování vývojových tendencí ve výuce, vyhodnocení úrovně kurzů vyhodnocení potřeb 

aktualizace učebních osnov. 

3.3.3 Ostatní pracoviště 

Pracoviště provozní – tvořeno občanskými zaměstnanci a příslušníky HZS ČR, jeho úkolem 

je zabezpečení provozu a údržby budov, trenažérů a ostatního nemovitého majetku, nákup 

nových věcných prostředků, vystrojování příslušníků a zpracování požadavků z ostatních 

pracovišť v rámci jejich působnosti. 

Pracoviště ekonomické – tvořeno občanskými zaměstnanci, jeho úkolem je zpracování 

ekonomických podkladů, platby a příjmy přijatých a vydaných faktur, správa pokladny, 

poplatky za stravné a proplácení náhrad cestovních výdajů. 

Pracoviště autoprovozu – tvořeno občanskými zaměstnanci a příslušníky HZS ČR, jeho 

úkolem je zabezpečení provozu a údržby požární techniky, plánování jízd, zpracování 
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ekonomických podkladů o provozu požární techniky a vyhodnocování potřeb obnovy 

vozového parku. 

Pracoviště školní kuchyně – tvořeno občanskými zaměstnanci, jeho úkolem je zabezpečovat 

stravu pro zaměstnance ŠVZ Brno, pro posluchače, účastníky instrukčně metodických 

zaměstnání a ostatních osob služebně vyslaných na ŠVZ Brno. 

3.4 Personální a materiální zdroje Školního a výcvikového zařízení Brno 

Personálně zajišťuje chod ŠVZ Brno 66 zaměstnanců, z toho: 

 32 příslušníků HZS ČR 

 34 občanských zaměstnanců [30] 

Materiální zabezpečení pro chod výuky a výcviku je tvořeno věcnými prostředky, učebnami, 

speciálními učebnami, speciálními přístroji, požární technikou a výcvikovými trenažéry. 

Shrňme si jejich výčet: 

 11 učeben pro teoretickou výuku, vybavených dataprojektory a lektorskými PC, z toho 

specializované učebny: 

o speciální učebna strojní služby 

o speciální učebna chemické služby 

o 2 počítačové učebny 

o zasedací místnost pro 40 osob 

 43 motorových pil pro výuku v kurzech obsluhovatelů a instruktorů obsluhy 

motorových pil 

 8 motorových rozbrušovacích pil 

 vysokotlaké řezací a hasicí zařízení CCS Cobra 

 speciální detekční a měřící přístroje na chemické látky 

 kompresorová stanice na plnění tlakových vzduchových lahví 

 požární technika (přesný výčet viz Příloha č. 2) 

 8 sad hydraulického a vyprošťovacího zařízení s příslušenstvím pro výuku v kurzech 

vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel 
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 2 termokamery s možností dálkového přenosu dat 

 60 ks digitálních a 36 ks analogových radiostanic 

 3 rafty s příslušenstvím a kompletní vybavení pro práci na vodě 

 přenosné agregáty (přesný výčet viz kapitola 6.1.1.) 

 10 ks celotělových postrojů s příslušenstvím pro samostatnou práci hasiče ve výšce a 

nad volnou hloubkou 

 náhradní zásahové komplety, náhradní zásahové boty, rukavice, kukly a přilby 

 nafukovací stany 

 náhradní tlakové požární hadice, proudnice, armatury a příslušenství 

 výcvikové trenažéry pro speciální práce 

o Protiplynový klecový polygon pro nácvik pohybu v zakouřeném prostředí 

o Sklepní trenažér se zabudovanými plynovými hořáky pro simulaci zásahu ve 

sklepních prostorách 

o Víceúčelová věž pro nácvik bojových rozvinutí do poschodí, pro výcvik prací 

ve výšce a nad volnou hloubkou, pro nácvik obsluhy výškové techniky z koše 

o Ohňový dům se zabudovanou technologií hořáků na kapalný plyn pro nácvik 

hašení požárů v uzavřených prostorách a pro simulaci zásahu požáru rodinného 

domu 

o Trenažér pro nácvik hašení hořlavých kapalin 

o Trenažér pro výcvik při zásahu na únik nebezpečné látky z technologie 

o Cvičná silnice pro simulaci dopravních nehod 

o Cvičný autobus pro nácvik třídění raněných metodou START 

o Systém ohňových kontejnerů pro nácvik hašení požáru v uzavřených 

prostorách, pro pozorování dynamiky požáru a výměny plynů při požáru 

o Železniční cisterny pro nácvik činnosti hasičů při zásahu na nebezpečnou látku 

o Víceúčelová hala pro výcvik za zhoršených povětrnostních podmínek, lezecká 

stěna 

o Trenažer pro simulaci hořícího oleje 
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o Trenažer pro simulaci požáru hořlavých prachů 

o Trenažér pro vyprošťování osob ze sutin a závalů, toho času ve výstavbě 

o Cvičná benzinová stanice se zabudovanou technologií hořáků, toho času ve 

výstavbě 

3.5 Působnost Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

ŠVZ HZS ČR působí na poli požární ochrany v oblasti vzdělávání jednotek PO a základních a 

ostatních složek IZS. Tato povinnost je mu dána na základě zákona [9]. Podrobnosti jeho 

činnosti jsou dány vyhláškou [12] a interními akty řízení generálního ředitele HZS ČR. 

ŠVZ HZS ČR je vnitřní organizační jednotkou organizační složky státu Ministerstva vnitra – 

GŘ HZS ČR a jeho činnost je financována z rozpočtové kapitoly resortu Ministerstva vnitra. 

Více o financování ŠVZ HZS ČR je rozpracováno v kapitole 7. [22] 
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4 Popis regionálního systému zdolávání mimořádných událostí 

Tvorba a vývoj systému zdolávání mimořádných událostí („dále jen ZMU“) je dlouhodobá 

záležitost. Potřeba pomoci při požárech nebo živelních pohromách je zde odnepaměti. 

Události takového rozsahu vyžadují množství sil a prostředků a v neposlední řadě vysokou 

úroveň řízení. Při bližším zkoumání nastavení systému ZMU v okolních státech mohou být 

patrné mírné odlišnosti, v zásadě jsou si ale všechny zahraniční systémy ZMU velice 

podobné. Do svízelné situace se může dostat kterýkoliv občan, a proto by pro něj mělo být co 

možná nejsnazší přivolat si pomoc. Právo na pomoc je pro každého občana bez výjimky 

garantováno státem. Pomoc nemusí být orientována pouze jako pomoc při požárech nebo 

živelních pohromách, ale také jako pomoc při poškození zdraví nebo kriminální činnosti. Stát 

pro tyto případy zřizuje bezpečnostní složky, záchranné sbory a služby. [1, 5, 6] 

4.1 Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany 

Hasičský záchranný sbor ČR je zřizován státem na základě povinnosti vyplývající z §1. 

zákona [9]. Hlavním úkolem jednotek požární ochrany (dále jen „jednotky PO“) je zdolávání 

požárů, živelních pohrom a jiných událostí, které vedou k ohrožení života osob nebo zvířat, 

nebo k poškození zdraví, majetku popřípadě životního prostředí. Povinnost zřizovat jednotky 

PO mají ze zákona také další subjekty, jako např. obce nebo vybrané podniky. Je tak vytvářen 

systém vzájemné pomoci a spolupráce, poskytující člověku na jakémkoliv místě pomoc 

nejdéle do 20 minut. [5, 10] 

4.1.1 Organizační struktura Hasičského záchranného sboru ČR 

Organizační struktura HZS ČR je uvedena v Příloze č. 1 této práce. 

4.1.2 Druhy a kategorie jednotek požární ochrany 

Jednotka PO je tvořena požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, velitelem a 

velitelem stanoveným počtem příslušníků, členů nebo zaměstnanců. [12] Dle zřizovatele, 

působnosti, systému pohotovosti a dalších kritérií lze jednotky dělit do následujících 

kategorií: 

JPO I – jednotka PO složená z příslušníků HZS ČR, s územní působností do 20 minut 

jízdy z místa dislokace, doba výjezdu do 2 minut 
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JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce PO jako své hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností do 10 

minut jízdy z místa dislokace, doba výjezdu do 5 minut 

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce PO dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, 

doba výjezdu do 10 minut 

JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku, tvořená zaměstnanci 

podniku, s místní působností, doba výjezdu do 2 minut 

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce PO dobrovolně, s místní působností, doba výjezdu do 10 minut 

JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, tvořená zaměstnanci podniku, 

kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně, s místní působností, doba výjezdu do 

10 minut. [8, 12] 

Po dohodě se zřizovatelem mohou jednotky PO vyjíždět i mimo svůj hasební obvod. Územní 

působností je myšlen hasební obvod i mimo území, v němž je jednotka PO zřízena. Místní 

působnost je hasební obvod jednotky PO pouze na území svého zřizovatele. [8] 

Jednotky PO zřizuje také ministerstvo obrany. Službu v jednotce vykonávají vojáci a občanští 

zaměstnanci. Vojenské hasičské jednotky jsou zřizovány v objektech ministerstva obrany a 

svým charakterem odpovídají buď jednotce hasičského záchranného sboru podniku nebo 

jednotce dobrovolných hasičů podniku. Ministerstvo obrany taktéž stanovuje požadavky na 

výkon služby v těchto jednotkách, podmínky odborné způsobilosti, odborné přípravy a 

podmínky zdravotní způsobilosti. [5] 
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Tabulka 1: Druhy a kategorie jednotek PO [8, 12] 

Kategorie JPO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

druh JPO HZS JSDH JSDH HZSP JSDH JSDHP 

Působnost územní územní územní místní místní místní 

Dojezd [min] 20 10 10 - - - 

Doba výjezdu 

[min] 
2 5 10 2 10 10 

Tvořena příslušníci 
členové 

(zaměstnanci 
obce) 

členové 
zaměstnanci 

podniku 
členové členové 

 

4.1.3 Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany 

Jednotky PO jsou v rámci republiky dislokovány na stanicích. V rámci HZS ČR určuje 

rozmístění stanic, vnitřní organizaci, početní stavy a další záležitosti GŘ HZS ČR. Ostatní 

stanice jsou rozmisťovány dle požadavků platných právních předpisů. Dislokace jednotek PO 

musí mít řád a logiku tak, aby byla zajištěna základní podmínka, kterou je provedení zásahu 

nejdéle do 20 minut od vyhlášení poplachu. Do rozmístění jednotek PO vstupují další kritéria 

jako jsou kritérium počtu obyvatel, kritérium charakteru území a kritérium počtu zásahů, 

vztahující se ke konkrétnímu území. Přesný postup výpočtu je uveden v [12]. 

 

Tabulka 2: Základní tabulka plošného pokrytí [8] 

Stupeň nebezpečí 

území obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 minut a 1 JPO do 10 minut 

B 1 JPO do 7 minut a 2 JPO do 10 minut 

II 
A 2 JPO do 10 minut a 1 JPO do 15 minut 

B 1 JPO do 10 minut a 2 JPO do 15 minut 

III 
A 2 JPO do 15 minut a 1 JPO do 20 minut 

B 1 JPO do 15 minut a 2 JPO do 20 minut 

IV A 1 JPO do 20 minut a 1 JPO do 25 minut 
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4.2  Integrovaný záchranný systém 

Zrod myšlenky o vybudování IZS se datuje do roku 1991, kdy vznikl Integrovaný záchranný 

systém města Ostravy. Potřeba IZS vyvstala hned z několika důvodů. Ke zdolávání 

mimořádné události (dále jen „MU“) velkého rozsahu byly potřeba hlavně kompetence a 

zdroje ve formě personálu, prostředků, služeb, financí a informací. Postupně tak vznikl nový 

soubor zákonů, který ustanovil základní práva a kompetence složek IZS a povinnosti ostatních 

dotčených subjektů. [19] 

IZS je definován jako koordinovaný postup jeho složek při přípravě na MU a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. V praxi se IZS použije na zdolávání MU, při němž je 

zapotřebí provádět záchranné a likvidační práce dvěma a nebo více složkami IZS. 

Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor a jednotky PO zahrnuté do plošného 

pokrytí, Zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. Základní složky IZS 

zaručují nepřetržitou pohotovost pro příjem zprávy o MU a neodkladný zásah v místě 

působení. 

Ostatní složky IZS jsou např. ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 

vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, orgány veřejného zdraví, havarijní a pohotovostní 

služby a jiné. Ostatní složky IZS poskytují pomoc na základě dohody o plánované pomoci na 

vyžádání, kterou písemně uzavřely s HZS kraje. [10] 

4.2.1 Stupně poplachu IZS 

Potřeba sil a prostředků na zdolávání MU vychází z jejího rozsahu, z hlediska počtu 

postižených osob, zasaženého území, druhu nebo významnosti objektu a úrovni koordinace 

řízení zásahu. V Požárním poplachovém plánu jsou stupně poplachu děleny dle počtu 

zasahujících jednotek PO [14], stupně poplachu IZS vycházejí z právního předpisu [13]. 

V obou případech jsou stupně poplachu čtyři, z nichž ten čtvrtý, nejvyšší, je označován jako 

zvláštní. Požadavky na úroveň organizace a řízení záchranných prací řeší Požární poplachový 

plán tak, že od 3. stupně poplachu je zřizován štáb velitele zásahu, ve zvláštním stupni je 

organizace činnosti jednotek prováděna v součinnosti s Operačním a informačním střediskem 

(dále jen „OPIS“) GŘ HZS ČR. [14] 

Shrnutí je uvedeno v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Stupně poplachu[13, 14] 

Stupeň 
poplachu 

PPP 
IZS 

osoby objekty plocha složky koordinace 

1 do 4 JPO jednotlivci 
jednotlivé 

stavby 
do 500 m

2
 

základní 
složky 

není nutná 

2 
do 10 
JPO 

do 100 
osob 

skupiny 
objektů 

do 10000 
m

2
 

základní a 
ostatní složky 

VZ 

3 
do 15 
JPO 

100 - 1000 
osob 

část obce 
nebo podniku 

do 1 km
2
 

SaP z jiných 
krajů 

VZ + štáb VZ 

zvláštní 
nad 15 
JPO 

nad 1000 
osob 

celé obce nad 1 km
2
 

SaP i z jiných 
krajů 

VZ + štáb VZ na 
strategické 

úrovni 

 JPO – jednotky PO    VZ – velitel zásahu 

 SaP – síly a prostředky   štáb VZ – štáb velitele zásahu 

4.2.2 Úrovně řízení zásahu 

Řízení zásahu je prováděno na několika úrovních – taktické, operační a strategické. V prvním 

stupni poplachu jsou záchranné a likvidační práce řízeny velitelem zásahu na taktické úrovni. 

Velitelem zásahu u MU, kde se na ZLP podílí více složek IZS, se stává velitel té složky, která 

má v místě nasazení převládající druh činnosti. Na taktické úrovni je organizováno především 

velení mezi velitelem zásahu, veliteli jednotlivých složek a veliteli úseků. Na úrovni operační 

je vedeno řízení mezi velitelem zásahu a příslušnými operačními středisky. Dále také řízení 

mezi jednotlivými operačními středisky samostatně. Strategická úroveň je pak proces 

rozhodování mezi čelními představiteli územně samosprávných celků, kteří si mohou jako 

svůj poradní a pracovní orgán zřídit krizový štáb. Při vyhlášení třetího stupně poplachu je na 

základě rozhodnutí velitele zásahu informován hejtman a starosta obce s rozšířenou 

působností. Při vyhlášení zvláštního stupně poplachu je postup obdobný, ale informace o jeho 

vyhlášení je podávána ještě na GŘ HZS ČR. [13, 14] 

Jak již bylo uvedeno, v některých případech, zvláště u MU velkého rozsahu, kdy byl vyhlášen 

krizový stav, mohou chybět k provádění ZLP kompetence a zdroje. Proto byly vytvořeny tzv. 

“krizové zákony”. Ty umožňují v případě potřeby využít možnosti uložení pracovní 

povinnosti, pracovní výpomoci nebo věcné pomoci za krizových stavů. V neposlední řadě 

také možnosti využití finančních prostředků, rezerv a regulačních opatření v rámci 

hospodářských opatření pro krizové stavy. [18] 
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4.2.3 Operační a informační střediska 

OPIS jsou řídícími orgány na operační úrovni a stálými orgány pro koordinaci složek IZS. 

Jsou zřizovány za účelem příjmu zprávy o MU, jejího vyhodnocení a vyhlášení poplachu. Dle 

požadavků velitele zásahu do místa nasazení povolávají další jednotky a složky a poskytují 

zasahujícím složkám informační podporu. Zabezpečují tok informací mezi velitelem zásahu a 

orgány činnými na strategické úrovni řízení. Příjem zpráv z mezinárodního tísňového 

telefonního čísla 112 mají v gesci OPIS HZS ČR. 

Z minulosti je v České republice zaběhlý separátní systém OPIS  pro jednotlivé základní 

složky IZS. Z poznatků bezpečnostních a záchranných složek z okolních států vyplývá, že 

modernější a efektivnější je model společných telefonických center všech základních složek 

IZS. Tato myšlenka byla aplikována v Moravskoslezském kraji, kde bylo rozhodnuto o 

vybudování Centra tísňového volání (dále jen „CTV“). Praktický provoz CTV ukázal 

urychlení komunikace mezi jednotlivými složkami, rychlejší nasazování sil a prostředků i 

plynulejší koordinaci ZLP. V ostatních krajích je systém nejednotný. Zákon o IZS ukládá 

povinnost zřídit OPIS IZS, kterým je OPIS HZS kraje. V některých krajích je na OPIS HZS 

kraje trvale zastoupena i jiná základní složka, ve většině krajů ale zůstává separátní systém 

zachován. 

V průběhu let lze, alespoň doufám, předpokládat, že by se na základě pozitivních zkušeností 

z Moravskoslezského kraje, mohl model společného CTV rozšířit po celé České republice, 

čímž by byl odstraněn dosavadní těžkopádný a obtížně průchodný systém předávání 

informací. Rozhodně by to byl, dle mého názoru, krok směrem kupředu. [5, 10] 

4.3 Základní složky IZS a jejich činnost při mimořádných událostech v 

Jihomoravském kraji 

4.3.1 Hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany 

V Jihomoravském kraji je celkem dislokováno 427 jednotek PO, z toho 26 jednotek kategorie 

JPO I. Příjem zprávy o MU na čísle 150 a 112 má na starosti krajské OPIS HZS 

Jihomoravského kraje, které se nachází v Brně. Při příjmu zprávy o MU krajské OPIS vysílá 

na místo události jednotky PO dle Požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje, 

který je vydán formou nařízení kraje. 
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Při vyhlášení zvláštního stupně poplachu jsou povolávány jednotky JPO I, JPO II, JPO III a 

vybrané jednotky JPO IV a JPO V. Povolané jednotky PO jsou členěny do operačních 

jednotek. Operační jednotka se skládá z jedné JPO I a předem stanoveného počtu dalších JPO. 

Síla operační jednotky je 20 až 50 hasičů, velitelem je velitel JPO I. Shromaždiště operační 

jednotky je vždy na požární stanici JPO I. Výjezd operační jednotky je do 40 minut od 

okamžiku vyhlášení. Doba dojezdu na místo se liší v závislosti na vzdálenosti místa nasazení. 

[7, 14] 

4.3.2 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje (dále jen „ZZS Jmk“) je příspěvková 

organizace, zřizovaná Jihomoravským krajem. Sídlo jejího vedení se nachází v Brně. ZZS 

Jmk rozmísťuje na území Jihomoravského kraje výjezdová stanoviště. Hlavní kritérium 

rozmístění výjezdových stanovišť je dostupnost zdravotnické péče do 20 minut od přijetí 

tísňové zprávy. Celkem se ZZS Jmk dělí na 6 územních oddělení s 23 výjezdovými stanovišti. 

Na výjezdovém stanovišti je organizován výjezd záchranné posádky, která může být 

v několika složeních: 

RZP – rychlá záchranná pomoc, tým je tvořen zdravotnickým záchranářem a řidičem 

RLP – rychlá lékařská pomoc, tým je tvořen lékařem, zdravotnickým záchranářem a řidičem 

RV – rendez-vous, varianta týmu RLP, ale posádku tvoří pouze lékař a řidič. Tento systém je 

nastaven k rychlejšímu poskytnutí lékařské péče při akutních zdravotních stavech. Využíván 

je především v hustě osídlených oblastech. Systém výjezdu posádek RV je organizován pouze 

v Brně. 

LZS – letecká záchranná služba ve složení záchranného týmu pilot, lékař a zdravotnický 

záchranář. LZS zajišťuje nepřetržitý provoz, v nočních hodinách provádí ale pouze 

sekundární lety. Základna LZS je umístěna na letišti v Brně-Tuřanech. 

Příjem tísňové zprávy na čísle 155 má za úkol OPIS ZZS Jmk, které má základnu v Brně a 

koordinuje vysílání záchranných týmů v rámci celého Jihomoravského kraje. Celkem má ZZS 

Jmk 535 stálých zaměstnanců. 

Při vyhlášení zvláštního stupně poplachu postupuje ZZS Jmk dle Traumatologického plánu 

Jmk nebo dle instrukcí OPIS ZZS Jmk.[14, 29] 
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4.3.3 Policie České republiky 

V Jihomoravském kraji působí jako vrcholný orgán Policie ČR Krajské ředitelství Policie ČR. 

V územní působnosti jsou zřízeny Městské ředitelství Policie ČR Brno a dalších 5 územních 

odborů. Územní odbory jsou nadále děleny na obvodní oddělení, jichž je celkem 41. 

Příjem tísňové zprávy na čísle 158 má na starosti krajské OPIS Policie ČR se základnou 

v Brně. V případě vyhlášení zvláštního stupně poplachu tvoří příslušníci Policie ČR,podobně 

jako jednotky PO, operační jednotky. Základní operační jednotkou je městské popř. okresní 

ředitelství Policie ČR. Síla operační jednotky, kterou lze ihned aktivovat, je 25 – 80 

příslušníků. Krajské OPIS vyhlásí stupeň akceschopnosti B a povolá příslušníky, toho času 

mimo službu. Tím je navýšen počet příslušníků z 340 ve službě na celkových 938 pro území 

Jihomoravského kraje. Výjezd do operačního prostoru je do 40 minut od přijetí zprávy o 

vyhlášení zvláštního stupně poplachu. Do 12 hodin lze počet nasazených příslušníků zvýšit o 

předurčené příslušníky z krajů Zlínského, Olomouckého a z kraje Vysočina na celkových 

1383. Do 24 hodin se počítá s navýšením početního stavu příslušníků o příslušníky Armády 

ČR. [14, 27] 

Tabulka 4: Počty a druhy výjezdových jednotek základních složek IZS na území Jihomoravského kraje[7, 

27, 29] 

JPO 

druh I II III IV V VI 

počet 26 10 179 3 201 8 

HZS 

Územní 

odbor 
Brno Břeclav Hodonín Znojmo Vyškov Blansko 

Požární 

stanice 
11 3 3 3 3 3 

ZZS 

Územní 

oddělení 
Brno Břeclav Hodonín Znojmo Vyškov Blansko 

Výjezdová 

stanoviště 
6 + LZS 3 4 3 3 3 

PČR 

Územní 

odbor 
Brno Břeclav Hodonín Znojmo 

Brno – 

venkov 

Blansko + 

Vyškov 

Obvodní 

oddělení 
10 4 6 6 9 7 
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5 Jednotka požární ochrany Školního a výcvikového zařízení 

HZS ČR 

Jednotka ŠVZ HZS ČR je ustanovena na základě pokynu generálního ředitele HZS ČR [16]. 

Tímto dokumentem byla završena několikaletá snaha mnoha nadšenců z řad lektorů-

instruktorů o zlegalizování využití sil a prostředků pro řešení MU, kterými ŠVZ HZS ČR 

disponuje. Tento dokument stanovuje zřízení jednotek PO ve všech střediscích ŠVZ HZS ČR 

a Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-

Místku. Pro účely této práce bude dále rozpracována pouze jednotka PO ŠVZ HZS ČR 

středisko Brno (dále jen „JŠVZ Brno“). 

5.1 Důvod vzniku Jednotky Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

Celostátně je v České republice zaběhnutý efektivní systém ZMU. Pro všechny stupně 

poplachu jsou vyčleněny síly a prostředky tak, aby byly dostačující pro úspěšnou likvidaci 

MU. V minulosti se již několikrát ukázalo, zejména při událostech většího rozsahu, že síly a 

prostředky nemusí být dostačující a povolání dalších by bylo časově náročné. Odpovědí na 

tento problém může být využití sil a prostředků ŠVZ HZS ČR, alespoň na regionální úrovni. 

Na ŠVZ HZS ČR je nepřetržitě k dispozici velké množství požární i speciální techniky, která 

je schopná okamžitého použití při zásahu. Dále jsou zde v jednom okamžiku soustředěni 

příslušníci HZS ČR – lektoři-instruktoři, kteří mají v oblasti požární ochrany již nějaké 

zkušenosti a silný lidský potenciál doplňují posluchači kurzů, kteří jsou také většinou 

zkušenými hasiči. Z těchto důvodů se vedení ŠVZ HZS ČR rozhodlo nabídnout pomocnou 

ruku HZS krajů, aby bylo umožněno těchto prostředků využívat. Pomoc není pouze 

jednostranná. Pro lektory-instruktory přináší styk s realitou u zásahu jedinečnou možnost 

čerpání nových zkušeností a sebezdokonalování v jim určených oblastech. 

Je potřeba mít stále na paměti, že hlavním úkolem ŠVZ HZS ČR je práce v oblasti vzdělávání 

v PO. Proto od počátku myšlenky o zřízení jednotky ŠVZ HZS ČR nebylo úmyslem vytvořit 

prvosledovou jednotku. Základní myšlenkou je nabídnout pomoc na vyžádání, která může být 

oboustranně prospěšná. 



- 23 - 

 

5.2 Organizace jednotky požární ochrany Školního a výcvikového zařízení 

HZS ČR 

Vnitřní struktura jednotky ŠVZ HZS ČR (dále jen „JŠVZ“) je obdobná jako u jednotek PO 

kategorie JPO I. Velitelem JŠVZ je ředitelem určený příslušník ŠVZ HZS ČR, zpravidla 

vedoucí střediska. Na nižší úrovni řízení působí velitelem jednotky určení velitelé družstev, u 

ŠVZ HZS ČR jsou to lektoři-instruktoři z oblasti taktického řízení, kteří mají zkušenosti a 

předpoklady pro velení u zásahu. Ostatní lektoři-instruktoři jsou rozděleni dle svých 

odborností na pozice hasič-chemik, hasič-strojník, hasič-lezec a hasič. Hasič zařazený do 

JŠVZ musí splňovat fyzickou a zdravotní způsobilost na stejné úrovni jako hasič zařazený 

v jednotce PO u HZS krajů. 

O složení družstva, vyjíždějícího k zásahu, rozhoduje velitel JŠVZ. Na pozici velitel a hasič-

strojník musí být příslušník ŠVZ HZS ČR. Pokud jsou k JŠVZ přechodně zařazeni příslušníci 

HZS ČR, kteří jsou toho času účastníky odborné přípravy na ŠVZ HZS ČR, jsou podřízeni 

veliteli jednotky, který je jejich vedoucím zaměstnancem. 

O výjezdu JŠVZ rozhoduje krajské OPIS vždy po předchozí domluvě s velitelem JŠVZ. JŠVZ 

zajišťuje výjezd jednotky v pracovní době, tzn. od 7 do 15 h, do 10 minut, v mimopracovní 

době zabezpečuje JŠVZ výjezd jen po předchozím nařízení služební pohotovosti. Výjezd 

vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení CCS Cobra je v mimopracovní době dosažitelný 

do 60 minut od vyhlášení poplachu, u speciální techniky, jako např. vyprošťovací automobil a 

výšková technika je výjezd jednotky do 120 minut od vyhlášení poplachu. V těchto případech 

zabezpečuje JŠVZ dosažitelnost 2 příslušníků ŠVZ HZS ČR pro obsluhu těchto zařízení. [16] 

 

Zařazení v JŠVZ 

Zařazení v JŠVZ není direktivně nařízeno. Někteří příslušníci nemají požadovanou zdravotní 

způsobilost, a proto nemohou být v jednotce zařazeni. Do jednotky nejsou zařazeny ženy. 

Příslušníci se mohli rozhodnout pro způsob jejich dostupnosti v případě vyhlášení poplachu. 

Byly nabídnuty 2 možnosti – dostupnost jen v pracovní době nebo dostupnost bez omezení. 

Počty hasičů zařazených v JŠVZ dle jejich formy dostupnosti a funkce v jednotce je uvedeno 

v Tabulce 5. 
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Tabulka 5: Počty příslušníků zařazených v JŠVZ dle formy dostupnosti a přidělené funkce 

Dostupnost velitel družstva strojník hasič 

bez omezení 3 4 7 

jen v pracovní době 1 1 5 

Celkem 4 5 12 

 

Celkem je z 32 příslušníků ŠVZ Brno zařazeno v JŠVZ 21. Zařazení a funkci v JŠVZ 

stanovuje pokyn vedoucího střediska ŠVZ Brno č. 11/2012 [17]. Rozdělení příslušníků není 

striktní, v případě potřeby může danou funkci vykonávat jakýkoliv příslušník, který má na 

tuto funkci platné osvědčení, resp. potvrzení o odborné způsobilosti. Tak je zajištěna 

variabilita složení výjezdového družstva a eliminováno riziko, že by JŠVZ nebyla 

akceschopná z důvodu nepřítomnosti velitele nebo strojníka. V Tabulce 6 jsou uvedeny počty 

příslušníků s danými odbornostmi. Odbornost na funkci hasič považuji za samozřejmou, proto 

není v přehledu započítána. 

 

Tabulka 6: Počty příslušníků JŠVZ Brno dle získaných odborných způsobilostí 

Dostupnost VD strojník chemik lezec CCS MP 

bez omezení 12 9 5 3 7 10 

jen v pracovní době 7 2 2 2 4 4 

Celkem 19 11 7 5 11 14 

 VD - velitel družstva 

 CCS - obsluha vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení CCS Cobra 

 MP - obsluhovatel motorových pil 

Jak z Tabulky 6 vyplývá, odbornou způsobilost na funkci velitele družstva má téměř každý 

lektor-instruktor. Pokud by bylo potřeba obsadit pozici velitele družstva v případě výjezdu 

JŠVZ, bude o tom rozhodováno na základě personálních předpokladů a zkušeností z minulých 

let. Obdobný postup bude použit i u obsazování funkce strojník. 

Pokud sečteme celkem odborné způsobilosti, vyjde nám (1) 

19 11 7 5 11 14 67  (1) 

Z toho odvodíme, že každý lektor-instruktor v JŠVZ má průměrně 3 odbornosti (2). 
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Skutečný stav je zobrazen v Grafu 1. 
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Graf 1: Počet příslušníků JŠVZ a jejich odborností s rozdělením dostupnosti 

5.3 Administrace Jednotky Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

ŠVZ HZS ČR je vnitřní organizační jednotkou Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR, což 

znamená, že působí na celorepublikové úrovni. Jako JŠVZ Brno je postačující působnost 

v rámci Jihomoravského kraje. Tím vznikají nedostatky v administraci JŠVZ, které jsou ve 

velké míře způsobeny omezenými přístupovými právy z počítačové sítě GŘ HZS ČR do sítě 

HZS Jihomoravského kraje. Tento problém zasahuje do chodu JŠVZ hned v několika 

úrovních. 

Všechny důležité informační systémy nezbytné pro administraci jednotek jsou vzájemně 

propojeny. To znamená, že data uvedená v jednom z informačních systémů jsou čerpána i do 

těch ostatních. Hlavními informačními systémy jsou: 
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 ISV Admin, zabezpečovaný krajským OPIS, pro zasílání příkazu k výjezdu a 

rozesílání informačních SMS a AMDS zpráv, 

 Statistické sledování událostí (dále jen „SSU“), zabezpečovaný krajským OPIS, pro 

zpracování zprávy o zásahu nebo dílčí zprávy o zásahu, 

  EKIS, pro získávání mzdových podkladů, zabezpečovaný HZS kraje nebo ŠVZ HZS 

ČR, v závislosti na tom, na kterou organizaci je příslušník zařazen, 

 IKIS II, pro administraci požární techniky, pomocné techniky, technických prostředků 

a dalších prostředků speciálních služeb, 

 IKIS I – modul Strážní kniha, pro administraci příslušníků, zařazených v jednotce PO 

Dle pokynu [16] mají být tyto jednotky zařazeny v programu ISV Admin v kategorii 

„Doposud neurčeno, jiné“. Příslušníci zařazeni v jednotce této kategorie ale nemohou být dále 

administrováni, protože systém EKIS nedokáže z této kategorie získat datové podklady. Proto 

bylo nutné vyjednat s vedoucími pracovníky krajského OPIS zařazení JŠVZ jako JPO I. Dále 

musela být zřízena přístupová práva pro velitele družstev JŠVZ do modulu Strážní kniha pro 

administraci příslušníků v jednotce. Hasičům-strojníkům byla zavedena přístupová práva do 

modulu Strojní služba v IKIS II pro uzavírání jízd, bez nichž nelze uzavřít zprávu o zásahu 

v SSU. Ačkoli byla odpovědným příslušníkům nastavena přístupová práva do jednotlivých 

modulů, není možné se do softwarů přihlásit ze sítě GŘ HZS ČR. Všechny administrační 

kroky JŠVZ tak musejí být prováděny z počítačové sítě HZS Jihomoravského kraje. 

K odstranění těchto problémů je nutné uspořádat jednání mezi vedoucími pracovníky 

jednotlivých pracovišť a techniky IT. V případě SSU je nutné ke spolupráci vyzvat i GŘ HZS 

ČR. Cílem je získat povolení ke zřízení potřebných přístupových práv a zjištění dalších 

možností pro zajištění bezproblémového chodu JŠVZ. [34] 

5.4 Aktivace jednotky Školního a výcvikového zařízení Brno  

Pokyn [16] upravuje zřízení JŠVZ a zabezpečení její akceschopnosti. Prováděcím 

dokumentem tohoto předpisu je interní akt řízení vedoucího střediska Brno [17], který 

rozpracovává podmínky zabezpečení akceschopnosti JŠVZ konkrétně na středisko Brno a 

jeho jednotlivé zaměstnance. 
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5.4.1 Vyhlášení poplachu a příjezd do místa dislokace jednotky Školního a 

výcvikového zařízení 

Vyhlášení poplachu JŠVZ se děje pouze po předchozí dohodě krajského OPIS a řídícího 

důstojníka JŠVZ. Řídícím důstojníkem JŠVZ mohou být vedoucí střediska, vedoucí 

pracoviště výuky nebo vedoucí pracoviště plánování, podpory a vzdělávání lektorů. Krajské 

OPIS nejprve vyrozumí vedoucího střediska, při jeho nedostupnosti kontaktuje ostatní řídící 

důstojníky JŠVZ.[16] 

Velitelé družstev JŠVZ jsou o vyhlášení poplachu vyrozuměni AMDS zprávou a SMS 

zprávou. AMDS zpráva je hlasově přehrávaná datová věta, přijímaná jako příchozí hovor na 

mobilním telefonu. Ostatní příslušníci zařazení v JŠVZ jsou o vyhlášení poplachu vyrozuměni 

SMS zprávou. Při vyhlášení poplachu přijde na vrátnici ŠVZ Brno elektronickou poštou 

příkaz k výjezdu.Příjem elektronické pošty je na PC aktualizován každou minutu, při 

příchodu nové zprávy se ozve akustický signál. V pracovní době při vyhlášení poplachu, 

v závislosti na právě prováděné činnosti, se příslušníci neprodleně dostaví k vedoucímu 

pracoviště výuky, který rozhodne, která požární technika v jakém obsazení vyjede k MU. 

V mimopracovní době příslušníci kontaktují zaměstnance vrátnice ŠVZ Brno a sdělí mu svou 

dostupnost a časovou dosažitelnost. Zaměstnanec vrátnice tyto údaje předá telefonicky 

řídícímu důstojníkovi JŠVZ, který vybere, s ohledem na nejkratší časovou dostupnost a 

požadovanou odbornost, příslušníky, kteří se mají dostavit na pracoviště. O tomto rozhodnutí 

jsou vybraní příslušníci zpětně kontaktováni zaměstnancem vrátnice. Ostatní dostupní 

příslušníci mohou být v případě potřeby povoláni do zálohy na pracovišti. 

V Tabulce 7 jsou uvedeny počty příslušníků s ohledem na jejich dojezdovou vzdálenost do 

místa dislokace JŠVZ. 

 

Tabulka 7: Počty příslušníků a jejich dojezdová vzdálenost 

Akceschopnost 

Dojezdová vzdálenost 

počet 1 – 10 km 11 – 30 km 31 – 50 km nad 50 km 

bez omezení 14 4 5 4 1 

v pracovní době 7 2 3 0 2 

celkem 21 6 8 4 3 
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Na základě dojezdové vzdálenosti jsem vypočítal dobu dojezdu do místa dislokace JŠVZ dle 

následujícího vzorce (3): 

dojezdu domov

s
t t

v
  (3) 

kde tdomov je doba, která uplyne než příslušník ukončí dosavadní činnost, 

oblékne se a vyjede, stanovená na 5 min 

 s je vzdálenost místa bydliště od místa dislokace JŠVZ 

 v je průměrná rychlost vozidla, stanovená na 45 km.h
-1

 

 

Pzn: tdomov jsem stanovil na základě vlastních zkušeností a konzultace s příslušníky 

zařazenými v JŠVZ 

 vzdálenost s byla vypočítána pomocí aplikace Google maps jako délka optimální trasy 

mezi místem bydliště příslušníka a ŠVZ HZS ČR středisko Brno 

 stanovení průměrné rychlosti vozidla v závisí na terénu, kvalitě silničních komunikací, 

hustotě provozu, počasí a druhu vozidla. Dle konzultací s příslušníky zařazenými 

v JŠVZ a dle předpokladu, že JŠVZ může být aktivována za zhoršených klimatických 

podmínek uvádím hodnotu 45 km.h
-1

. 

 

Celková doba dojezdu na místo dislokace JŠVZ by mohla být navýšena o dobu komunikace 

mezi zaměstnancem vrátnice a velitelem JŠVZ. Pro účely tohoto výpočtu byla vynechána jako 

tolerance. 

Podle zastávaných funkcí v JŠVZ dle Tabulky 5 jsem příslušníky akceschopné bez omezení 

rozdělil do pozic a z vypočítaných časů dojezdu sestavil následující graf. 
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Graf 2: Doba dojezdu příslušníků JŠVZ do místa dislokace 

Ve výpočtu není uvažováno s dopravou linkami Městské hromadné dopravy, jelikož 

vyhlášení poplachu může nastat v pozdních nočních hodinách nebo za nepříznivých 

klimatických podmínek, kdy funkčnost Městské hromadné dopravy nemusí být zabezpečena. 

Možné komplikace a navrhovaná řešení: 

AMDS a SMS zpráva 

 obě tyto zprávy využívají pro přenos sítě GSM. Ta může být v případě větrné smršti 

nebo povodně mimo provoz. Při významných společenských událostech nebo 

oslavách může docházet k přetížení sítě. 

Řešení:O přetížení a nespolehlivosti sítě GSM se mezi hasiči hodně mluví. Obecně převažuje 

názor, že vyrozumívání jednotek o vyhlášení poplachu je spolehlivější přes systém 

pagerových přijímačů. Při procházení informací zveřejňovaných na webových 

stránkách telefonních operátorů není nikde ani zmínka o přetížení sítě GSM. Poslední 

významné případy jsou zaznamenány mezi lety 2000 až 2003, ostatní byly pouze 

krátkodobé a lokálního rozsahu. Pro ověření této informace jsem kontaktoval krajské 

OPIS jako primárního uživatele, kde mi bylo sděleno, že za poslední 3 roky nebyl 

1 + 3 

1 + 3 

1 + 5 

Počet příslušníků s danou odborností 

1 2 3 4 5 6 
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problém s přenosem informací přes GSM síť zaznamenán. Ojediněle se vyskytovaly 

problémy při nově nastaveném vyrozumívání jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí z důvodu nedostatku kapacity SMS brán. Tento problém byl odstraněn v roce 

2008. V současnosti se objevují případy stěžovatelů, kteří tvrdí, že jim SMS zpráva 

nebyla doručena. Všechny odeslané vyrozumívací SMS zprávy jsou na krajském OPIS 

dohledatelné. Tím lze tato podezření vyvrátit. Z tříletého sledování vyrozumívání 

jednotek PO přes GSM síť nevyplývá problém s její spolehlivostí, nýbrž problém se 

spolehlivostí lidského faktoru (viz níže). Proto není lepším řešením vyrozumívání přes 

pagerové přijímače, protože v konečném důsledku jde pouze o další zařízení, o které 

se musí koncový uživatel starat. [23, 31] 

 

Lidský faktor 

 Pro bezprostřední příjem vyrozumívací SMS zprávy o vyhlášení poplachu koncovým 

uživatelem je nutné mít mobilní telefon u sebe v každé situaci, což může některým 

příslušníkům činit obtíže. Další komplikací je příchod SMS zprávy během telefonního 

hovoru. 

Řešení:Je vhodné pro příslušníky zařazené v JŠVZ vydat doporučení, jak si nastavit tóny na 

mobilním telefonu. Pro příjemce AMDS je výhodou možnost volby odlišného 

vyzvánění na příchozí hovory z telefonních čísel krajského OPIS. Příjemci SMS zpráv 

s běžnými mobilními telefony tuto možnost nemají. 

 Mezi hlavní zásady, jak mít mobilní telefon stále v dosahu patří mít jej stále u sebe, 

nastavit si hlasitý a výrazný tón ohlášení zprávy (který je schopen uživatele probudit i 

v nočních hodinách), brát jej s sebou i při odchodu do koupelny nebo na toaletu nebo 

jej mít umístěn za dveřmi tak, aby byl slyšen, seznámit všechny členy rodiny o 

důležitosti hlásit uživateli každou příchozí SMS zprávu, pokud by ji uživatel neslyšel. 

Užitečné podněty ke zpracování tohoto doporučení by mohli mít lektoři-instruktoři, 

kteří jsou členy dobrovolných jednotek hasičů obcí. 

 

Vyrozumění příslušníků provádějících výcvik na výcvikové ploše 

 při některých výcvicích, zejména v ohňových trenažérech, nemohou mít lektoři-

instruktoři mobilní telefony v dosahu 
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Řešení:V budovách ŠVZ HZS ČR je instalován rozhlas, ovládaný z vrátnice. Navrhuji vybrat 

unikátní nezaměnitelný tón, který by byl v případě vyhlášení poplachu pouštěn do 

rozhlasové sítě. Mimo budovy rozhlasové reproduktory nejsou. Ve venkovním areálu 

navrhuji rozmístit 5 ks rozhlasových reproduktorů jak je znázorněno na Obrázku č. 2, 

kde šipky ukazují umístění a směrovou orientaci reproduktoru. Nově rozmístěné 

reproduktory by navíc zajistily informační dosažitelnost lektorů-instruktorů i 

v ostatních organizačních záležitostech, což bylo doposud možné jen vnitřní telefonní 

sítí. 

 

Obrázek 2: Situační plánek ŠVZ HZS ČR střediska Brno s vyznačením rozhlasových reproduktorů 

 

Dojezd příslušníků na pracoviště 

 v případě větrné smršti, rozsáhlých povodní nebo sněhové kalamity mohou být 

nesjízdné silniční komunikace, další možností je porucha dopravního prostředku 

Řešení:Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které způsobí nesjízdnost silničních 

komunikací, jsou 3 příslušníci, bydlící v Brně, schopni dostat se do místa dislokace 
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JŠVZ pěšky do 15 minut. Tím by byl zajištěn výjezd skupiny 1 + 2 ve složení strojník, 

velitel družstva a hasič. V případě větrné smršti nebo povodní existují pro ostatní 

příslušníky objízdné trasy, které sice prodlouží dobu dojezdu, ale je velmi 

nepravděpodobné, že by se příslušníci do místa dislokace nedopravili. 

5.4.2 Výjezd jednotky Školního a výcvikového zařízení 

Příslušník, který se po vyhlášení poplachu dostaví do místa dislokace JŠVZ, se neprodleně 

hlásí u velitele, který dorazil jako první. Jméno velitele příslušníkovi sdělí zaměstnanec 

vrátnice. Velitel rozhodne, která technika a v jakém obsazení vyjede na místo zásahu. 

Příslušník se vystrojí, vybaví věcnými prostředky a dostaví se k vozidlu, určenému k výjezdu. 

Požární technika (dále jen „PT“) předurčena k výjezdu v rámci Jihomoravského kraje je 

technika, běžně sloužící k výukovým účelům a technickému zabezpečení výcviku. Pro 

potřeby JŠVZ je určena zejména technika uvedená v Tabulce 8. 

 

Tabulka 8: Přehled PT určené pro potřeby JŠVZ 

Označení PT Podvozek Poznámka 

CAS 24/1800/200 – M1V Dennis Rapier CCS Cobra 

CAS 32/8200/800 – S3R Tatra 815 PR2 6x6 velkoobjemové hašení 

CAS 32/8200/800 – S3R Tatra 815 PR2 6x6 velkoobjemové hašení 

CAS 15/2000/120 – M2Z Mercedes-Benz Atego - 

CAS 15/2200/135 – M2Z Mercedes-Benz Atego - 

AP 27 – S1Z Mercedes-Benz Atego Bronto 

AP27 – S2Z Tatra 815 PJ Sieme 

VYA – S3 Tatra 815 ČKD Slaný 

 

Označení PT vychází z Pokynu č. 9 generálního ředitele HZS ČR z roku 2006, kterým se 

vydává Řád strojní služby [15]. Rozsah požárního příslušenství na PT je v rozsahu 

stanoveném tehdy platnými vyhláškami o technických podmínkách požární techniky. 

Speciálními věcnými prostředky, jako jsou přenosné radiostanice nebo termokamera, není PT 

trvale vybavena. Tyto prostředky jsou před výjezdem konkrétního vozidla k zásahu 

k vyzvednutí u zaměstnance vrátnice proti podpisu. 
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Zabezpečení akceschopnosti 

Každá PT předurčena k výjezdu má určeného lektora-instruktora, zpravidla strojníka, který je 

odpovědný za její akceschopnost. Pokud v průběhu kalendářního týdne nebyla technika 

plánována na výcvik, navrhuji minimálně jednou týdně ověřit akceschopnost kontrolou 

technického stavu, kontrolním startem PT a agregátů a kontrolou vybavení věcnými 

prostředky. 

Odpovědnost za bezvadný stav a funkčnost termokamer a přenosných radiostanic navrhuji 

přidělit lektorovi-instruktorovi, odpovědnému za oblast spojení. Ten zajistí, že vždy v pondělí 

a čtvrtek kalendářního týdne bude zkontrolován stav akumulátorů, dobití baterií a kontrola 

funkce. 

Odpovědný lektor-instruktor, který má absenci týden a delší, musí za sebe na provádění 

kontrol sehnat náhradu. Provedené kontroly navrhuji zaznamenávat do protokolu o kontrole. 

Zjištěné nedostatky budou neprodleně hlášeny veliteli jednotky a vedoucímu provozního 

pracoviště. Vedoucí provozního pracoviště zajistí opravu. 
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6 Možnosti zapojení Školního a výcvikového zařízení HZS ČR 

do systému zdolávání mimořádných událostí 

Jak již bylo řečeno ŠVZ Brno disponuje akceschopnou požární technikou, lidským 

potenciálem na odborné úrovni v požární ochraně a využitelným materiálním zabezpečením. 

Na základě toho, jak budou tyto zdroje využívány, lze možnosti zapojení rozdělit do dvou 

rovin – do roviny aktivní a do roviny pasivní. 

Zapojení ŠVZ HZS ČR může být vyžádáno několika způsoby. Prvním z nich je žádost 

krajského OPIS nebo OPIS GŘ HZS ČR, který je popsán v kapitole 5.4. Lektoři-instruktoři se 

na ZLP podílí na základě ustanovení pokynu [16]. Tento pokyn ve svém bodě stanovuje i 

možnost využití posluchačů kurzů, kteří jsou toho času účastníky odborné přípravy na ŠVZ 

Brno. 

6.1 Aktivní možnosti zapojení Školního a výcvikového zařízení Brno 

Jako aktivní způsoby zapojení ŠVZ Brno jsou ve výčtu uvedeny případy nasazení JŠVZ 

přímo v místě působení MU, a to: 

 využití speciální techniky, 

 využití odborných zkušeností lektorů-instruktorů, 

 využití mezinárodních zkušeností, metod a postupů, 

  nasazení vysokotlakého a řezacího zařízení CCS Cobra, 

 nasazení lektorů-instruktorů jako pracovní síly, 

 nasazení posluchačů kurzů jako pracovní síly. 

6.1.1 Speciální požární technika 

Vyprošťovací automobil 

Ve vozovém parku HZS Jihomoravského kraje jsou 4 vyprošťovací automobily (dále jen 

„VYA“): 

 VYA – S2 na podvozku MAN 8x8 s hydraulickou rukou o nosnosti 20 t, zařízení pro 

odtah nákladních automobilů s nosností 30 t, 

 VYA – S3 na podvozku T815 s nosností výložníku 14 t, 
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 VYA – S3 na podvozku T815 s nosností výložníku 14 t, 

 VYA – S2 na podvozku T815 PJ s nosností výložníku 28 t. 

První dva zmíněné jsou k dispozici na stanicích v Brně, další je umístěn na stanici ve Vyškově 

a poslední na stanici v Břeclavi. 

Na ŠVZ Brno je k dispozici VYA – S3 na podvozku T815 s nosností výložníku 20 t, lanovým 

navijákem s maximálním zatížením 10 t a zařízením pro odtah nákladních automobilů. Tato 

technika může být i s posádkou využita např. při poruše zdvihací a vyprošťovací techniky u 

HZS Brno nebo v případě sněhové kalamity k vyprošťování zapadlých a uvízlých nákladních 

automobilů. Není vhodné tuto techniku zapůjčovat bez obsluhy jiným HZS krajů, jejichž 

příslušníci nemají na tento typ VYA zácvik. 

Jak je patrné z Tabulky 6, disponuje ŠVZ Brno 11 příslušníky s odbornou způsobilostí na 

funkci strojník. Pro výjezd VYA však musí být na pozici strojník určen příslušník s odbornou 

způsobilostí jeřábník. Ti jsou v JŠVZ zařazeni celkem 3. Velitelem vozu by měl být příslušník 

s platnými zkouškami vazač. JŠVZ zajišťuje výjezd této techniky na území Jihomoravského 

kraje do 120 minut v mimopracovní době [16], což vyhovuje době dojezdu jeřábníků do místa 

dislokace JŠVZ, jak znázorňuje Graf 3. 
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Graf 3: Doba dojezdu jeřábníků od vyhlášení poplachu 
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Výšková technika  

Pro nasazení výškové techniky (dále jen „VT“) je uvažováno pouze s nasazením na území 

města Brna a jeho blízkého okolí. Z taktického hlediska to jinak ani není možné z důvodu 

dlouhé doby dojezdu na místo MU. Mohou se samozřejmě vyskytnout případy nasazení i 

mimo město Brno, pak by byla JŠVZ aktivována podobně jako je to rozebráno v kapitole 5.4.  

Pro město Brno má HZS Jihomoravského kraje ve vozovém parku k dispozici: 

 AZ 30 – S1Z s košem na podvozku Iveco s nástavbou Magirus, 

 AZ 52 – S1Z s košem a evakuačním výtahem na podvozku Iveco a s nástavbou 

Magirus 

Tuto VT může ŠVZ Brno ze svého vozového parku doplnit 

 AP 27 – S1Z na podvozku Mercedes-Benz Atego s nástavbou Bronto Skylift 

 AP 27 – S2Z na podvozku T815 PJ s nástavbou Sieme 

V případě nutnosti může být na ZMU nasazen i AZ 30 – M1Z západkového systému na 

podvozku Mercedes-Benz Atego. 

Strojníkem VT může být libovolný příslušník, který má platný průkaz obsluhovatele VT, 

který se vydává po úspěšném složení zkoušky, která je jedním z požadavků pro získání 

odborné způsobilosti na funkci strojník. Průkaz obsluhovatele VT se vydává na konkrétní typ 

VT, proto není možné zapůjčit VT ŠVZ Brno HZS Jihomoravského kraje bez obsluhy. 

V JŠVZ jsou zařazeni 4 strojníci pro výjezd s VT. Doba jejich dojezdu do místa dislokace 

JŠVZ vyhovuje požadavku výjezdu VT do 120 minut od vyhlášení poplachu, jak znázorňuje 

Graf 4. 

V období od roku 2011 až do současnosti byla možnost nasazení VT ŠVZ Brno využita 

celkem šestkrát. V pěti případech jako záloha VT HZS Jihomoravského kraje v poruše. 

Prozatím jednou byla nasazena k ZMU, konkrétně shazování sněhových převisů ze střech 

veřejných budov. 
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Graf 4: Doba dojezdu obsluhovatelů VT 

V pracovní době je výjezd speciální techniky stanoven do 10 minut od vyhlášení poplachu. 

Splnění této časové lhůty lze ověřit výpočtem (4). 

3 2 2 7min

výjezdu shrom vystr dov

výjezdu

t t t t

t  (4) 

 kde tshrom je doba shromáždění příslušníků u velitele jednotky po příjmu SMS 

zprávy nebo vyhlášení rozhlasem a stanovení posádky pro výjezd, stanovena 

na 3 min, 

  tvystr je doba převlečení příslušníka a vybavení osobními ochrannými 

prostředky, stanovena na 2 min, 

  tdov je doba dovybavení techniky, zejména přenosnými radiostanicemi a jinými 

věcnými prostředky, stanovena na 2 min. 

 

Při likvidačních pracích, zejména po povodních nebo při odčerpávání rozsáhlých vodních 

ploch a lagun lze z prostředků ŠVZ Brno nasadit požární agregáty s obsluhou. Agregáty by 

byly rozvezeny i s příslušenstvím a obsluhou autobusem ŠVZ Brno. Konkrétně jsou 

k dispozici tyto: 
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Tabulka 9: Přehled agregátů ŠVZ Brno pro čerpací práce 

Agregát Typ 

Jmenovitý 
výkon 

[l.min
-1

] 

Jmenovitý 
tlak 

[bar] 

Jmenovitá sací 
výška 

[m] 

Počet 

[ks] 

PMS PFPN 10-1500 1500 10 3 3 

PMS PS 12 1200 8 1,5 2 

kalové čerpadlo WT20X 710 - 8 1 

elektrické 
kalové čerpadlo 

Flygt Ready 8 420 - 5 1 

6.1.2 Vysokotlaké řezací a hasicí zařízení CCS Cobra 

Velkou devízou JŠVZ Brno je vybavení vysokotlakým řezacím a hasicím zařízením CCS 

Cobra (dále jen „CCS Cobra“). K pochopení, v čem spočívá hlavní přínos použití tohoto 

zařízení a proč je vhodné si jej vyžádat na místo zásahu, bude sloužit tato kapitola. 

CCS Cobra je speciální zařízení vyvinuté ve Švédsku, pracující na principu hašení vysokým 

tlakem vody. CCS je zkratkou Cold Cutting System, což v překladu znamená řezání za 

studena. Vývoj tohoto zařízení začal v roce 1996 pro hašení požárů v uzavřených prostorách 

na lodích. 

Požáry v uzavřených prostorech se vyznačují zpravidla vysokou teplotou a nedostatečnou 

výměnou plynů. Při vzniku požáru v uzavřeném prostoru se pod stropem vytváří kouřová 

vrstva s nespálenými produkty hoření. Teplota v celém prostoru narůstá, zahřívají se všechny 

předměty pod kouřovou vrstvou a začínají uvolňovat produkty pyrolýzního rozkladu. 

Produkty pyrolýzního rozkladu stoupají do kouřové vrstvy, kde vytváří hořlavou směs. Pokud 

je v prostoru dostatek vzduchu, jako oxidačního činidla, promísí se vzduch s produkty 

v kouřové vrstvě a pokud je dosaženo optimální hořlavé koncentrace, kouřová vrstva vzplane. 

V důsledku nárůstu teploty se vznítí nahřáté předměty pod kouřovou vrstvou. Tomuto jevu 

říkáme flashover. Při flashoveru je prostor zasažen požárem v celém svém objemu. Po 

spotřebování vzduchu požárem ustává plamenné hoření, kouřová vrstva klesá k zemi a oheň 

pomalu uhasne. Pokud je během této fáze vzduch do prostoru přiveden (praskne okno, 

otevřou se dveře), dochází k rychlému promísení hořlavých látek v kouřové vrstvě se 

vzduchem a jejímu explozivnímu odhoření. Tento jev se označuje jako backdraft.  
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Obrázek 3: Křivka požáru 

Zatímco k flashoveru dochází zpravidla při přechodu v plně rozvinutý požár, k backdraftu 

může dojít ve dvou případech. Ve fázi dohořívání, kdy je nedostatek vzduchu v prostoru nebo 

ve fázi rozvoje požáru za nedostatku vzduchu bez plamenného hoření. [2] 

V minulosti bylo hlášeno mnoho případů poranění hasičů při vstupu do uzavřených prostor 

zasažených požárem právě v důsledku těchto jevů. CCS Cobra je zařízení, které pomáhá tato 

nebezpečí snižovat. Umožňuje totiž ovlivnit podmínky hoření v uzavřeném prostoru ještě 

předtím, než do něj hasič vstoupí. 

Pracovní tlak CCS Cobra je 30 MPa. Pod tímto tlakem je vháněna voda do trysky o průměru 

2,1 mm a je vytvářen vodní proud dlouhý 15 m. Voda proudící z trysky má rychlost 220 m.s
-1

. 

Odporem vzduchu se vodní proud začíná tříštit na malé kapičky a vytváří vodní mlhu. Do 

60 cm vzdálenosti od trysky je vodní proud schopen řezat materiály jako např. dřevo, papír, 

vláknité desky apod. Pro řezání ostatních materiálů, jako je ocel, beton, plasty, je do vody 

strháváno abrazivo. Abrazivo je křemičitý písek s přesně stanovenou zrnitostí, aby byl 

schopný projít tryskou. Částečky abraziva, unášené vysokou rychlostí, získávají kinetickou 

energii, kterou při nárazu o materiál využívají pro vyřezávání otvoru. 

Rychlost řezání závisí na materiálu. Vlastnosti, které ji ovlivňují, jsou poréznost materiálu, 

jeho tvrdost a složení. Např. beton je porézní, takže se v něm paprsek tříští a ztrácí energii. 

Sendvičové materiály jsou obdobné – paprsek projde svrchní vrstvou, v další vrstvě se může 



- 40 - 

 

tříštit a nějakou dobu může trvat, než bude opět schopný projít dalšími vrstvami. Skutečné 

rychlosti řezání jsou uvedeny v Tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Řezací schopnost CCS Cobra 

Materiál 
Řezací rychlost 

[mm/min] 

Maximální délka řezu 

[mm] 

Beton 50 150 

Ocel 40 50 

Vrstvené sklo 75 100 

Plast 90 100 

 

CCS Cobra je zařízení schopné prořezat se z vnějšku do prostoru zasaženého požárem. Po 

prořezání otvoru vypínáme přívod abraziva a do prostoru vháníme pouze vodu. Voda 

v prostoru vytváří vodní mlhu, ta se mění na páru, mění koncentraci zplodin v kouřové vrstvě, 

inertizuje prostor, účinně prostor zchlazuje a snižuje intenzitu hoření. Tím zamezuje 

negativním projevům, jako jsou flashover, backdraft nebo smoke explosion, a chrání hasiče 

před poraněním. 

 

Obrázek 4: Princip hašení CCS Cobra [26] 

Efektivní místo k prořezání otvoru a nasazení CCS Cobra je vybíráno termokamerou. 

Termokamera zjistí ohnisko požáru, směr jeho šíření a proudění horkých zplodin. CCS Cobra 

není nástroj, který by měl nahradit dosavadní taktické metody a postupy hašení. CCS Cobra 

požár celkově neuhasí, pouze sníží jeho intenzitu a vytvoří v prostoru bezpečnější podmínky 

pro hasiče. Po nasazení CCS Cobra je prostor odvětrán přetlakovou ventilací a požár je 

uhašen standardním postupem. 



- 41 - 

 

 

Obrázek 5: Diagram teploty požáru v kontejneru po nasazení CCS Cobra [26] 

Kolébkou CCS Cobra je Švédsko. Od roku 1996, kdy byla na trh uvedena první komerční 

verze CCS, se trh rozšířil po celé Evropě, USA, Austrálii i Východní Asii. Pro vývoj jednotné 

metodiky používání CCS Cobra, jako nového nástroje pro boj s nepříznivými vlivy požárů a 

jako nástroje pro dohašovací a rozebírací práce, bylo nutné vytvořit společný evropský 

projekt, do něhož se zapojily všechny zainteresované evropské země. Projekt se jmenoval 

FireFight I a II a za Českou republiku se do něj zapojilo ŠVZ Brno ve spolupráci s ostatními 

českými hasičskými odborníky. 

V České republice je CCS Cobra k dispozici  

 u HZS ČR hlavního města Prahy – 2 ks, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, 

Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Královéhradeckého kraje 

 u HZS podniku – Škoda auto a.s. – 2 ks 

 na ŠVZ Brno (jediná v Jihomoravském kraji) 

Pořízení CCS Cobra je bohužel docela nákladné, i s příslušenstvím (ColdTap, řezný rám) se 

lze dostat k částce 2 000 000 Kč. Proto je v ČR toto zařízení zastoupeno pouze jednotlivě na 

krajích (v současnosti ne kompletně), přičemž ŠVZ Brno jej poskytuje k využití HZS 

Jihomoravského kraje prostřednictvím JŠVZ Brno. V evropských zemích je CCS Cobra 

rozšířenější. Příkladem může být využita Velká Británie, kde je tendence vybavovat 

systémem CCS Cobra všechny prvovýjezdové vozy a výškovou techniku. [26] 
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Jedná se stále o málo známé zařízení mezi hasičskou veřejností. Pokud chceme, aby bylo 

využíváno v případech, pro které bylo určeno, musíme vytvořit systém školení velitelů 

jednotek a družstev HZS ČR, kde budou posluchači s tímto zařízením detailně seznámeni a 

prakticky přesvědčeni o jeho účinnosti v boji s požáry. Na této úrovni do problematiky 

efektivně vstupuje ŠVZ Brno pořádáním odborných konferencí, seminářů a instrukčně 

metodických zaměstnání, jakož i výměnou zkušeností s hasiči ze zahraničí. 

6.1.3 Nasazení lektorů-instruktorů a posluchačů kurzů 

Nasazení lektorů-instruktorů na záchranné a likvidační práce je dáno pokynem [16] a 

podrobně rozebráno v kapitole 5.4. V této kapitole budou analyzovány možnosti nasazení 

posluchačů kurzů, kteří by v případě potřeby doplňovali posádky výjezdových vozů nebo byli 

samostatně převeleni pod velitele úseků na místě zásahu. 

Na ŠVZ Brno jsou organizovány kurzy pro získání nebo prodloužení odborné způsobilosti a 

specializační kurzy. Posluchači kurzů jsou převážně příslušníci HZS krajů nebo zaměstnanci 

HZS podniků. Pro nasazení posluchačů na ZLP nemůžeme uvažovat o posluchačích všech 

kurzů, protože některé kurzy charakterem výuky nevyžadují kompletní zásahovou ústroj. Data 

pro zpracování přehledu jsou použita z plánu kurzů na rok 2012. Plán kurzů je sestavován dle 

požadavků z Centrální evidence přihlášek. Skladba kurzů je každý rok obdobná, pouze 

s malými odchylkami, pro tuto analýzu zanedbatelnými. 

Tabulka 11: Přehled kurzů pořádaných v roce 2012 a využitelnost jejich posluchačů na ZLP 

Kurz Využití pro ZLP Kurz Využití pro ZLP 

VPP M II ne T-TS Z ne 

VPP M III ano T-TS P ne 

NOV ano TSTS Z ano 

ST Z ano TSTS P ne 

ST P ano TSŘ Z ne 

ST Pp ne TSŘ P ne 

TŘ Z ano PSZ ne 

TŘ P ano OMP Z ano 

T-CHS Z ano OMP P ano 

T-CHS P ano IOMP Z ano 

VZOHV ano IOMP P ne 

DOK-VYP ne RIPS Z ne 

RTFA ne RIPS P ne 

NZP ano - - 
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Zkratky kurzů nejsou pro účely této práce podstatné. 

Z plánu kurzů dle počtu posluchačů v jednotlivých kurzech jsem sestavil následující grafy 5 a 

6. Z těchto grafů vyplývá, že průměrně je na ŠVZ k dispozici 72 posluchačů využitelných pro 

nasazení při ZLP. Počet posluchačů kolísá dle druhu pořádaných kurzů, proto jsem provedl 

ještě výpočet dle četnosti. Počet posluchačů jsem rozdělil do kategorií po desítkách a 

výsledky uvedl do tabulky 12. 

 

Tabulka 12: Výčet četností počtů posluchačů 

počet 
posluchačů 

  1 
-  

10 

11 
- 

20 

21 
- 

30 

31 
- 

40 

41 
- 

50 

51 
- 

60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81 
- 

90 

 91 
- 

100 

101 
- 

110 

111 
- 

120 

četnost počtu 
v týdnech 

1 0 1 1 6 4 6 6 8 4 4 1 
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Graf 5: Přehled využitelných posluchačů kurzů pro ZLP v 1. pololetí 2012 
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Graf 6: Přehled využitelných posluchačů kurzů pro ZLP v 2. pololetí 2012 

V druhém pololetí probíhá výuka na ŠVZ Brno až od měsíce září. V měsících červenci a 

srpnu výuka neprobíhá a lektoři se účastní odborných stáží u HZS krajů. Z toho důvodu je v 2. 

pololetí počítáno pouze s 16 týdny. 

O vyhlášení poplachu jednotce budou posluchači kurzů vyrozuměni oznámením velitele 

jednotky nebo vnitřním rozhlasem. Vnitřní rozhlas bude použit v případě potřeby i při 

vyhlášení poplachu v nočních hodinách. Velitel jednotky stanoví počet posluchačů pro 

doplnění posádek výjezdových vozidel. Selekci posluchačů provede velitel jednotky 

s odpovědným lektorem příslušného kurzu s přihlédnutím k odbornosti posluchače, jeho 

vystupování v průběhu kurzu a schopnosti dohnat vzniklou absenci v kurzu. Vybraní 

posluchači jsou přiděleni pod velení příslušného velitele družstva. 

V případě potřeby velkého množství sil může být vytvořeno několik družstev nebo celý 

odřad. V závislosti na druhu požadované činnosti budou posluchači vybaveni věcnými 

prostředky z rezerv ŠVZ Brno nebo HZS Jihomoravského kraje. Odřad má jednoho velitele. 

Může být dělen na dílčí odřady, čety nebo družstva. 

Navrhované odřady sil a prostředků ŠVZ Brno: 

 ženijní odřad – síly vybavené ženijním nářadím 

 povodňový odřad – síly vybavené ženijním nářadím, protipovodňovými pytli, 

násypkami a agregáty pro čerpání vody 

72 
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 odřad motorových pil – síly vybavené motorovými a rozbrušovacími pilami 

 technický odřad – síly vybavené hydraulickým vyprošťovacím zařízením a 

mechanickými vyprošťovacími nástroji 

 technický odřad pro sutiny a závaly – síly vybavené pneumatickými vaky, 

hydraulickými rozpěrnými tyčemi a pneumatickými rozpěrnými tyčemi 

Jednotlivé odřady by byly na místo zásahu rozvezeny autobusem, jiným prostředkem 

skupinové přepravy osob nebo speciálním požárním automobilem, vyčleněným pro tyto 

účely. Řidičem vozidla může být příslušník ŠVZ Brno nebo ředitelem ŠVZ HZS ČR určený 

pracovník. 

Při zásazích dlouhodobého charakteru, kdy se z ŠVZ Brno na ZLP podílí několik posádek, je 

nutné vytvořit systém střídání lektorů-instruktorů a posluchačů kurzů. Výběr posluchačů ke 

střídání posádek je v kompetenci vedoucího pracoviště výuky. 

Vedoucí pracoviště výuky 

 zabezpečí úpravu rozvrhu hodin a přesun důležitých výukových témat mimo období 

provádění zásahu, 

 ve spolupráci s krajským OPIS analyzuje situaci, potřebu sil a prostředků a časový 

odhad ZLP, 

 vytvoří systém evidence posádek a určí kompetentního příslušníka, který jej povede, 

 zabezpečuje efektivní střídání posádek na místě zásahu při zachování kontinuity ZLP, 

 navrhuje opatření pro úpravu kurzů. 

Podílem posluchačů na ZMU vzniká absence v kurzech. Při ZLP s efektivním systémem 

střídání posluchačů není nutné provádět úpravu plánu a organizace kurzů. Při dlouhodobých 

zásazích s vysokým počtem současně zapojených posluchačů může ředitel ŠVZ HZS ČR 

stanovit úpravná opatření. Zameškaná výuka by byla vyučována buď každý den v čase 

určeném pro samostudium posluchače nebo přímo v náhradním termínu jako organizovaný 

kurz ve zkrácené formě. 

S nasazením posluchačů na ZLP můžeme uvažovat pouze v období, kdy probíhá výuka. 

V prázdninových měsících není zapojení posluchačů možné. 
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6.1.4 Působení příslušníků Školního a výcvikového zařízení HZS ČR ve štábu 

velitele zásahu 

Lektoři-instruktoři působící na ŠVZ Brno jsou dle svých odborností rozděleni do jednotlivých 

oblastí výuky. Jednou z oblastí je i taktické řízení. Vzdělávání v taktickém řízení je 

uskutečňováno formou kurzů Taktického řízení (pro získání resp. prodloužení odborné 

způsobilosti) a Takticko-strategického řízení (pro získání resp. prodloužení odborné 

způsobilosti). Výuka je zaměřena na rozhodovací proces při různých druzích MU, kde lektor-

instruktor vystupuje jako moderátor diskuse možných návrhů řešení nasimulované situace. 

Rozhodování probíhá na úrovni skupiny i jednotlivce. Skupinová rozhodnutí se vytvářejí 

formou brainstormingu, kde je zohledněno několik možných řešení a v závěru vybráno to 

nejefektivnější. Vzdělávání tak probíhá obousměrně, cíleně na posluchače a částečně i od 

posluchačů k lektorovi. 

Takto nabyté zkušenosti mohou být využity při ZMU v rozhodovacím procesu štábu velitele 

zásahu, kam mohou být vytipovaní příslušníci přizváni jako odborníci. Přínosem lektorů-

instruktorů je především přehled poznatků o tom, jak byly podobné MU řešeny v minulosti a 

ve kterých oblastech se nejčastěji vyskytovaly chyby. Soubor poznatků o možných postupech 

řešení MU je rozšířen i o mezinárodní zkušenosti, získávané na odborných konferencích a 

seminářích v zahraničí. 

Lektor-instruktor nemusí být fyzicky členem štábu velitele zásahu, ale může být využit pouze 

pro získání konkrétní informace telefonicky. 

6.1.5 Pasivní možnosti zapojení Školního a výcvikového zařízení Brno 

Jako pasivní možnosti zapojení jsou uvedeny případy, kdy se personální zdroje ŠVZ Brno 

přímo nepodílí na ZMU v místě zásahu, např.: 

 poskytnutí nouzového ubytování 

 poskytnutí požární techniky nebo speciální techniky bez obsluhy 

 zapojení personálních zdrojů do následných prací na ŠVZ Brno 

 mimořádná školení odborníků nebo pracovníků územně samosprávných celků 

 zaměření výukových témat na aktuální nedostatky nebo problémy při ZMU 
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6.1.6 Ubytovací možnosti 

Pokud účinky MU dopadnou na obyvatele tak, že znemožní dočasně návrat do jejich domovů, 

má ŠVZ Brno vyhovující prostory pro poskytnutí nouzového ubytování. Jedná se o dočasné 

opatření, které by bylo řešeno v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. Zdroje pro náhradní 

ubytování jako jsou lehátka, matrace, přikrývky apod., jsou k dispozici částečně na ŠVZ 

Brno, část na požární stanici Lidická, ostatní jsou uloženy v Opravárenském a skladovacím 

zařízení v Tišnově (30 km od Brna). Prostory, vhodné pro nouzové ubytování, by byly 

vytipovány v závislosti na počtu ubytovaných osob. V úvahu beru místnosti, které jsou 

dostatečně vytemperovány, jako např. učebny, připravené k okamžitému použití, nebo 

výcviková hala, vytemperovaná do 2 hodin od zadání požadavku. Kapacita nouzového 

ubytování je závislá pouze na počtu dodaných lehátek a ostatních zdrojů. O ubytované osoby 

by se staral personál ŠVZ Brno namísto externích pracovníků, jak by tomu bylo např. 

v základních školách nebo jiných veřejných budovách. 

Další možností ubytovacích kapacit ŠVZ Brno je využití jako místo pro regeneraci a 

odpočinek hasičů a osob zapojených do ZLP při dlouhodobé MU. K dispozici jsou prostory 

pro odpočinek, hygienické zázemí a v případě potřeby strava. Doprava na místo zásahu a zpět 

by byla zajištěna prostředky hromadné dopravy osob ŠVZ Brno. 

Možnost poskytnutí náhradního ubytování nezmiňuji. Pro tyto případy má HZS 

Jihomoravského kraje vytipována ubytovací zařízení, s nimiž má uzavřenou dohodu o 

plánované pomoci na vyžádání. 

6.1.7 Poskytnutí požární a speciální techniky bez obsluhy 

Na vyžádání může být poskytnuta HZS Jihomoravského kraje požární a speciální technika 

bez obsluhy personálem ŠVZ Brno. Vozidla ŠVZ Brno spadají pod správu Ministerstva vnitra 

– generálního ředitelství HZS ČR. Řidič takového vozidla musí mít Povolení Ministerstva 

vnitra k řidičskému průkazu (dále jen „Modrý kupón“), opravňující k řízení služebních 

dopravních prostředků GŘ HZS ČR. Řidiči a strojníci HZS ČR zařazeni na HZS krajů jsou 

pověřeni řízením pouze vozidel v majetku HZS kraje. Pokud by tedy měli řídit vozidla ŠVZ 

HZS ČR, musí absolvovat doplňkové školení v rozsahu jednoho vyučovacího dne pro získání 

Modrého kupónu. Tato školení pro ŠVZ HZS ČR provádí autoškola HZS ČR, spadající 

organizačně pod Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. 

Seznam vozidel poskytnutelných bez obsluhy uvádím v Příloze č. 2 této práce. 
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6.1.8 Personální zdroje Školního a výcvikového zařízení Brno 

Personální zdroje ŠVZ Brno při pasivním zapojení do ZMU lze rozdělit do 3 úrovní: 

 příslušníci ŠVZ Brno – lektoři-instruktoři a jiní příslušníci z ostatních pracovišť 

 posluchači kurzů 

 občanští zaměstnanci ŠVZ Brno 

Míra zapojení těchto lidí vychází z charakteru konkrétní činnosti, jejichž výčet je uveden 

v úvodu kapitoly 6.2. 

Povolání příslušníků je dáno Plánem svolání, kdy je v případě potřeby stanoveno pořadí jejich 

povolávání, dojezdu do místa pracoviště a osoba odpovědná za svoz příslušníků bez vlastní 

možnosti dopravy. Příslušníkům může být nařízena v případě reálné hrozby služební 

pohotovost na pracovišti služebním funkcionářem. 

Povolání občanských zaměstnanců do místa pracoviště a nařízení mimořádné pracovní doby 

by bylo řešeno na základě domluvy. Z hlediska sociálního cítění zaměstnance a vědomí u jaké 

složky pracuje, lze předpokládat, že by v tom neměly nastat komplikace. Dobrovolná účast 

zaměstnanců ŠVZ Brno při pasivním zapojení do ZMU by mohla být poté zohledněna 

jednorázovým navýšením mzdy nebo formou náhradního volna. [32] 

6.1.9 Školení odborníků 

Školení odborníků lze rozdělit na 2 druhy: 

 v rámci prevence MU – opatření proti vzniku, možné postupy řešení, povinnosti a 

kompetence na jednotlivých úrovních řízení – probíhá formou předem plánovaných 

kurzů a školení 

 během MU – pokud vyvstane potřeba jednorázově proškolit konkrétní pracovní 

skupinu nebo větší skupiny osob 

V tuto chvíli se otevírají možnosti ŠVZ HZS ČR, protože tato činnost je jedním z jeho 

hlavních úkolů. ŠVZ Brno disponuje 11 učebnami o celkové kapacitě 279 osob. Učebny jsou 

vybaveny PC a dataprojektorem, v případě potřeby je možno učebny vybavit dalšími 

technickými zařízeními. Kapacita jednotlivých učeben se pohybuje od 15 do 40 osob, místa 

k sezení se dají u většiny učeben jednorázově navýšit. Pro významnější skupiny je k dispozici 

zasedací sál o kapacitě 40 sedících. Velké skupiny osob mohou být umístěny do 



- 49 - 

 

přednáškového sálu o kapacitě 100 sedících osob. Je možné v krátkém časovém horizontu 

proškolit cílovou skupinu lidí i v ovládání počítačových softwarů. Na ŠVZ Brno jsou 2 

počítačové učebny o kapacitě 25 počítačů. V tomto případě by bylo nutné požadovaný 

software předem nainstalovat, což dobu uskutečnění školení prodlouží cca o 1 den od zadání 

požadavku. 

Některé učebny samozřejmě budou obsazeny posluchači jednotlivých kurzů. Zpravidla ale 

nejsou obsazeny všechny, což lze ověřit z plánu kurzů v roce 2012, kde lze dojít 

k následujícímu závěru. 

Průměrně ŠVZ Brno organizuje současně 6 kurzů. Na jeden kurz připadá jedna učebna, z toho 

plyne 6 obsazených učeben. Průměrně se týdně v ŠVZ Brno koná jedno instrukčně metodické 

zaměstnání nebo pracovní schůzka určitých pracovních skupin, proto bude konečný výsledek 

navýšen o 1 na celkových 7 obsazených učeben. 

Pokud by byla kapacita volných učeben nedostatečná, je možné flexibilně pozměnit rozvrh 

hodin a posluchačům naplánovat praktickou výuku mimo učebnu nebo posluchače dočasně 

přesunout z větší učebny do menší. 

Školícími osobami nemusí být lektoři-instruktoři ŠVZ Brno, školení může provádět externí 

lektor. ŠVZ Brno v této situaci nabízí svoje zázemí, v případě potřeby i s lektory a technikou. 

6.1.10 Aktualizace učebních osnov 

Kurzy organizované ŠVZ HZS ČR probíhají v souladu s učebními osnovami. Osnovy kurzů 

mimo jiné navrhuje a zpracovává ŠVZ HZS ČR a dává ke schválení GŘ HZS ČR. Jedná se o 

živý dokument, který je průběžně aktualizován na základě několika základních podnětů: 

 získání nových poznatků a zkušeností 

 inovace dosavadních postupů a jejich aplikace 

 rozvoj technologií 

 podněty vyplývající z SSU 

 požadavky plynoucí z HZS krajů 

Podstatou činnosti ŠVZ HZS ČR je čerpání nových poznatků a zkušeností z různých zdrojů či 

literárních pramenů a jejich předávání určité cílové skupině hasičů. 
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Obrázek 6: Schéma hlavní činnosti ŠVZ HZS ČR 

Zdrojem nových zahraničních informací jsou odborné semináře, konference odborné 

publikace a společné mezinárodní projekty. Tyto nové skutečnosti jsou pak vhodně 

implementovány do jednotlivých témat v osnovách kurzů a prezentovány posluchačům. 

Podněty, jdoucí přímo z HZS krajů, mohou být např. nové požadavky na profil absolventa 

kurzu plynoucí z výkonu služby. Priorita výukových témat se dá vysledovat i z SSU, kde 

snadno zjistíme rostoucí či klesající tendenci určitého druhu MU. Na základě toho lze 

stanovit, ve kterých oblastech se vyskytují odbornostní nedostatky nebo kde vznikají 

nejčastější problémy. 

 

Možností ŠVZ Brno jak se zapojit do ZMU je mnoho – jak v rovině aktivní, tak v rovině 

pasivní. Následující schéma znázorňuje možnosti zapojení ŠVZ Brno do ZMU v závislosti na 

průběhu událostí, souvisejících s MU tak, jak to definuje [18]. 
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Obrázek 7: Schéma zapojení ŠVZ Brno do systému zdolávání mimořádných událostí 

 

školení odborníků požární technika 

lektoři-instruktoři 

posluchači kurzů 

nouzové ubytování 

speciální věcné 
prostředky 

CCS Cobra 

odborné kurzy 

aktualizace osnov 

instrukčně metodická  
zaměstnání 

konference 

mezinárodní projekty 

preventivní práce 
záchranné práce 

 likvidační práce 

OBNOVA ODEZVA OCHRANA 

MU 

obnovovací práce 

MOŽNOSTI ŠVZ BRNO 

ŠVZ + JŠVZ ŠVZ ŠVZ 



- 52 - 

 

7 Financování 

Základním právním předpisem v oblasti finančních prostředků je dle [20] zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Tento předpis upravuje mj. 

pravidla při tvorbě státního rozpočtu nebo finanční hospodaření organizačních složek státu. 

Státní rozpočet je tvořen rozpočtovými kapitolami a je navrhován na rozpočtový rok, který je 

shodný s rokem kalendářním. Státní rozpočet je schvalován Vládou ČR. 

7.1.1 Financování krizového managementu obecně 

Financování krizového managementu je upraveno na jednotlivých úrovních v několika 

právních předpisech. 

 zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon, § 25, § 37 

 zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, §30, § 31 

 zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

 zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou 

nebo jinou pohromou 

Zdroje pro financování krizového managementu tak je možné čerpat z: 

 z finančních prostředků stanovených v rozpočtových kapitolách resortů 

- povinnost vyčlenění finančních prostředků v rozpočtových kapitolách jednotlivých 

resortů na řešení krizových situací a odstranění následků [11] 

 z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa 

- účelová rezerva finančních prostředků navrhovaná Ministerstvem financí po 

projednání s Ministerstvem vnitra, způsob využití finančních prostředků z této 

kapitoly stanoví vláda svým usnesením na daný rozpočtový rok [11] 

 z rozpočtových kapitol krajů 

- kraje mohou hradit náklady vzniklé při nasazení sil a prostředků IZS, pokud by 

jejich neuhrazení vedlo k ohrožení funkčnosti složek IZS k provádění ZLP [10] 

 provedením výdajových restrikcí státního rozpočtu [20] 

 vydáním státních dluhopisů [20]  
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7.1.2 Financování činností spojených se zdoláváním mimořádných událostí 

v podmínkách Školního a výcvikového zařízení Brno 

Prostředky na financování mezd příslušníků ŠVZ Brno jsou čerpány ze mzdových finančních 

prostředků rozpočtové kapitoly resortu Ministerstva vnitra. Příslušníci ŠVZ Brno jsou 

zařazeni v denním mzdovém režimu, tj. s pevnou pracovní dobou od 8:00 do 13:00 s  

pracovním úvazkem 7,5 odpracovaných hodin za pracovní den. 

Při nařízení služební pohotovosti služebním funkcionářem v mimopracovní době se mzda 

příslušníka navýší o dobu strávenou v režimu pohotovosti. Při svolávání příslušníků se 

započítává do mzdy doba jejich dojezdu na pracoviště, označovaná jako pohotovost mimo 

služebnu. Od příjezdu na pracoviště do doby výjezdu se příslušníkovi započítává doba 

pohotovosti na služebně. Při výjezdu JŠVZ je příslušníkovi započítávána doba výkonu služby 

v době služební pohotovosti. Jednotlivé časy jsou vynásobeny tabulkovými koeficienty pro 

jednotlivé režimy, čímž je získána celková částka, o kterou je příslušníkovi navýšena měsíční 

mzda. V pracovní době při výjezdu JŠVZ je příslušníkovi přiznána stejná mzda jako 

v běžném denním režimu. [33] 

Pokud doplňují posádku JŠVZ posluchači kurzů, není systémově dořešena jejich finanční 

kompenzace. Posluchači kurzů nejsou zařazeni ve Strážní knize JŠVZ ani ve Strážní knize své 

JPO. Příjezdem do kurzu se platební režim posluchače mění na denní, z toho vyplývá, že 

oficiálně není zařazen výkonně v žádné JPO a mzda mu tak být navýšena nemůže. 

S přihlédnutím k míře nasazení a množství odvedené práce může velitel JŠVZ informovat 

přímého nadřízeného posluchače, který může využít možnosti kompenzovat posluchači jeho 

dobrovolnou službu udělením odměny. [32, 33, 34] 

Financování nákladů spojených s činností ŠVZ Brno při ZMU zejména velkého rozsahu nebo 

při krizových situacích není předem nijak stanoveno. Při konkrétní události by byly personální 

a materiální zdroje ŠVZ Brno prioritně soustředěny na záchranné a likvidační práce, resp. 

odstraňování následků MU. Finanční otázka by byla řešena až po ukončení události v souladu 

s pravidly a možnostmi, uvedenými v kapitole 7.1.1. [33] 
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8 Zásahová činnost Školního a výcvikového zařízení Brno 

Zásahovou činnost ŠVZ Brno v období posledních 10 let můžeme shrnout v následující 

tabulce: 

Tabulka 13: Přehled zásahové činnosti ŠVZ Brno za posledních 10 let [28] 

Datum Druh MU 
Stupeň 

poplachu 
Specifikace Družstvo 

21.6.2004 požár 3 požár po výbuchu plynu lektoři 

21.11.2005 požár 3 požár skladu 
lektoři 

posluchači 

25.5.2008 požár 3 požár ubytovny 
lektoři 

posluchači 

25.5. – 27.5. 2012 požár zvláštní požár lesa 
lektoři 

posluchači 

10.9.2012 požár 3 požár asijské tržnice lektoři 

15.10.2012 požár 2 požár skladu lektoři 

18.1.2013 požár 3 požár střechy lektoři 

29.1.2013 požár 2 požár skladu lektoři 

13.3.2013 požár 1 požár v dilatační spáře lektoři 

19.3.2013 
technická 

pomoc 
1 odstranění stromů lektoři 

19.3.2013 
technická 

pomoc 
1 

odstranění sněhových 
převisů 

lektoři 

 

Jak je patrné z tohoto výčtu, největší podíl na zásahové činnosti ŠVZ Brno mají mimořádné 

události typu požár.  

Druh mimořádných událostí

82%

18%

požár

technická pomoc

 

Graf 7: Druh mimořádných událostí zdolávaných ŠVZ Brno [28] 
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Vyžádání sil a prostředků z ŠVZ Brno není závislé na stupni poplachu, spíše na potřebě 

konkrétní požární techniky nebo zařízení CCS Cobra. 

Využívaná technika ŠVZ Brno při MU

6

22

5

1

CAS 32/8200/800 - S3R

CAS 24/2500/400 - S2Z

AP 27 - S2

CCS Cobra

CAS 15/2000/120 - M2Z

 

Graf 8: Využívaná technika ŠVZ Brno při zásazích v posledních 10 letech [28] 

Složení výjezdového družstva

73%

27%

jen lektoři-instruktoři

lektoři-instruktoři +

posluchači

 

Graf 9: Složení výjezdového družstva u vyjmenovaných událostí [28] 

Četnost zásahů se zapojením sil a prostředků ŠVZ Brno se zvýšila od zřízení JŠVZ v roce 

2012. Za tímto vzestupem stojí společné úsilí vedení ŠVZ Brno při prezentování možností a 

schopností JŠVZ všem velitelům HZS Jihomoravského kraje. 
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9 Závěr 

ŠVZ HZS ČR resp. OUPO prošlo v průběhu let svého vývoje několika podstatnými změnami. 

V důsledku inovací technologií, nástupu nových metod a postupů dostává vzdělávání v PO 

mnohem zásadnější rozměr. Od organizace vesměs teoretických kurzů v malých učebních 

prostorách lze vidět pokrok k dnešní podobě moderního výcvikového zařízení. Je třeba 

přijmout fakt, že lidé, zajišťující výuku v ŠVZ HZS ČR, jsou hasiči, příslušníci HZS ČR, kteří 

se na své dnešní posty z valné většiny dostali až po několikaletém výkonu praxe u jednotek 

PO. Lektor-instruktor, jak je tento post označován, neznamená pedagog ani učitel, znamená, 

že jde o hasiče, jehož náplní práce je získávání nových poznatků a zkušeností a jejich 

předávání dál, čímž je zajištěno stálé zdokonalování jeho odbornosti. 

V ohledu na to, jakým množstvím PT a jiných věcných prostředků ŠVZ HZS ČR disponuje, 

nabízí se užitečná možnost vytvoření efektivního systému jejich využití. Nelze popřít, že 

v ČR existuje funkčně nastavený systém ZMU, četnost zásahů JŠVZ Brno ale dokládá, že 

mohou nastat situace, kdy využití sil a prostředků ŠVZ HZS ČR může pomoci k jejich 

rychlejšímu zvládnutí. Z těchto důvodů byl na z řad vedení ŠVZ HZS ČR vytvářen tlak na 

čelní představitele HZS ČR a výsledkem těchto jednání bylo zřízení JŠVZ. 

V některých zahraničních zemích je tento systém již zaběhlý, v ČR se jedná o naprostou 

novinku. Jako v počátku každého projektu, i zde se vyskytují úvodní komplikace, které jsou 

řešeny v jednotlivých kapitolách této práce. 

Co se týče doby výjezdu, stanovuje pokyn [16] pro pracovní i mimopracovní dobu velmi 

benevolentní časové lhůty. V pracovní době je spočítána doba výjezdu na 7 minut, proti 

stanoveným 10. V mimopracovní době, kdy je stanovena doba 60 minut pro CCS Cobra a 120 

minut pro VT a VYA, je JŠVZ schopna sestavit družstvo 1+3 do 11 minut, druhé družstvo 

1+3 do 40 minut a všichni příslušníci JŠVZ jsou na pracovišti do 90 minut od vyhlášení 

poplachu. Z celkových 21 příslušníků zařazených v JŠVZ lze sestavit v pracovní době 4 

soběstačná družstva a 3 družstva v mimopracovní době. Každé z družstev má k dispozici 

vlastní PT. 

Technologicky je způsob vyhlášení poplachu dobře zajištěn. Provedenou analýzou vystupuje 

do popředí problém lidského faktoru, spočívající v zajištění příjmu vyrozumívací SMS 

zprávy. Na tento problém je třeba se zaměřit v další činnosti JŠVZ. Řešením se nabízí 

sestavení jednoduchých pokynů nastavení mobilního telefonu na základě poznatků 

příslušníků, kteří jsou členy JSDH obcí a mají s tímto režimem zkušenosti. 
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Z analýzy možnosti nasazení posluchačů kurzů do systému ZMU vyplývá, že je jich průměrně 

na ŠVZ Brno ubytováno 72. Možnost jejich zapojení je dána pokynem [16]. Uvolnění 

posluchačů z kurzu není po organizační stránce obtížné. Prozatím ale není stanoven způsob 

jejich finanční kompenzace, jejíž poskytnutí zůstává v rukou jejich služebního funkcionáře. 

Omezením tohoto lidského potenciálu je možnost jeho využití pouze mimo prázdninové 

měsíce. 

Poslední zvažovanou možností zapojení ŠVZ HZS ČR do systému ZMU byly činnosti 

v rovině pasivní, kdy personální zdroje ŠVZ HZS ČR nejsou zapojeny přímo v místě události. 

Jako varianty byly zkoumány poskytnutí PT bez obsluhy, poskytnutí nouzového ubytování, 

školení odborníků a aktualizace učebních osnov. Velká důležitost je přikládána zejména 

aktualizaci učebních osnov, protože osnovy kurzů jsou zajištěním odborné úrovně kurzů a 

tudíž vhodným nástrojem implementace nových poznatků a zkušeností, následně využitelných 

při přípravě a zdolávání MU. 

Z přehledu zásahové činnosti lze vysledovat nárůst četnosti zásahů od doby, kdy vstoupil 

v platnost pokyn [16]. Tento dílčí úspěch je zásluhou dobré prezentace JŠVZ všem vrcholným 

pracovníkům, příslušníkům OPIS a velitelům družstev HZS Jihomoravského kraje. Pro další 

využití ŠVZ Brno v regionálním systému ZMU je nutné seznámit kompetentní osoby a 

odpovědné pracovníky s ostatními výše uvedenými možnostmi, což je budoucím úkolem 

vedení ŠVZ Brno. 
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1. Příloha č. 1 

SOTOLÁŘ, J. Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru v systému 

zdolávání mimořádných událostí  

 

Obrázek 7: Organizační schéma HZS ČR, platné k 1.12.2012 
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2. Příloha č. 2 

SOTOLÁŘ, J. Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru v systému 

zdolávání mimořádných událostí  

Tabulka 14: Přehled poskytnutelné požární techniky ŠVZ Brno 

Cisternové automobilové stříkačky 

Druh vozidla Podvozek Nástavba Počet Poznámka 

CAS 24/1800/200 – M1V Dennis Rapier THT 1 Modrý kupón 

CAS 16/1700 – M1R Daewoo Avia THT 2 Modrý kupón 

CAS 32/8200/800 – S3R T 815 PR2 THT 2 Modrý kupón 

CAS 15/2000/120 – M2Z 
Mercedes-Benz 

Atego 
THT 1 Modrý kupón 

CAS 15/2200/135 – M2Z 
Mercedes-Benz 

Atego 
SPS 1 Modrý kupón 

CAS 24/2500/400 – S2Z Liaz 101 THT 2 Modrý kupón 

Výšková technika 

Druh vozidla Podvozek Nástavba Počet Poznámka 

AZ 30 – M1Z 
Mercedes-Benz 

Atego 
západkový 

systém 
1 

Modrý kupón 

obsluhovatel VT 

AP27 – S2Z T 815 PJ Sieme 1 
Modrý kupón 

obsluhovatel VT 

AP 27 – S1Z 
Mercedes-Benz 

Atego 
Bronto 1 

Modrý kupón 

obsluhovatel VT 

Ostatní nákladní automobily 

Druh vozidla Podvozek Nástavba Počet Poznámka 

VYA – S3Z T 815 ČKD Slaný 1 
Modrý kupón 

jeřábník 

KA – L1Z Avia 31 K CTS 1 Modrý kupón 

KA – M1Z Daewoo Avia CTS 1 Modrý kupón 

KA – M1Z 
Mercedes-Benz 

Atego 
CTS 1 Modrý kupón 

Prostředky hromadné přepravy osob 

Druh vozidla Podvozek Nástavba Počet Poznámka 

BUS Avia 31 K - 1 Modrý kupón 

BUS SOR - 1 Modrý kupón 

OA Ford Transit - 1 Modrý kupón 

OA VW Caravelle - 1 Modrý kupón 

Požární agregáty viz Tabulka 9 

 


