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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí ve vztahu 

k možnostem plnit úkoly civilní ochrany. V práci je popsán historický nástin vzniku 

hasičských jednotek a celková deskripce jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. 

Pro zhodnocení možností těchto jednotek plnit úkoly civilní ochrany byla provedena analýza 

možností a v závěru práce byly vypracovány návrhy řešení při plnění úkolů civilní ochrany 

těmito jednotkami. 

Klíčová slova 

Ochrana obyvatelstva, civilní ochrana, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, mimořádná 

událost 

ANNOTATION 

The bachelor theses deals with voluntary fire rescue service units in relation to its possibilities 

to fulfill civil protection tasks. The work shows fire rescue service units history and describes 

the voluntary fire rescue service units. In order to evaluate the units possibilities to fulfill civil 

protection tasks, an analyses has been carried out and introduced. The work concludes with 

solution proposals during civil protection tasks fulfillments by the units.  
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Civil protection, population protection, voluntary fire rescue service unit, extraordinary event  
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Úvod 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí mají obrovský význam v oblasti bezpečnosti ČR 

jako jednotky sloužící k záchranným a likvidačním pracím, ale také slouží jako prevence 

a vzdělávání pro obyvatelstvo. Svůj význam nemají jen kvůli své silné historické pozici, 

ale zejména kvůli jejich množství a územnímu rozmístění. Tyto jednotky požární ochrany 

jsou nejpočetnějším záchranným prvkem v ČR. 

Civilní ochrana, neboli také ochrana obyvatelstva, se na našem území utvářela již 

od meziválečného období tzv. první republiky. Tehdy civilní ochrana znamenala především 

ochranu obyvatelstva pro případ vojenských konfliktů. V dnešním pojetí je ochrana 

obyvatelstva zaměřována především na ochranu proti mimořádným událostem vzniklým 

v mírových podmínkách. Stále se však nezapomíná ani na válečnou přípravu při plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Světem stále častěji otřásá vlna terorismu, který postihuje zejména 

právě civilní obyvatelstvo. 

Aby byla plně zabezpečena ochrana obyvatelstva, je nezbytností zřízení efektivního systému 

odezvy na mimořádné události. Pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva je především nutné 

vytvořit jednotky početně a organizovaně schopné plnit úkoly ochrany obyvatelstva v každém 

místě sídelní aglomerace. Jako nejvíce efektivní se v této záležitosti jeví začlenění a plnění 

těchto úkolů jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. 

Cílem této práce je provést deskripci jednotek SDH obce a co nejvíce podrobně se podívat 

na možnosti plnění záležitostí ochrany obyvatelstva jednotkami SDH obcí, zejména místními 

jednotkami působícími ve svém území na úseku ochrany obyvatelstva. Práce zhodnocuje 

postavení těchto jednotek na úseku ochrany obyvatelstva a navrhuje možnosti těchto jednotek 

v případě plnění jednotlivých úkolů civilní ochrany. Při zhodnocení možností plnění úkolů 

civilní ochrany bylo využito dotazníku pro náhodně vybrané jednotky SDH obcí z Plzeňského 

a Středočeského kraje. 
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1 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Vzhledem k tomu, že v České republice je zřízeno přibližně 80 tisíc jednotek SDH obcí, které 

v rámci integrovaného záchranného systému plní i úkoly na úseku ochrany obyvatelstva 

a ne všechny jednotky jsou na tuto činnost dostatečně připravené, je nutné se činností těchto 

jednotek v této otázce zabývat.  

1.1 Terminologický rámec 

V této kapitole jsou rozepsány důležité pojmy, které jsou obsaženy v celé práci. Tyto pojmy 

jsou: 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je organizované uskupení požární 

ochrany, jež tvoří členi z řad dobrovolníků či zaměstnanců obcí. JSDHO působí na úseku 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Ochrana obyvatelstva 

„Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu i mimo něj, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho života, zdraví a majetku“. [1] 

Civilní ochrana 

„Je souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, 

organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů 

možných mimořádných událostí a krizových situací na životy, zdraví a životní podmínky“. [1] 

Mimořádná událost 

„Událost nebo situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku živelní pohromy, havárie, 

nezákonnou činností, ohrožením kritické infrastruktury, nákazami, ohrožením vnitřní 

bezpečnosti a ekonomiky, která je řešena obvyklým způsobem orgány a složkami 

bezpečnostního systému podle zvláštních právních předpisů“. [1] 
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Krizová situace 

Jedná se o mimořádnou událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu, nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky 

státu a jeho občanů, přičemž hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit 

běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, 

záchranných sborů, havarijních služeb a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [1] 

Integrovaný záchranný systém (IZS) 

„Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu složek IZS při společném zásahu 

se rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti“. [1] 

1.2 Právní úprava 

Problematika činnosti JSDHO jak na úseku požární ochrany, tak na úseku ochrany 

obyvatelstva má právní oporu v následujících právních dokumentech. 

Zákon č. 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně o změně některých zákonů 

Tento zákon utváří podmínky pro ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry 

a pro poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Upravuje činnost jednotek 

požární ochrany. Vymezuje úkoly a povinnosti zřizovatelům JPO. Samotné JPO rozděluje 

na jednotlivé druhy a kategorie. Specifikuje činnost v JPO a všechny jejich úkoly. 

Podle § 29 odst. 1 tohoto zákona obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany 

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné 

práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. [2] 

Podle § 68 odst. 1 tohoto zákona obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce. [2] 

Základní úkoly jednotek požární ochrany jsou uvedeny v § 70 odst. 1 tohoto zákona. Jednotka 

požární ochrany plní tyto základní úkoly: 

a) Provádí zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění 

a nasazování sil a prostředků. 

b) Provádí záchranné a likvidační práce při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech. 
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c) Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje. [2] 

Dle § 70 odst. 5 tohoto zákona plní jednotky požární ochrany úkoly i na úseku ochrany 

obyvatelstva. [2] 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2002 o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů 

Zákon upravuje postavení a úkoly státních orgánů a územně samosprávných celků 

při přípravě na mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Zákon dále 

vymezuje činnost integrovaného záchranného systému a stanovuje složky IZS, kdy mimo jiné 

určuje jejich povinnosti. Zákon upravuje způsob koordinace jednotlivých složek IZS. Zákon 

ukládá postavení a úkoly státních orgánů a orgánů místní samosprávy při postupu přípravy 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací a ochraně 

obyvatelstva.  

Složky integrovaného záchranného systému jsou uvedeny v § 4 tohoto zákona, kdy v odst. 1 

je uvedeno, že základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský 

záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí 

kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

[3] 

Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) 

Zákon upravuje působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové stavy, které 

nesouvisejí s obranou České republiky proti vnějšímu napadení. Ukládá práva a povinnosti 

jednotlivých orgánů při plnění úkolů k ochraně obyvatelstva. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247 ze dne 22. června 2001 o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška upravuje organizaci a činnost jednotek požární ochrany. Dále ukládá vnitřní 

organizaci a vybavení JPO a způsob zřizování jednotek. Upravuje organizaci řízení 

v jednotkách a zásady činnosti jednotek na úseku ochrany obyvatelstva. Vyhláška upravuje 

odbornou způsobilost a odbornou přípravu členů jednotek. Vyhláška je dále doplněna 
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o přílohy k minimálnímu početnímu stavu a vybavení jednotek SDH obcí, způsobu funkčního 

označení a jiné dokumenty k JPO. 

Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva 

jsou uvedeny v § 30 této vyhlášky, kdy jednotky při zásahu: 

a) zdolávají požáry, 

b) provádí záchranné a likvidační práce, 

c) podílí se na evakuaci obyvatelstva, 

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

e) podílí se na varování obyvatel, 

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové 

přežití. [4] 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška upravuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany a postup při odborné přípravě 

jejich členů. Ukládá personální složení a věcné prostředky jednotlivých druhů zařízení civilní 

ochrany. Specifikuje odbornou přípravu personálu zařízení civilní ochrany. Upravuje způsob 

informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení. Ukládá způsoby 

evakuace, ukrytí osob a specifikuje požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování. 

Vyhlášku doplňují přílohy pojednávající o specifikách a množství věcných prostředků 

zařízení civilní ochrany. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328 ze dne 5. září 2001, o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška koordinuje složky IZS na jednotlivých úrovních, na úrovni taktické vymezuje práva 

a povinnosti velitele zásahu. Vyhláška vymezuje obsah dokumentace IZS a specifikuje 

jednotlivé stupně poplachů. Dále upravuje používání a využití havarijního plánu kraje 

a vnějšího havarijního plánu. 
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Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 168 ze dne 23. května 1991, o vázanosti České a 

Slovenské Federativní Republiky Dodatkovými protokoly I a II k Ženevským úmluvám 

z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů 

nemající mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977, ve znění 

pozdějších předpisů 

Ve sdělení je vyslovena ratifikace dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám 

z 12. 8. 1949 a jejich doslovný překlad. V článku 61 je řešena problematika civilní obrany 

a jsou zde vymezeny její úkoly. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená 

usnesením vlády ČR č. 165 ze dne 25. února 2008 

V čl. 5.1 se hovoří, že cílem JPO, zařízení CO a odřadů vytvářených k plnění úkolů a opatření 

OO je zabezpečení úkolů na úseků ochrany obyvatelstva. Tyto úkoly je nutné plnit zejména 

v rámci obce, správního obvodu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje 

při vzniku mimořádné události. K JPO a do odřadů mohou být začleňovány osoby 

z občanských sdružení nebo osoby poskytující osobní nebo věcnou pomoc (myšleny osoby 

nebo jednotlivci ze sdružení působících zejména na úsecích požární ochrany, poskytování 

první pomoci apod.). Pro úkoly ochrany obyvatelstva musejí být využity materiální zdroje, 

objekty a zařízení zřizované obcemi (hasičské zbrojnice, kůlny, školy, kulturní domy, 

sportovní stadiony apod.). Tato zařízení budou posílena o personál znalý zařízení z obcí 

s posilami z předurčených jednotek SDH obcí plnící specifické úkoly OO. Pro činnosti JPO, 

zařízení OO a vytvářených odřadů k plnění úkolů OO na daném teritoriu bude určující 

havarijní plán kraje a plošné rozmístění JPO kraje a z toho vyplývající: 

 zdroje možných rizik vzniku mimořádné události a stupně nebezpečí katastrálních území 

obcí podle plošného pokrytí území kraje JPO, 

 rozsah a obsah úkolů k zabezpečení OO vyplývající z havarijního plánu nebo vnějšího 

havarijního plánu, 

 seznam JPO zabezpečující plošné pokrytí, jejich dislokace a předurčení podle základní 

tabulky plošného pokrytí pro jednotlivá katastrální území obcí, množství a druh věcných 

prostředků využitelných pro plnění úkolů OO (autobusy, nákladní vozidla, stroje apod.). 

[5] 
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Čl. 5.2 síly a prostředky za válečného stavu 

Zvláštním obdobím pro plnění úkolů OO je období vyhlášení válečného stavu. Je prioritou, 

aby činnost pro plnění úkolů OO prováděly složky, které tuto činnost vykonávají i v době 

míru. Zde je nutné, aby si tyto složky zachovaly svůj personál a materiál a zároveň byl 

přizpůsoben systém hospodářské mobilizace a branné povinnosti občanů. Je potřeba, aby byl 

v případě válečného stavu personál složek IZS doplněn a posílen z řad dobrovolníků. HZS ČR 

bude například doplňován personálem JSDHO vybraných obcí zařazených v kategorii JPO II 

a JPO III. Pro případ vojenských krizových situací obec zvyšuje počet osob předurčených 

pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva v souladu s krizovým plánem kraje a dílčím plánem 

obrany a zajistí zproštění předurčených osob z povinnosti vykonat mimořádnou vojenskou 

službu.  

Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. 5.2 je nezbytné, aby v případě válečného stavu plnily 

specifické nebo trvalé úkoly ochrany obyvatelstva jednotky SDH obcí zařazené v kategorii 

JPO V, neboť se s těmito jednotkami nepočítá k zařazení pro zvýšení stavu u HZS ČR. 

Výhodou těchto jednotek je i jejich množství a rozmístění. [5] 

Pokyn č. 25 ze dne 8. června 2009 generálního ředitele HZS ČR, kterým se stanový Řád 

výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, ve znění 

pozdějších předpisů  

Tento řád specifikuje a upravuje záležitosti dané vyhláškou č. 247/2001 Sb., kdy konkretizuje 

organizaci a zřizování jednotek. U jednotek SDH obcí upravuje výkon členů jednotek 

a pojednává o podrobnostech úkolů těchto jednotek při ochraně obyvatelstva. Dále upravuje 

výkon služby na úseku speciálních služeb, jako je technická služba, strojní služba, chemická 

služba a spojová a informační služba. 

1.3 Deskripce jednotek SDH obcí 

V této kapitole je popsána problematika jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, konkrétně 

zde bude provedena jejich celková deskripce. 

1.3.1 Historie 

Již od pravěku se člověk učil ovládat oheň. Ne vždy se mu však úsilí o podmanění tohoto 

živlu dařilo. První zákon týkající se požární ochrany byl vydán za Přemysla Otakara II. v roce 

1278. Píše se v něm například: „Kdo by v žhářství byl přistižen, ohněm aby zahynul.“ Další 

výrok z téhož roku je „ Kdo hasí sousedův hořící dům, chrání tím sám sebe.“ [6] 
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Hlavní přelom nastal v době Marie Terezie v polovině 18. století. Ve známost byl vydán „Řád 

hašení ohně“, kde bylo uvedeno, kdo má za povinnost pomáhat při hašení ohně 

a zdůrazňovala se vzájemná pomoc mezi obcemi a městy. V polovině 19. století známém jako 

Století páry došlo k výraznému pokroku v technice pro požární účely. V 19. století však došlo 

i k vydání několika právních dokumentů, z nichž významným se stal roku 1876 „Řád policie 

v příčině ohně pro Království české“. Koncem 19. a začátkem 20. století začaly vznikat 

hasičské župy, jako předvoj dobrovolného hasičstva v Čechách a na Moravě. V období 

první Československé republiky byly veřejné požární jednotky z povolání pouze ve větších 

městech, v menších obcích zůstávala povinnost hašení požárů na dobrovolnících, zejména 

hasičských župách. V druhé polovině 30. let 20. století se zvyšujícím ohrožení republiky 

ze strany nacistického Německa dochází k vytvoření Civilní protiletecké obrany (CPO), jejíž 

členové se skládali z hasičů, sokolů, členů červeného kříže a jiných dobrovolných organizací. 

Ke vzniku této organizace dochází zejména kvůli zkušenostem z 1. světové války, kdy 

se objevily na válečném poli nové zbraně, jako byl například otravný plyn a bojové letectvo. 

V roce 1935 byl přijat zákon č. 82/1935 Sb., o obraně a ochraně proti leteckým útokům. 

Po okupaci Československa a s příchodem 2. sv. války připadly hasičské sbory a CPO 

do podřízenosti německého Luftschutz.  

Po válce spadala požární ochrana pod kompetence ministerstva vnitra a dělila se na hasičstvo 

dobrovolné, závodní nebo z povolání. Přijetím nového zákona o požární ochraně v roce 1958 

došlo k decentralizaci požární ochrany a její orgány byly podřízeny orgánům národních 

výborů. V 70. letech 20. století se začal výrazně měnit charakter a pole působení jednotek 

požární ochrany a civilní obrany v přípravě státu a jeho orgánů mimo jiné i na mimořádné 

události. Novým předmětem zájmu se tak staly záchranné a likvidační práce při nehodách, 

živelných pohromách a haváriích. V roce 1985 byl přijat nový zákon o požární ochraně, který 

přes své novelizace platí dodnes. 

Proces změn v úkolech a charakteru činnosti Hasičského záchranného sboru ČR, který svůj 

název získal v roce 1995, byl zahájen v roce 2000. V tomto roce došlo k rozšíření působnosti 

ministerstva vnitra o problematiku krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany 

obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. [7] 

1.3.2 Jednotky SDH obce 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí lze chápat jako organizační složky, které zřizuje 

obec. Lze je tedy z právního hlediska chápat jako např. technické služby obce, základní nebo 



19 

mateřskou školu.  V zákoně č. 133/1985 Sb. je uvedeno, že obec zřizuje a spravuje jednotku 

SDH obce. To znamená, že je obec ze zákona povinna ji zřídit, vybavovat a udržovat 

v činném stavu. Obec tak plně jednotku zabezpečuje, a to jak po stránce materiální, tak 

finanční. Starosta obce jmenuje a odvolává velitele této jednotky, přitom přihlíží k návrhu 

místního sdružení působícího na úseku požární ochrany. Velitel jednotky musí být způsobilý 

vykonávat tuto funkci, k čemuž se taktéž vyjadřuje HZS kraje. Do jednotky jsou jmenováni 

členi, kteří mohou být i v pracovně právním vztahu k obci. Obecně se však služba členů 

v jednotce SDH obce, a to při činnostech jako je hašení požárů, provádění záchranných 

a likvidačních prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, považuje 

za výkon občanské povinnosti. Činnost členů v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení 

nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu. Všichni členové jednotek 

SDH obcí musí být zdravotně způsobilí a musí být starší 18 let. Zdravotní způsobilost členů 

JSDHO je povinna dle zákona č. 133/1985 Sb., blíže ji specifikuje nařízení vlády 

č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských 

záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků. 

Periodické prohlídky jsou stanoveny jedenkrát za dva roky. Poplatky za tyto zdravotnické 

prohlídky hradí obecní úřad. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotek SDH 

obcí lze do těchto jednotek zařadit členy, kteří budou činnost v těchto jednotkách vykonávat 

jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhoduje obec po projednání s HZS kraje. Obec 

může svoji jednotku SDH obce zrušit jen se souhlasem HZS kraje. Zruší-li však jednotku 

pro své území, musí ze svého rozpočtu hradit výkon jednotky, která bude pro území této obce 

předurčena. Obce taktéž mohou zřizovat společné jednotky, avšak při vytvoření tzv. svazku 

obcí. V zákoně o požární ochraně je uvedeno, že obec udržuje svoji jednotku akceschopnou. 

Akceschopnost JSDHO je definována ve vyhlášce č. 247/2001 Sb., kdy se akceschopností 

rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k zásahu. Jedná 

se zejména o vyhovující početní stav hasičů a schopnost uskutečnění zásahu v časovém limitu 

daném vyhláškou č. 247/2001 Sb. Dále se jedná o schopnost jednotky udržovat svoji 

odbornou způsobilost pro výkon funkcí a schopnost podrobovat se pravidelné odborné 

přípravě. Posledním kritériem pro akceschopnost jednotek je mít připravenou techniku 

a věcné prostředky požární ochrany za účelem provedení zásahu. [2], [8] 

Vnitřní organizace jednotek požární ochrany 

Jednotku SDH obce tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany a velitelem 

stanovený počet členů. Členové jsou v jednotce rozděleni do čet, družstev, družstev 
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o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se člení na dvě nebo tři družstva, popřípadě 

skupiny. Družstvo tvoří velitel družstva, strojník a čtyři hasiči. Družstvo o zmenšeném 

početním stavu pak tvoří velitel družstva, strojník a dva hasiči. Skupinu tvoří vedoucí skupiny 

a nejméně jeden hasič. Pokud je jednotka složena z hasičů nejméně dvou jednotek kategorií 

JPO I, JPO II, JPO III, JPO IV, JPO V, JPO VI nebo minimálně z jedné takové jednotky 

a osob začleněných ve složce integrovaného záchranného systému, anebo z hasičů jednotky 

a osob poskytující osobní a věcnou pomoc, nazýváme takovou skupinu odřadem. Odřad 

se člení na čety, družstva nebo skupiny. Odřad sestavuje HZS kraje nebo Generální ředitelství 

HZS ČR, zejména pro účely operačního řízení jednotek při poskytování pomoci krajům nebo 

při mezinárodní pomoci jednotkami. Velitele odřadu určí ten, kdo odřad sestavuje. [4] Hasiči 

zařazení v jednotce jsou podřízení svému veliteli jednotky. Velitel jednotky v organizačním 

řízení pověřuje řízením příslušných nižších článků jednotky (četa, družstvo, skupina) velitele 

nižších stupňů. Velitelé nadřazených organizačních skupin jsou nadřazeni operačním řízení 

jednotky. [8] 

Kategorie jednotek požární ochrany 

Jednotka je charakterizována velikostí a kategorizací. Velikost je vyjádřena počtem hasičů 

v ní. Kategorie v návaznosti na druh jednotky vyjadřuje operační působnost pro použití 

k zásahům, a to zejména pro svého zřizovatele, tedy pro obec či podnik. To znamená 

působnost místní. Použitelnost jednotky na území větším než je území zřizovatele znamená 

působnost územní. Součástí operační působnosti je také doba stanovená pro výjezd jednotky 

z místa dislokace. Taktickou hodnotou jednotky je schopnost provádět určitý rozsah činností 

odpovídající velikosti jednotky, počtem a druhem techniky či technických prostředků požární 

ochrany. [8] Jedná se například o schopnost zasahovat u dopravních nehod, provádět zásah 

na nebezpečné látky či předurčenost jednotky pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Kategorie JPO jsou: 

 JPO I - jednotka HZS kraje s územní působností, zpravidla s dojezdovým časem 

do 20 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 2 minut od času vyhlášení 

poplachu. 

 JPO II/1 - jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 5 minut od času vyhlášení 

poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva minimálně o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci nad 1000 obyvatel. 



21 

 JPO II/2 - jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 5 minut od času vyhlášení 

poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev minimálně o zmenšených 

početních stavech a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci nad 1000 obyvatel. 

 JPO III/1 - jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 10 minut od času vyhlášení 

poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva minimálně o zmenšeném početním stavu 

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci nad 1000 obyvatel. 

 JPO III/2 - jednotka SDH obce s územní působností, dojezdovým časem zpravidla 

10 minut z místa dislokace a výjezdem uskutečněným do 10 minut od času vyhlášení 

poplachu. Jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev minimálně o zmenšených 

početních stavech a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci nad 1000 obyvatel. 

 JPO IV - jednotka HZS podniku s místní působností, zpravidla pro území podniku, který 

ji zřizuje. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva do 2 minut. 

 JPO V - jednotka SDH obce s místní působností, zpravidla pro území obce, která 

ji zřizuje. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut. 

 JPO VI - jednotka SDH podniku s místní působností, zpravidla pro území podniku, který 

ji zřizuje. Jednotka zabezpečuje výjezd družstva do 10 minut. 

 JPO N - jednotka SDH obce nebo podniku, která není zařazena do plošného pokrytí 

území kraje jednotkami. Požadavky na tuto jednotku jsou stejné jako u kategorie JPO V. 

Tabulka č. 1: Základní početní stavy kategorií jednotek SDH obce 

Funkce v jednotce 

Kategorie JPO 

II/1 II/2 III/1 III/2 V N 

Velitel jednotky 1 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 2 

Strojník (řidič) 3 6 4 6 2 2 

Hasič 6 12 5 12 4 4 

Celkem 12 24 12 24 9 9 

Zdroj: HZS ČR, vlastní zpracování, 2013 
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Vybavení technikou a věcnými prostředky požární ochrany 

Minimální požadavky na vybavené jednotky SDH obce je uvedena v příloze č. 4 vyhlášky 

č. 247/2001 Sb., o jednotkách PO. Tyto požadavky se odvíjejí od kategorie jednotky. Další 

vybavení nad rámec uvedené vyhlášky se odvíjí od předurčenosti jednotky SDH obce 

k provádění záchranných prací při dopravních nehodách, zásahů na nebezpečné látky a dále 

z předurčenosti k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Vybavení technikou a věcnými 

prostředky PO se od tabulky může lišit i z důvodů odůvodněných havarijním plánem 

či dokumentací zdolávání požáru objektů, v nichž má jednotka v případě potřeby provádět 

zásah. [9] 

Z tabulky Požární technika a věcné prostředky požární ochrany v příloze č. 1 vyplývá, 

že všechny JPO kategorie V na našem území musí mít v technickém vybavení alespoň jednu 

funkční motorovou stříkačku. JPO III a II musí mít ve výbavě minimálně jednu cisternovou 

automobilovou stříkačku a dopravní automobil, z další povinné výstroje a výzbroje 

pak radiostanice vozidlové, kapesní a dýchací techniku. Toto je však pouze minimální 

předpoklad základní výbavy a skutečnost je poněkud na lepší úrovni. Ve vybavení jednotek 

se stále častěji objevují technické prostředky, jako motorové řetězové nebo kotoučové pily, 

elektrocentrály, osvětlovací zařízení a různá čerpadla. JPO kategorií V jsou vybaveny 

dopravními automobily nebo CAS a výjimkou nejsou ani radiostanice či dýchací technika. 

Zřizovatel jednotky vybavuje JPO ochrannými pracovními prostředky. Ochranné prostředky 

se dle určení jednotky mohou lišit. Základním předpokladem je přilba pro hasiče, zásahová 

obuv pro hasiče holeňová, ochranné rukavice a hasičský opasek. Dále pak pracovní stejnokroj 

II tzv. PS II. Tento však přes širokou vybavenost u jednotek není vhodný k užívání u zásahů, 

neboť je tvořen bavlnou a PES vláken. K zásahům při požárech je nutné využívat obleky 

z aramidových vláken (např. Nomex), ať už třívrstvé ochranné oděvy pro použití u vnitřních 

požárů či takovéto jednovrstvé obleky pro požáry ve venkovním prostředí. Zatímco třívrstvé 

ochranné oděvy využívají jednotky kategorií JPO II a III a některé JPO V, jednovrstvými 

ochrannými oděvy se v roce 2009 podařilo dovybavit všechny jednotky kategorie JPO V, a to 

z dotace ministerstva vnitra. Pro činnosti spojené s ochranou obyvatelstva a civilní ochrany, 

při kterých nedochází ke kontaktu s požárem či nebezpečnými látkami, je pracovní stejnokroj 

II z bavlny a jiných materiálů vyhovujícím osobním ochranným prostředkem. K těmto 

prostředkům je vhodné mít ve výbavě prostředky pro práci v dešti např. nepromokavý plášť 

a gumové holínky. Aby byla zabezpečena viditelná příslušnost zasahujících členů JSDHO 

k JPO, řídí se ústrojová kázeň vyhláškou č. 247/2001 Sb. [9] 
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Svolávání a systém vyrozumění jednotek SDH obcí 

Pro včasné a účinné předání informací o vzniklé mimořádné události JSDH obcí, je třeba 

vytvořit spolehlivý systém vyrozumění o vyhlášení poplachu jednotce. Vyhlášení poplachu 

jednotce obvykle následuje po přijetí zprávy o události ohlašovnou požárů, nebo KOPIS. 

Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu požárním poplachovým plánem kraje 

zabezpečuje KOPIS HZS ČR nebo jiná místa určená k vyhlášení požárního poplachu. Místní 

ohlašovna požárů vyhlašuje poplach jen místní jednotce, a to určenou osobou po výzvě 

z KOPIS. [8] 

Pro účely vyrozumění jednotky se zpravidla využívá sirén elektromechanických, 

elektronických nebo místní rozhlas. Dalšími prostředky jsou pagery a systém AMDS 

(Automated Message Delivery System, automatizovaný systém odesílání hlasových zpráv), 

tedy systém krátkých hlasových zpráv na mobilní telefony členů jednotky. Tento systém 

může být ještě doplněn, např. pro velitele družstev a jednotek, systémem zasílající SMS 

zprávy na jejich mobilní telefony. Systém AMDS se jeví jako naprosto moderní a dokonalý, 

neboť člen jednotky dostane vyrozumění, ať je kdekoliv (samozřejmě musí být v dosahu sítě 

GSM). Má to však také své proti, neboť člen jednotky by musel nosit svůj mobilní telefon 

neustále při sobě. Je proto vhodné tento systém mít v kombinaci s akustickou sirénou 

ovládanou KOPIS. Tím se systém vyrozumění doplňuje a je funkční i v případě poruchy 

jednoho z nich. V současné době jsou systémem AMDS vybavovány stále větší počty 

jednotek, a tím se výrazně zvyšuje jejich akceschopnost a doba potřebná k výjezdu se tímto 

dá výrazně zkrátit. 

1.3.3 Činnosti jednotek SDH obcí 

Tato kapitola se zaměřuje na činnost jednotek SDH obcí z hlediska zařazení do plošného 

pokrytí a samotného výkonu služby u těchto jednotek. 

Plošné pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany 

Plošným pokrytím území kraje JPO se rozumí rozmístění JPO na území kraje za účelem 

garantované pomoci občanům na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných 

událostí jednotkami požární ochrany v souladu s § 65 odst. 6 zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se tedy o geografické umístění všech 

JPO v kraji a jejich začlenění do kategorií JPO tak, aby bylo území každé obce zabezpečeno 

podle stupně nebezpečí požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované 

doby jejich dojezdu na místo zásahu. K zabezpečení plošného pokrytí vede HZS kraje 
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dokumentaci. Ta obsahuje stanovení stupně nebezpečí katastrálního území obcí kraje, 

přiřazení JPO zabezpečujících plošné pokrytí v rámci prvního požárního poplachového stupně 

s dobou dojezdu pro jednotlivá katastrální území obcí kraje, přehled JPO s územní působností 

a JPO s místní působností, jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany, seznamy JPO předurčených pro systémy záchranných prací zejména při dopravních 

nehodách, živelných pohromách, haváriích a pro ochranu obyvatelstva, požadavky na JPO 

příslušných územních odborů do sousedské pomoci, aktuální mapu plošného pokrytí, přehled 

předurčenosti JPO ke speciálním činnostem. [10] 

Výkon služby v jednotkách SDH obcí 

Veškerá činnost hasičů v jednotkách SDH obcí je zahrnuta pod tzv. výkon služby. Výkonem 

služby hasičů zařazených v jednotkách PO se podle zákona o PO rozumí veškerá činnost 

směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelných pohrom 

a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky PO. Výkon služby 

se dělí na organizační a operační řízení. Organizačním řízením se rozumí veškerá činnost 

směřující k dosažení stále organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků 

požární ochrany. Operačním řízení se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech 

vyvolávající potřebu nasazení sil a prostředků PO, provedení požárního zásahu a záchranných 

prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků 

požární ochrany do místa dislokace. Řízení operační, tzv. zásah, má přednost před řízením 

organizačním a v řízení operačním jsou stanoveny jiné vztahy podřízenosti, např. funkce 

velitel zásahu existuje jen u operačního řízení. Činnost členů v jednotce SDH obce 

v organizačním řízení a v operačním řízení (zásah) včetně náhrad a odškodňování se zejména 

řídí zákonem o PO a vyhláškou o jednotkách PO a dalšími souvisejícími předpisy. Členové 

jednotky jsou podřízeni veliteli jednotky, který je odpovědný za činnost a připravenost 

jednotky jejímu zřizovateli, tedy obci. Velitel jednotky SDH obce je odpovědný za zajištění 

akceschopnosti jednotky SDH obce. Obec mu k tomuto musí zajistit přísun finančních 

a materiálních prostředků, aby mohl akceschopnost garantovat. [9] 

Výkon služby členů jednotek SDH obcí 

V organizačním řízení plní členové jednotek v místě dislokace své jednotky výkon vedoucí 

k zajištění akceschopnosti jednotky. Jedná se zejména o tyto činnosti: 

 údržba požární techniky a věcných prostředků podle potřeby, směřující k zajištění 

akceschopnosti jednotky, 
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 zúčastňují se pravidelného školení v odborné přípravě, 

 účastní se přípravy k získání odborné způsobilosti, nebo prodloužení platnosti osvědčení 

o odborné způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka, velitele družstva, nebo velitele 

jednotky. 

Člen jednotky je při výkonu služby způsobilý pro výkon služby (způsobilost odborná, 

zdravotní a fyzická způsobilost). Je způsobilý k používání izolačního dýchacího přístroje 

a ochranného oděvu protichemického, proti sálavému teplu nebo ohni, je-li k jeho užívání 

a činnosti v něm předurčen. Dále je způsobilý pro práci na nezajištěných pracovištích 

ve výšce nad 3 m. (lano, žebřík). Jeho zevnějšek musí být upraven tak, aby bylo umožněno 

bezpečné užívání dýchací techniky, je-li k jejímu nošení předurčen. Člen jednotky je dále 

povinen dbát o svoji osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů a dále používat 

přidělené osobní a ochranné prostředky. Dále je povinen využívat všech svých znalostí 

a dovedností a technicko-taktických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení 

požární ochrany. Vyvaruje se používání či nošení doplňků a předmětů na těle nebo při sobě, 

které by mohli ohrozit život nebo zdraví jeho nebo jiné osoby. Je obeznámen s používáním 

spojové techniky a dodržování podmínek rádiového provozu. [8], [9] 

Výkon služby velitelů družstev jednotek SDH obcí 

Velitel družstva mimo povinnosti členů plní následující úkoly: 

Řídí činnost družstva v operačním řízení, při dohodě s velitelem jednotky i v organizačním 

řízení. Zastupuje velitele jednotky, pokud byl k jeho zastupování určen. Spolupracuje 

s velitelem jednotky při vedení výkazu služby členů jednotky. Podílí se na přípravě jednotky 

po stránce odborné. [9] 

Výkon služby člena ve strojní službě (řidič-strojník) 

Strojník mimo povinnosti člena jednotky odpovídá za udržování požární techniky 

v akceschopném stavu. Dále vede dokumentaci provozu požární techniky a přidělených 

požárních prostředků. [9] 

Velitel jednotky SDH obce může určit členy jednotky k plnění specifických úkolů v jednotce. 

Člen se stává technikem speciálních služeb. Tyto služby mohou vzniknout jako strojní, 

chemické, spojové, informační a technické. Pokud jednotka SDH obce plní úkoly na úseku 

ochrany obyvatelstva, může velitel jednotky určit člena k plnění těchto úkolů jako specialistu. 
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Úkoly jednotek SDH obcí 

Jednotka SDH obce plní dle zákona o požární ochraně tyto základní úkoly: 

 Provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo 

při soustřeďování a nasazování sil.  

 Provádí záchranné a likvidační práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech. 

 Podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje.  

Mimo tyto základní úkoly uvedené v zákoně o PO plní JSDHO také úkoly na úseku ochrany 

obyvatelstva.  

Na úseku ochrany obyvatelstva se JSDHO podílejí zejména na činnosti spočívající v: 

 evakuaci obyvatelstva, 

 označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

 varování obyvatelstva, 

 dekontaminace postižených obyvatel nebo majetku, 

 humanitární pomoci postiženému obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové 

přežití. 

Jednotky SDH obcí stejně tak působí na úseku prevence a výchovy obyvatelstva, a to 

především ve spolupráci s místním občanským sdružením působícím na úseku požární 

ochrany. 

1.4 Civilní ochrana 

V současnosti je pojem civilní ochrana známý jako ochrana obyvatelstva, je to dáno novým 

pojetím uvedené problematiky a také novými krizovými zákony přijatými v roce 2000. 

V minulosti byl pojem civilní ochrana znám jako civilní obrana, nebo též civilní protiletecká 

ochrana. Změna pojmů je dána dobou, ve které se činnost ochrany obyvatelstva utvářela. 

Ačkoliv se jedná o kterékoliv období, ochrana obyvatelstva byla vždy utvářena pro ochranu 

civilního obyvatelstva před nebezpečím, ať už ze strany jakékoliv agrese vojenského 

i nevojenského charakteru, či před mimořádnými událostmi. 
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1.4.1 Zařízení civilní ochrany 

Jsou to uskupení právnických osob nebo obcí určená k ochraně obyvatelstva, jenž tvoří 

zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky. [3] V podstatě se jedná 

o organizované součásti zařazené v havarijním plánu kraje, kdy vykonávají dle vyhlášky 

č. 380/2002 Sb. různou činnost civilní ochrany, jako je např. evakuace, dekontaminace nebo 

poskytování první pomoci. 

1.4.2 Úkoly civilní ochrany 

Úkoly, neboli opatření civilní ochrany, vycházejí již z Ženevských úmluv z 12. srpna 1949 

resp. z dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám. V článku č. 61 až č. 67 Dodatkového 

protokolu I k Ženevským úmluvám je mimo jiné uveden výčet úkolů civilní obrany. 

V českém prostředí užíváme termín civilní ochrana. Úkoly civilní ochrany tedy jsou: 

 hlásné služby, 

 evakuace, 

 organizování a poskytování úkrytů, 

 zatemňování, 

 záchranné práce, 

 zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc, 

 boj s požáry, 

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace a podobná ochranná opatření, 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

 okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, 

 okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení, 

 bezodkladné pohřební služby, 

 pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 

 doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování 

a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. [12] 
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1.5 Dílčí závěr 

V předchozích kapitolách byla podrobně probrána problematika JSDHO a civilní ochrany. 

Vzhledem k tomu, že mimořádné události, které ohrožují lidstvo, zvířata, majetek, životní 

prostředí i kulturní památky, se neustále dějí a těžce se jím předchází, je nutné vytvořit 

spolehlivý systém odezvy na tyto negativní jevy. Jak vidno, k adekvátní odezvě 

na mimořádné události jsou třeba zejména lidé a technické prostředky. V JSDHO máme tedy 

mimořádně velký lidský i materiální potenciál, který je nutno k přípravě na zvládání 

mimořádných událostí a plnění úkolů ochrany obyvatelstva stále více udržovat 

v akceschopnosti. K datu 2. 6. 2009 byly na území ČR evidovány JSDHO v kategorii JPO II 

v počtu 202, v kategorii JPO III v počtu 1339 a v kategorii JPO V v počtu 5802 jednotek. [11] 

I při počítání minimálního požadovaného počtu členů jednotek se jedná o bezmála 71 tisíc 

osob, tedy členů JSDHO.  Tento počet je zhruba dvojnásobný k personálnímu stavu dnešní 

Armády České republiky. I z tohoto je patrné, jaký potenciál v oblasti požární ochrany 

a ochrany obyvatelstva má k dispozici Česká republika. 
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2 Analýza řešené problematiky 

V rámci analýzy řešené problematiky byl proveden průzkum u náhodně vybraných JSDHO 

z Plzeňského a Středočeského kraje za účelem zjištění možností plnění úkolů zařízení civilní 

ochrany. Dále bylo provedeno zhodnocení jednotlivých úkolů zařízení civilní ochrany k právě 

zjištěným možnostem JSDHO. Provedený průzkum a konzultace s veliteli jednotek ohledně 

možností zapojení jejich jednotek do úkolů plnění ochrany obyvatelstva je využit v kapitole 

2.2 Analýza možností plnění úkolů civilní ochrany. 

2.1 Průzkum vybavenosti a výcviku jednotek SDH obcí ve vztahu 

k ochraně obyvatelstva  

V analýze řešené problematiky bylo využito průzkumu u náhodně vybraných JSDHO z kraje 

Plzeňského a Středočeského. Průzkum byl zaměřen na problematiku teoretického 

i praktického výcviku a zjišťování držby věcných prostředků potřebných k plnění úkolů 

civilní ochrany. Do průzkumu byly zahrnuty jen některé JSDHO v rámci uvedených krajů, 

a to z důvodu možností autora provést s veliteli těchto jednotek i konzultaci a prohlídku jejich 

výstroje a výzbroje. Do průzkumu nebyly zahrnuty JSDHO předurčené k plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva, neboť u těchto je předpoklad, že k plnění úkolů civilní ochrany jsou 

vybaveny a vycvičeny. Otázky byly formulovány, tak aby bylo možno objektivně zjistit 

možnosti k plnění jednotlivých úkolů civilní ochrany a to pro znalosti a držbu specifických 

prostředků potřebných k provádění těchto úkolů. 

Z celkového počtu patnácti JSDHO je: 

 66,6 % z Plzeňského kraje, 

 33,4 % ze Středočeského kraje. 

Šetření bylo podrobeno: 

 60,0 % JPO kategorie V, 

 33,4 % JPO kategorie III, 

 6,6 % JPO kategorie II. 
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Vyhodnocení šetření, kde velitelé jednotek byli tázáni na otázky: 

a) Zahrnujete v ZOP alespoň jedenkrát ročně témata z oblasti ochrany obyvatelstva? 

80,0 % uvedlo, že ano. 

Tento výsledek, je pro působení JSDHO na úseku ochrany obyvatelstva velmi příznivý 

a nasvědčuje o teoretické vědomosti členů z problematiky OO. 

b) Má Vaše jednotka ve vozovém parku minimálně jeden automobil schopný převozu 

osob při evakuaci a zároveň se nejedná o vozidlo jediné – zařazené v 1. výjezdu 

družstva (automobil schopný převozu 8 a více osob)? 

60,0 % uvedlo, že ano. 

Výsledek 60 % je velice příznivý a postačuje k zařazení velkého počtu JSDHO 

do předurčenosti k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Tato vybavenost je využitelná 

při plnění úkolů evakuace, přesunů jednotek do postižených oblastí, či k převozu předmětů 

humanitární pomoci, nebo jiného materiálu. 

c) Má Vaše jednotka CAS? 

66,6 % odpovědělo, že ano. 

Celkem vysoký výsledek odráží nový trend doby u JPO kategorie V, a to vybavovat tyto 

jednotky CAS. Vysoce využitelné je toto vybavení při zvládání požárů, likvidaci následků 

povodní, či převozu užitkové vody. 

d) Má Vaše jednotka PMS (8 nebo 12 – bez úprav k požárnímu sportu) 

s příslušenstvím? 

93,3 % odpovědělo ano. 

Z této otázky je jednoznačně vidět, že naprostá většina JSDHO je schopna vést boj s požáry 

samostatně, či požární čerpadla využít k jiné činnosti. 

e) Máte ve výzbroji základní ženijní vybavení (lopaty, krumpáč, sochor, rýč, apod.)? 

100,0 % odpovědělo, že ano. 

Tyto odpovědi dokazují možnosti využití JSDHO k základním terénním pracím a  likvidaci 

následků mimořádných událostí. 

f) Máte ve výzbroji pneumatické nebo hydraulické agregáty a vyprošťovací zařízení? 

13,3 % odpovědělo, že ano. 
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Z odpovědí plyne jasná předurčenost dotazovaných JPO k dopravní nehodám. Ostatní JPO 

takovým to zařízením nedisponují. 

g) Máte ve výzbroji motorovou řetězovou pilu? 

73,3 % odpovědělo, že ano. 

Šetření poukazuje na obrovskou vybavenost JSDHO takovými prostředky a možnost širokého 

využití k různým činnostem. 

h) Máte ve výzbroji detektory na zjišťování nebezpečných a radioaktivních látek 

v prostředí? 

100,0 % odpovědělo, že nikoliv. 

Odpovědi naznačují, že k provádění chemického a radiologického průzkumu bez prostředků 

a školení nemohou být JSDHO nikdy použity. 

i) Máte ve výstroji alespoň dva protichemické oděvy a minimálně dva izolační dýchací 

přístroje? 

20,0 % odpovědělo, že ano. 

Tato vybavenost dokazuje předurčenosti JPO k zásahům na nebezpečné látky, zejména JPO 

kategorií II, nebo nadstandardní vybavenost JPO kategorie III. 

j) Máte k dispozici prostředky pro ochranu před „velkou vodou“ (protipovodňové 

pytle, naskladněný písek, plniče, apod.)? 

66,6 % odpovědělo, že ano. 

Odpovědi poukazují na velkou připravenost JSDHO k boji s velkou vodou, pokud jsou 

v záplavovém území či prostorech s možností lokálních záplav. 

k) Máte mobilní či přenosné rozhlasové zařízení použitelné pro varování obyvatelstva? 

93,3 % odpovědělo ano. 

Kladné odpovědi se projevily zejména u JSDHO vybavených technikou s VRZ nebo 

jednotek, které disponují přenosným zařízením. 

l) Konala Vaše jednotka v posledních pěti letech cvičení na téma ochrany 

obyvatelstva? 

13,3 % odpovědělo, že ano. 
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Z odpovědí plyne, že pokud nejsou jednotky předurčené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, 

otázkou praktického výcviku téměř vůbec nezabývají. 

2.2 Analýza možností plnění úkolů civilní ochrany 

Po provedeném průzkumu mezi různými JSDHO lze jednoznačně rozhodnout, že personálně 

lze jednotkami obsadit jakékoliv zařízení civilní ochrany. Podíváme-li se na technické 

vybavení, lze vykonávat pouze některé z úkolů civilní ochrany. Stejně tak odborně se JSDHO 

nemohou bez patřičných školení plně začlenit do všech zařízení CO. V následujících 

kapitolách jsou popsány jednotlivé úkoly civilní ochrany, a to zda jsou JSDHO vhodné 

se nějakým dílem či zcela podílet na úkolech civilní ochrany. 

2.2.1 Úkoly v době míru a za stavů souvisejících s obranou 

V této kapitole je proveden výčet úkolů civilní ochrany, které jsou prováděny 

při mimořádných událostech v době míru nebo při krizových stavech souvisejících s obranou. 

Úkoly při evakuaci 

JSDHO jsou jednotky převážně určeny k místní působnosti, což jim poskytuje mimo jiné 

obrovskou výhodu ve znalosti místního prostředí, a to ať se jedná o místní terén 

či obyvatelstvo té či oné obce. V případě, že je vyhlášena plošná evakuace obyvatelstva, 

zvířat nebo majetku, je velmi pravděpodobné, že určitou roli bude v evakuaci hrát právě 

místní JSDHO. Její členové znají, co to je evakuační zavazadlo a co by mělo obsahovat, znají 

místa k soustředění obyvatelstva nebo jej umí zvolit. Určité množství jednotek vlastní 

dopravní automobil, který je nápomocný při řízené evakuaci. Členové jednotek mohou 

pomoci poskytováním cenných rad v případě psychicky náročného úkolu, kterým je evakuace 

obyvatelstva z jejich bydliště. Tím, že jednotka je místně příslušná a její členové jsou většinou 

z řad místního obyvatelstva, mají přehled o osobách se zdravotním postižením, či zhoršenou 

pohybovou činností. Jednotka dále bude nápomocná v evakuačním středisku při označení 

a evidenci osob. Výhodou jednotky může být i vlastnění rozhlasového zařízení, čímž 

se obyvatelstvo může varovat či informovat o krocích vedoucích k evakuaci.  

Tak složitý proces, jako je plošná evakuace obyvatelstva, zvířat nebo majetku, však JSDHO 

není schopna zcela splnit samostatně, neboť bez samosprávných orgánů, HZS ČR a jiných 

orgánů podílejících se na evakuaci, není schopna např. provádět dokumentaci evakuace, 

udržovat veřejný pořádek, poskytovat evakuovaným základní materiální pomoc apod.  
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Jako vhodné se jeví využití JSDHO u evakuačních středisek, které provádí shromažďování 

osob do evakuačního střediska, evidenci osob, odesílání do přijímacích středisek. Jako účelné 

je využití při evakuaci z ohrožených míst a doprovod do přijímacích středisek.  

Naprosto bezúčelným lze označit uplatnění JSDHO u přijímacích středisek, neboť zde bude 

personál již obsazen členy krizových orgánů státní správy a samosprávy a činnost těchto 

jednotek by zde neměla žádného využití. 

Úkoly při zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci 

Realizace nouzového přežití obyvatelstva se dosahuje zejména zabezpečením ubytování, 

zásobováním potravinami, pitnou vodou a poskytováním základních služeb, a to obyvatelstvu 

postiženému mimořádnou událostí. Nouzové ubytování se buď stává v místě svého původního 

pobytu, nebo po evakuaci v náhradních podmínkách ubytování.  

JSDHO jsou schopny vypomoci s určením místa a na něm s výstavbou nového nouzového 

ubytování v podobě stanových táborů. Stany ovšem musí dodat jiný subjekt, neboť tyto 

jednotky obvykle stany nedisponují. JSDHO dále může napomoci při technické pomoci 

v oblasti infrastruktury pro nouzové zásobování el. energií, nouzovém osvětlením a nouzovém 

zásobování užitkovou vodou. Takto je schopna plnit tyto úkoly, ať již za pomoci objektů 

obce, či dodaných stanů pro max. 30 osob. Dále je též schopna poskytovat předlékařskou 

(laickou) zdravotnickou pomoc a zřídit v místě nouzového ubytování místo pro výdej 

užitkové vody, místo pro výdej humanitární pomoci a odhadnout potřeby pro zásobování 

obyvatel jak potravinami, vodou, tak i ošacením a celkově odhadnou množství potřebné 

humanitární pomoci. U umístěného obyvatelstva je JSDHO schopna poskytovat potřebné rady 

a laickou psychologickou pomoc. Členové těchto jednotek mohou být nápomocní 

příslušníkům HZS ČR například při obsluze kontejnerů nouzového přežití. U organizování 

humanitární pomoci je jednotka schopna zajistit uskladnění části humanitární pomoci 

na svých hasičských zbrojnicích a poskytnout pomoc při její přepravě.  

JSDHO je schopna se velkou měrou účastnit na nouzovém přežití obyvatelstva a humanitární 

pomoci, je to dáno zejména počtem lidí v jednotce a výbavou, jakou tato jednotka bude 

disponovat, zejména ženijní nářadí, agregáty, osvětlovací stojany apod. Po zpřístupnění 

obecní budovy nebo dodání stanů od jiného subjektu lze plnohodnotně zajistit ze strany 

JSDHO alespoň část základních služeb. Ve skutečnosti se na provedení nouzového přežití 

a humanitární pomoci budou podílet orgány státní správy, samosprávy a počítá se zapojením 

i dalších subjektů, jako jsou např. různé neziskové organizace. 
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Úkoly při nouzovém zásobování vodou 

Nouzové zásobování vodou je logisticky, materiálně a hygienicky složitá problematika, 

kterou v zásadě můžeme rozdělit na zásobování užitkovou vodou a zásobování pitnou vodou. 

V případě zásobování pitnou vodou nemá JSDHO v podstatě žádné možnosti, jak přepravit 

pitnou vodu v nezávadném stavu, tedy hygienicky čistou vodu. Svým vozovým parkem 

je schopna např. přepravit kartony balené vody, či být nápomocná u výdeje pitné vody 

v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva. 

Jedná-li se o zásobování užitkovou vodou, zde se JSDHO může v podstatě uplatnit lépe, 

neboť užitková voda nemusí splňovat patřičné hygienické limity a jednotky ji tak mohou 

přepravit i věcnými prostředky požární ochrany. Jejich velká výhoda spočívá ve vlastní široké 

škále armatur, hadic, čerpadel nádrží vhodných pro dopravu právě užitkové vody. 

Pokud jde o využití těchto jednotek při úkolech při nouzovém zásobování vodou, je vidět 

přínos hlavně při zásobování užitkovou vodou. 

Úkoly při poskytování první pomoci 

Poskytování první pomoci je jedna z nejdůležitějších činností záchranných složek. JSDHO 

konají minimálně jedenkrát za rok školení z poskytování předlékařské první pomoci. 

V každém zásahovém vozidle JSDHO je umístěn minimálně jeden zdravotnický kufr, jehož 

obsah odpovídá autolékárničce č. III. [13] I přes základní zdravotnickou výbavu a proškolení 

všech členů JSDHO ze základů poskytování první pomoci nemůžou členové JSDHO 

poskytovat plnohodnotnou kvalifikovanou první pomoc. Členové JSDHO poskytují pouze 

pomoc laickou. Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 380/2002 Sb. se ve věcných prostředcích 

pro zdravotnické družstvo u většiny JSDHO nebude dostávat protichemického oděvu 

a ochranné masky s filtry. V oblastech bez zamoření nebezpečnými látkami se ale JSDHO 

mohou částečně uplatnit při poskytování laické první pomoci. 

Úkoly spojené s prací při vyprošťování osob a odstraňováním následků mimořádných 

událostí 

Vyprošťování osob a odstraňování následků mimořádných situací je nesmírně fyzicky 

a technicky náročná činnost, jenž se může lišit jak délkou zásahu, tak i technologickou 

náročností na provedení zásahu. Může se jednat zejména o nutnost nasazení těžké techniky, 

nebo nutnost nasazení většího počtu osob s ohledem na jejich časté střídání. 
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JSDHO bez rozdílu kategorie vlastní základní ženijní vybavení k provedení zemních prací, 

úklidu sutin apod. Některé jednotky vlastní i hydraulické vyprošťovací zařízení využitelné 

při vyprošťování osob, nadzvedávání těžkých břemen apod. Většina jednotek již také vlastní 

motorové řetězové pily a elektrocentrály na výrobu el. energie, využitelné jako zdroj 

např. pro kotoučové úhlové brusky, osvětlení apod. Motorové řetězové pily mají široké 

využití, např. při zhotovení pažících kůlů, odstraňování padlých stromů, zborcených trámů 

a při jiných činnostech. Nejdůležitější však je počet organizovaných lidí, kteří jsou dobře 

vycvičeni a vybaveni osobními ochrannými prostředky. Těžkou techniku vhodnou 

k vyprošťování osob a odstraňování následků mimořádných událostí však JSDHO zpravidla 

nevlastní, to zůstane i nadále na HZS ČR, Armádě ČR a jiných smluvně zajištěných 

subjektech.  

JSDHO jsou z hlediska schopnosti nasazení při vyprošťování osob a odstraňování následků 

mimořádných událostí dostatečně vhodnou silou. Projevuje se u nich schopnost okamžité 

reakce, dané poplachovým plánem kraje. Dále se jedná o jednotky s dostatečným počtem osob 

vycvičených a vybavených osobními ochrannými prostředky a vybavených minimálně 

základním vybavením pro vyproštění osob nebo odstraňování následků mimořádných 

událostí. Po vyproštění osob jsou členové JSDHO schopni vyproštěným osobám okamžitě 

poskytovat předlékařskou (laickou) první pomoc. 

Úkoly spojené se zjišťováním a označováním nebezpečných oblastí 

Zjišťováním nebezpečných oblastí se rozumí zejména radiologický průzkum, chemický 

průzkum, nebo jiný průzkum nebezpečných stavů, které ohrožují nebo můžou ohrozit 

obyvatelstvo. Nebezpečnou oblastí rozumíme prostor kontaminovaný radioaktivními, 

chemickými nebo biologickými látkami. Může se ale jednat i o oblasti s výskytem min nebo 

nevybuchlé munice. [14] Ne vždy ale musí zjišťování nebezpečných oblastí souviset 

s válečnou aktivitou, teroristickými útoky a chemickými či jadernými haváriemi. Mezi 

zjišťování nebezpečných oblastí můžeme zařadit i kontrolu vodních toků, umělých nebo 

přirozených vodních nádrží při nebezpečí záplav, nebo kontrolu sesouvajících se svahů 

či staticky narušených budov. Označování takto nebezpečných stavů se provádí instalací 

výstražných tabulek či pásek, a to po určení vzdáleností od nebezpečné oblasti a stanovení její 

nebezpečné zóny. 

JSDHO v širším pojetí nemají dovednosti ani vybavení pro provádění radiologického, 

biologického ani chemického průzkumu, taková to činnost, pokud by jí bylo třeba, by byla 
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prováděna příslušníky HZS ČR, Armády ČR nebo jiných specializovaných pracovišť. JSDHO 

by ve spolupráci s takto specializovanými složkami mohla provádět na jejich pokyn 

např. právě vytyčení a označení nebezpečných oblastí. Činnost JSDHO může být využita 

při povodňových stavech, kdy může provádět fyzický monitoring toků a hrází s následnou 

hlásnou službou a případně opatřením k varování obyvatelstva. Dále se JSDHO mohou 

podílet na označování a uzávěře narušených mostů nebo budov. Poskytují hlásnou službu 

o zjištěných škodách na kritické infrastruktuře či jiných objektech důležitých pro obyvatelstvo 

a chod státu. JSDHO opět využívají svůj místní potenciál znalostí, kdy dobře znají místa 

možného nebezpečí. Členové JSDHO tedy umí rozpoznat a předvídat nebezpečí a v případě, 

že takové nastane, mají prostředky k označení nebezpečné oblasti. Pokud nastane nebezpečí, 

na jehož zjištění nemá JSDHO prostředky (radiologické a chemické látky), úzce spolupracuje 

s orgány HZS ČR, Armádou ČR či jinými pracovišti a poskytuje těmto orgánům součinnost 

v podobě označování zjištěných nebezpečných oblastí. 

Úkoly při dekontaminaci a jiných obdobných ochranných opatřeních 

„Dekontaminace z obecného pohledu je soubor metod, prostředků a postupů k účinnému 

odstranění kontaminantů z příslušného povrchu nebo prostředí, případně snížení jejich 

škodlivých účinků na nějakou, předem stanovenou bezpečnou úroveň. Nutnost dekontaminace 

je dána i tím, že pokud není kontaminant odstraněn, působí jak na kontaminovaný povrch, tak 

i na jeho bezprostřední okolí. Pojmu dekontaminace odpovídá termín speciální očista.“ [15] 

Dekontaminaci lze rozdělit dle druhu kontaminovaného objektu na dekontaminaci osob, 

zvířat, techniky a vozidel, oděvů a ochranných prostředků, materiálu, terénu a budov. 

Dekontaminaci dále dělíme podle kontaminantu, kdy se jedná o odstraňování látek: 

chemických – odmořování (detoxikace), radioaktivních – dezaktivace, biologických- 

detoxikace. 

JSDHO se výcvikem i vybavením potřebným k dekontaminaci různí. JSDHO kategorií JPO II 

a JPO III mají ve svém vybavení izolační dýchací techniku a většinou i protichemické oděvy 

(přetlakové či rovnotlaké). JSDHO taktéž nemají ve svém vybavení dekontaminační stany, 

bazény, sprchy a jiný materiál potřebný k provedení dekontaminace. Na provedení 

dekontaminace tedy pravděpodobně žádná z JSDHO nebude stačit zcela sama, neboť i počet 

personálu v protichemických oděvech nebude spolu se střídajícím personálem schopna 

obsadit. Provádění dekontaminace by bylo s pravděpodobností řízeno HZS ČR, 

kde by JSDHO byly nápomocné při zřizování míst speciální očisty, samotné dekontaminaci 

a dále jako týlové zabezpečení např. doprava vody či vytyčení zóny dekontaminačního 
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stanoviště. K provádění dekontaminace jsou cvičeni a vybaveni pouze některé kategorie JPO, 

nebo JSDHO předurčené k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Ostatní JSDHO mohou být 

pouze nápomocné k druhořadým úkolům na dekontaminačních stanovištích, neboť nedosahují 

potřebných znalostí ani vybavení. 

Úkoly při varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva lze chápat jako komplexní souhrn organizačních, technických 

a provozních opatření, vedoucích k včasnému předání varovných informací o hrozící, nebo již 

nastalé mimořádné události obyvatelstvu. [15] Varování garantuje ministerstvo vnitra 

a zabezpečuje jej HZS ČR tzv. jednotným systémem varování a vyrozumění (JSVV). JSVV 

je složitá technologická infrastruktura, kterou tvoří systém selektivního rádiového návěštění. 

To umožňuje v podstatě bezdrátový přenos na koncové prvky varování a vyrozumění, kterých 

je v České republice přibližně 5800, a to sirén a místních rozhlasů. Pokud se místo nenachází 

v pokrytí koncových prvků varování a vyrozumění nebo došlo k poruše systému a je nutno 

předat varování obyvatelstvu, je nutné zajistit předání varování jiným způsobem. JSDHO 

ve většině případů vlastní mobilní výstražné a rozhlasové zařízení nebo přenosné rozhlasové 

zařízení. JSDHO tedy může na žádost KOPIS svými prostředky plně nahradit, ač s časovým 

prodlením, koncové prvky varování. JSDHO, která nemá žádný z prostředků rozhlasového 

zařízení, může varovat obyvatelstvo pomocí místního rozhlasu nebo u malých obcí přímo 

v rámci obchůzky. [16] Obyvatelstvu může zároveň předat informace, jak se zachovat 

při konkrétním ohrožení. JSDHO může zároveň posloužit pro KOPIS jako zpětná vazba 

o průchodu signálu až ke koncovým prvkům, a tedy uskutečněnému varování. 

JSDHO jsou tedy v rámci své místní působnosti schopné posloužit jako součást systému 

varování, nebo jako jeho záložní část v případě selhání systému. Stejně tak jsou schopny 

obyvatelstvu předat následně po varování důležité informace a rady. 

Úkoly při boji s požáry 

Boj s požáry je základním posláním jednotek požární ochrany. Požáry vznikají z různých 

příčin. Ať už se jedná o samovznícení, nedbalou činnost osob, nebo úmyslné založení 

či způsob vedení bojové činnosti. Z historického hlediska plyne, že každá obec si prostředky 

ke zdolávání požárů zaváděla sama. V dnešní době máme plošným pokrytím jednotek požární 

ochrany zaručenou pomoc občanům při zdolávání požárů v každém místě republiky. Hustota 

pokrytí území JPO se na první pohled může zdát jistě vysoká, avšak v případě mimořádných 

událostí, ať už civilního, nebo vojenského charakteru, je nezbytné mít minimálně v každé obci 
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připravenou JPO. Z vyhlášky č. 247/2001 Sb. je patrné, že každá JPO musí být v boji s požáry 

zcela samostatná. Toto se jedná zejména JSDHO kategorie V a jednotek nezařazených. Tyto 

JSDHO nemusejí mít dle vyhlášky CAS, ale pouze motorovou stříkačku s příslušenstvím. 

Od tohoto se odvíjí i skutečnost, že v obcích s jednotkami v těchto kategoriích musí být zdroj 

hasební vody. Tyto zdroje hasební vody (požární nádrže) byly v obcích budovány již 

v minulém století a jsou uchovávány a udržovány dodnes.  

JSDHO každé kategorie při základní předepsané výzbroji a výstroji je schopna vést zcela 

samostatně boj s požáry. JSDHO jsou takto připravené jak v oblasti personální, materiální, 

tak i v oblasti výcviku. 

Úkoly při ochraně proti vodě 

U vody, stejně jako u ohně, by se asi dalo říci, že je dobrý sluha ale zlý pán. Velkou vodu 

(povodeň) můžeme z hlediska příčin jejich vzniku rozdělit na: 

a) Přirozené – způsobené přírodními vlivy, táním sněhu, dešťovými srážkami, chodem ledů 

nebo ledového nápěchu, popřípadě jinými vlivy. 

b) Zvláštní – způsobené poruchou nebo řešením havarijní situace na vodním díle (rybník, 

přehrada). [17] 

JSDHO opět jako ve většině případů využívají svoji místní znalost, kdy znají riziková místa 

v obci z důvodu možného vzniku povodně. Vědí, která místa jsou ohrožená velkou vodou 

a kde je třeba v případě nutnosti provést evakuaci a klást umělé hráze. Znají také možnosti 

ohrožení kritické infrastruktury nacházející se na území obce. K předcházení škod 

před velkou vodou s povodňovou komisí obecního úřadu vyhodnocují místa pro zakládání 

hrází a vybavují sklady potřebným množstvím prostředků pro zhotovení těchto hrází. 

Před příchodem velké vody konají místní JSDHO povodňové hlídky, kde se monitoruje stav 

zvyšování se hladiny a průtoku vody. S ohledem na možné ohrožení obyvatelstva nebo 

majetku velkou vodou konají hlásnou službu na KOPIS a případné varování obyvatelstva. 

S místní samosprávou a HZS kraje provádí evakuaci, případně se podílejí na nouzovém 

ubytování obyvatelstva a déle aplikují protipovodňová opatření (stavění hrází). Po opadnutí 

velké vody se JSDHO zúčastňují likvidačních prací. JSDHO disponují výkonnými čerpadly, 

ať už požárními či čerpadly o nízkém pracovním tlaku, pro odčerpání zatopených částí budov, 

nebo jiných zařízení. Ve svém vybavení disponují základním ženijním vybavením a dalšími 

prostředky pro odklízení následků povodní. Po dodání vysoušečů ze skladů Státních 

hmotných rezerv jsou nápomocni při činnosti vysoušení podmáčených objektů.  
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JSDHO tak můžou být využití i při zmírňování následků velké vody (zejména při evakuaci 

a stavbě protipovodňových hrází), tak i při odstraňování následků povodní (odklízení 

překážek, čerpání zbytkové vody apod.) [17],[18] Využitelnost JSDHO při velké vodě je 

i při pomoci s varováním obyvatelstva nebo pomoci při nouzovém ubytování obyvatelstva, 

jak plyne z předchozích kapitol. 

Úkoly související s bezodkladným pohřbíváním těl 

Tyto úkoly souvisejí s mimořádnými události, kde došlo k velkému počtu úmrtí osob 

a ke značnému zásahu území. Opatření při úmrtí osob v daném území je řešeno havarijní 

přípravou daného území. Význam úkonů bezodkladného pohřbívání těl je zdravotnicko – 

hygienický, etický, právní a psychologický. [19] 

Úkolům bezodkladného pohřbívání těl předchází vyhledávání zemřelých, jejich vyproštění, 

identifikace, ohledání lékařem a končí jejich pohřbením. Tyto činnosti jsou velice náročné, 

co do psychické odolnosti jedinců a náročné na časové provedení z důvodu biologického 

rozkládání těl. JSDHO můžou být nápomocné při vyhledávání i vyprošťování těl. Veškerá 

činnost by měla být za přítomnosti orgánů Policie ČR, a to pro případnou dokumentaci 

a vyloučení či potvrzení možného kriminálního pozadí. Vyproštěné osoby se odkládají 

na předem stanovené místo, kde dochází k jejich identifikaci a prohlídce lékařem. Pohřbívání 

bude prováděno po provedení všech předchozích nutných úkonů a po stanoveném způsobu 

pohřbení těl na předem připravená místa. JSDHO může být opět využita k provedení 

vyhrazení tohoto místa a nápomocna při nakládání a vykládání těl.  

JSDHO jsou využitelné k činnosti vyhledávání a vyprošťování těl. Stejně tak k jejich 

umísťováním na jednotlivé místa určené velitelem zásahu. Tyto činnosti jsou však velmi 

náročné na psychickou odolnost jedinců a velitel jednotky musí vědět, koho může k takovéto 

činnosti zaúkolovat. Na místě je vhodné mít pro členy provádějící tuto činnost účinnou 

psychologickou pomoc zajišťovanou HZS ČR, Policií ČR nebo neziskovými organizacemi.  

Jiné úkoly související s ochrannou obyvatelstva 

Mezi jiné úkoly ochrany obyvatelstva patří ty úkoly, jenž nebyly zmíněny v předchozích 

kapitolách a jejich činností a charakterem je chránit obyvatelstvo před následky mimořádných 

událostí civilního, nebo vojenského charakteru. Mezi takové úkoly může patřit 

např. i prevence obyvatelstvu, přednášky o opatřeních civilní ochrany, o chování obyvatelstva 

za mimořádných stavů, a také přednášky o ochraně obyvatelstva za válečných podmínek 
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apod. Dále se může jednat o činnost, která se snaží navrátit původní systém fungování 

sídelních aglomerací, např. oprava kanalizací, mostů, lávek osvětlení apod. 

JSDHO má předpoklad k fungování zejména při prevenci a informovanosti občanů 

k problematice ochrany obyvatelstva. Tato činnost může být prováděna jak v době míru, 

tak za válečného stavu. Činnost oprav veřejných systémů by byla za míru prováděna spíše 

odbornými firmami, avšak za válečného stavu nebo mimořádných událostí velkých rozměrů, 

je pravděpodobné, že by se do této činnosti zapojily i místní JSDHO. 

2.2.2 Úkoly v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

Úkoly v této kapitole jsou specifické tím, že se provádějí až po vyhlášení některého 

z krizových stavů souvisejících s obranou, a to za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Úkoly při zabezpečování ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí osob je specifickým úkolem civilní ochrany prováděným za válečného stavu. V době 

míru se k ukrytí obyvatelstva při nenadálé mimořádné události využívá ochranného faktoru 

budov, kdy ochranný faktor budovy si občané na základě rad krizových orgánů zvyšují 

samostatně. 

Za válečného stavu dojde k využití a zpřístupnění stálých krytů, kdy jejich obsluhu bude 

tvořit proškolený personál. Z důvodu, že tyto kryty nejsou vybudovány pro všechny obyvatele 

a jejich kapacita je asi 1 % obyvatelstva, budou se v době válečného stavu budovat kryty 

improvizované. Zde mohou být nápomocné JSDHO, kdy na území obcí se mohou účastnit 

výstavby těchto úkrytů, nebo k výstavbě přispět odbornou pomocí, pokud v rámci školení 

nabyly vědomosti o výstavbě improvizovaných úkrytů. Nepočítá se však se začleněním členů 

JSDHO do personálu stálých úkrytů (krytové družstvo). Tato varianta by postrádala smysl, 

neboť z důvodu včasné likvidace mimořádné události a záchrany osob po pominutí prvotního 

nebezpečí, by se její členové stále nacházeli v úkrytech a nemohli by být akceschopní 

k případnému zásahu. 

Úkoly při zabezpečování výdeje prostředků individuální ochrany 

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin se za mimořádných 

událostí využívá prostředků improvizované ochrany povrchu těla, dýchacích cest a očí. Jedná 

se o prostředky, které si občané zhotovují samostatně z dostupných prostředků, a tyto 

omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. [20] Za stavu ohrožení státu 

a válečného stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany pro vybrané kategorie 
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osob dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb.  Ostatní občané si v době míru mohou opatřit 

PIO samostatně. 

Má-li místní JSDHO ve svém územním celku osoby spadající dle §17 odst. 2 vyhlášky 

č. 380/2002 Sb. a je-li vyhlášen stav ohrožení státu či válečný stav, budou těmto osobám 

vydávány prostředky individuální ochrany. K výdeji je nutné připravit místo výdeje, které 

bude řádně označené a veřejnosti oznámené. Výdej bude prováděn příslušníky HZS kraje 

nebo krajského úřadu či místní samosprávy. Není-li na místě zřízeno zařízení civilní ochrany, 

bude vydávající subjekt mít možnost spolupracovat s místní JSDHO. Ta bude spolu s místní 

samosprávou tedy pravděpodobně obstarávat i místo výdeje. Lze předpokládat, 

že obyvatelstvo s vypůjčenými prostředky nebude umět zacházet. Z tohoto důvodu bude 

nutné, aby členové výdejního střediska jednotlivé osoby k prostředkům poučili a v rámci 

možností je seznámili s nasazováním, sejmutím, obsluhou a ošetřováním PIO, nebo 

se zvláštnostmi k těmto prostředkům. Členové JSDHO znají základní dovednosti s obsluhou 

ochranných prostředků a mohou být tak nápomocní obyvatelstvu. 

2.3 Dílčí závěr 

V této části práce byla provedena analýza jednotlivých úkolů civilní ochrany. Z výsledků 

provedené analýzy a provedeného průzkumu u náhodně vybraných JSDHO vyplývá, že tyto 

jednotky jsou po personální stránce schopné obsazení jakéhokoliv zařízení civilní ochrany. 

Po výcvikové stránce, stejně tak stránce vybavenosti, však nejsou schopny plnit všechny 

úkoly zařízení civilní ochrany. Nicméně možnost alespoň se podílet na všech úkolech civilní 

ochrany je obrovská. 
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3 Návrhová část 

I když ve využití JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva se stále častěji diskutuje a v různých 

krajích vzniklo a stále vzniká několik JSDHO s předurčeností k plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva, otázka využitelnosti ostatních JSDHO, které nejsou k ochraně obyvatelstva 

předurčeny, je stále otevřená. Tato návrhová část zhodnocuje na základě provedené analýzy 

právě využitelnost JSDHO, které nejsou přímo předurčeny pro plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva k plnění těchto úkolů. Stejně tak se zabývá možným směrem budoucího vývoje 

v této problematice.  

3.1 Návrh zásad plnění úkolů zařízení civilní ochrany jednotkami SDH 

obcí 

Vzhledem k tomu, že fungování JSDHO za válečného stavu a za tzv. mírových podmínek 

je poněkud rozdílné, jsou i úkoly např. za válečného stavu poněkud specifické. Úkoly, které 

existují za válečného stavu a stavu ohrožení státu, nejsou prováděny za ostatních krizových 

stavů (v době míru). V opačném případě se však provádějí dle potřeby všechny úkoly. Z výše 

uvedeného hlediska budou následující kapitoly rozděleny na dvě části. 

3.1.1 Úkoly v době míru a za stavů souvisejících s obranou 

Tyto úkoly jsou prováděny za krizových stavů v době míru, ale stejně tak za krizových stavů 

souvisejících s obranou. 

Evakuace 

Při evakuaci JSDHO využívá své místní znalosti. Spolupracuje s místní samosprávou 

a v případě přítomnosti HZS ČR, nebo jiných složek IZS spolupracuje také s těmito složkami. 

Vlastní-li JSDHO rozhlasové zařízení, může jím nebo osobně obyvatelstvu poskytovat 

informace důležité pro přípravu a provedení evakuace. Dále poskytuje rady k přípravě 

evakuačního zavazadla. V rámci možností poskytuje evakuovaným psychologickou pomoc 

a podporu. Má-li JSDHO vozidlo schopné využití k evakuaci, toto plně využívá k provedení 

svozu osob, zvířat nebo majetku z ohrožených prostor do prostor soustředění (evakuačního 

střediska). Spolupracuje se samosprávou při evidenci evakuovaných osob. Podílí 

se na evakuaci z evakuačního střediska do přijímacího střediska. Postup při evakuaci 

provádějí podle metodických listů Ob 5, 6, 7 bojového řádu JPO. [17]  

Na evakuaci se podílejí všechny JSDHO. 
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Zajištění nouzového přežití a organizování humanitární pomoci 

JSDHO s orgány krizového řízení dle místní znalosti pomáhá s určením místa ke zřízení 

tábora nouzového přežití. Při nouzovém ubytování v budovách obce pomáhá při zařizování 

ubytování. Při stavbě stanových táborů pomáhá při výstavbě a zařizování tábora. 

Dle možností výbavy poskytuje svými prostředky el. energii a nouzové osvětlení. Nouzově 

ubytovaným poskytuje laickou první pomoc a laickou psychologickou pomoc. Pomáhá 

s dodávkou pitné vody a jejím přídělem. V případě potřeby je schopna svými prostředky 

zajistit užitkovou vodu. Pomáhá při uskladnění a výdeji humanitární pomoci. Při poskytování 

nouzových kontejnerů je JSDHO nápomocná obsluze z řad příslušníků HZS ČR. Celkově 

se zapojuje do chodu tábora nouzového přežití a spolupracuje s ostatními subjekty nebo 

neziskovými organizacemi.  

JSDHO se na této činnosti podílejí jen částečně. Všechny JSDHO tak spolupracují 

s jednotkami předurčenými k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, HZS ČR, orgány krizového 

řízení a jinými zainteresovanými subjekty. 

Nouzové zásobování vodou 

Svými vozidly mohou JSDHO poskytovat přepravu balené pitné vody z humanitární pomoci. 

Podílí se stejně tak na výdeji a skládání balené pitné vody. Při dodávce pitné vody z cisterny 

poskytují součinnost při obsluze či dopravě cisteren do tábora nouzového přežití nebo míst 

výdeje pitné vody. Při dopravě užitkové vody jsou nápomocní při poskytování armatury k její 

dopravě do místa určení.  

JSDHO se podílejí částečně, kdy jsou nápomocni jiným zajišťujícím orgánům. 

Poskytování první pomoci 

Členové JSDHO umí poskytovat laickou přednemocniční první pomoc. Tu poskytují všude 

tam, kde je jí potřeba, stejně tak v součinnosti se zdravotníky rychlé záchranné služby. 

Při hromadných neštěstích jsou nápomocni lékařům při metodách třídění zraněných START, 

transportu zraněných z hůře dostupných míst apod. 

JSDHO se podílejí na této činnosti pouze jako asistenční pomoc, neboť členové těchto 

jednotek nejsou k této činnosti dosti kvalifikovaní. 

Vyprošťování osob a odstraňování následků mimořádných událostí 

JSDHO jsou vybaveny základními ochrannými prostředky, které při činnostech 

při vyprošťování osob a odstraňování následků mimořádných událostí plně využívají. 



44 

K vyprošťování osob využívají dostupné prostředky ve svém vlastnictví, zapůjčených 

smluvními osobami a dodaných ze zásob státních hmotných rezerv. K vyprošťování osob jsou 

JSDHO plně soběstačné s výjimkou použití hydraulické, pneumatické nebo těžké techniky. 

Při vlastnění hydraulického vyprošťovacího zařízení je možno tohoto využít. Při vyhledávání 

zasypaných osob spolupráce s vyhledávacími týmy. JSDHO je využitelná při odstraňování 

následků povodňových stavů, škod způsobených zemětřesením, pády vesmírných těles, 

výbuchu zařízení a poškození budov a jiných událostech zejména ve stabilizaci zařízení, 

budov, nebo ve zprůchodnění komunikací. K vyprošťování osob z havarovaných vozidel 

slouží převážně JSDHO předurčené k této činnosti.  

JSDHO se na této činnosti podílí zcela, a to v rámci svých možností, dále spolupracuje 

s dalšími podílejícími se subjekty. 

Zjišťování a označování nebezpečných oblastí 

Při této činnosti JSDHO dokáže zjišťovat nebezpečí plynoucí ze vzniklé situace a zónu 

nebezpečí určitým způsobem označit a zamezit obyvatelstvu ve vstupu do těchto zón. 

V uzavírání těchto zón spolupracuje s HZS ČR, Policií ČR nebo městskou policií. 

Pro určování oblastí s nebezpečím radioaktivní kontaminace nebo chemické kontaminace 

JSDHO nedisponuje prostředky ke zjištění, a proto úzce spolupracuje s HZS ČR nebo 

Armádou ČR. 

JSDHO se podílí v rámci svých možností zcela, dále spolupracuje s dalšími složkami. 

Dekontaminace a jiné obdobná zařízení 

V případě havárie v mírových dobách, je-li zapotřebí provádět dekontaminaci a síly 

a prostředky nestačí, mohou být povolány další subjekty dle havarijního plánu. 

K provádění této činnosti mohou být povolány JSDHO předurčené k úkolům ochrany 

obyvatelstva, které k takové činnosti mají výcvik a prostředky. JSDHO bez předurčenosti 

se takovéto činnosti v dobách míru neúčastní. 

Varování obyvatelstva 

Tato činnost je prováděna HZS ČR pomocí JSVV. V případě poruchy nebo lokalit 

nepokrytých tímto systémem je tato činnost prováděna náhradním způsobem. Způsob 

provedení je možný pomocí místního rozhlasového zařízení, přenosného či mobilního 

rozhlasového zařízení nebo osobně. Po varování obyvatelstva je možné poskytovat potřebné 

rady a informace. 
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Činnost provádí JSDHO zcela samostatně nebo za pomoci jiných subjektů např. Policie ČR, 

starosty obce apod. 

Boj s požáry 

Tato činnost je zcela v kompetenci JPO. Každá JPO, tedy i JSDHO, je vybavena tak, 

aby ve své místní působnosti mohla provádět boj s požáry zcela samostatně. K tomuto účelu 

je vybavena prostředky a patřičnými zdroji požární vody. JSDHO koná činnost vedoucí 

k lokalizaci a následné likvidaci požárů. Činnost směřuje i k prevenci. 

JSDHO se tedy v případě nedostatku sil a prostředků daných poplachovým plánem zapojují 

do boje s požáry zcela samostatně. 

Ochrana proti vodě 

JSDHO na místní úrovni plně spolupracuje s místní samosprávou, kdy se podílí na zpracování 

povodňového plánu obce. Na základě tohoto plánu provádí přípravu a nákup materiálu 

pro stavbu hrází, a to za pomoci výpočtů množství potřebných pytlů a písku, popř. plničů. 

V případě ohrožení obce velkou vodou organizuje JSDHO za podpory samosprávy 

povodňové hlídky. V případě potřeby provádí varování obyvatelstva.  Varování provádí 

za pomoci místního informačního systému, pomocí mobilního či přenosného rozhlasového 

zařízení nebo osobně. Při ohrožení obyvatel, zvířat a majetku se JSDHO podílí na evakuaci. 

V místech s průtokem povodňové vody staví hráze z předem připravených pytlů a písku. 

Odstraňují překážky v průtoku velké vody. Po kulminaci a opadnutí velké vody se podílí 

na likvidaci následků velké vody včetně odstranění nebezpečných jevů. JSDHO koná 

za pomoci čerpadel odčerpávání zaplavených objektů a zařízení. Po dodání vysoušečů konají 

činnost při vysoušení zdiva objektů. Výcvik a zásahovou činnost provádí dle metodických 

listů Ob 1-4 bojového řádu JPO. [17] 

JSDHO může provádět činnost při ochraně proti vodě samostatně i za podpory dalších 

subjektů. 

Bezodkladné pohřbívání těl 

JSDHO se do těchto úkolů nasadí při hromadných úmrtí osob z hlediska zasažení rozsáhlých 

oblastí. Jedná se zejména o osoby hromadně usmrcené nákazami, zbraněmi hromadného 

ničení apod. Nasazení JSDHO dále vyžaduje rozhodnutí velitele jednotky, koho na práci vyšle 

a kdo bude konat jiné práce. Při těchto činnostech je vysoká odpovědnost z hlediska 

psychologického ohrožení zasahujících. Postup se provádí v součinnosti s orgány Policie ČR, 
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lékaři a jinými subjekty. JSDHO jsou podřízené veliteli zásahu z řad HZS kraje, nebo jiného 

subjektu. 

JSDHO koná pomocné práce a pracuje v součinnosti s orgány v rámci IZS. 

Jiné úkoly v ochraně obyvatelstva 

V době míru se aktivita JSDHO soustřeďuje k prevenci a informovanosti občanů k činnostem 

vedoucích k ochraně obyvatelstva. Mezi jiné úkoly prováděné JSDHO patří všechny ostatní 

úkoly vedoucí k ochraně života zdraví, životního prostředí a majetku za mimořádných 

událostí. 

JSDHO plně koná úkoly v prevenci na území svého zřizovatele, ostatní úkoly dle možností. 

3.1.2 Úkoly za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu 

Všechny činnosti, které jsou popsány výše, se provádí i za válečného stavu či stavu ohrožení 

státu. Činnost JSDHO je však vzhledem k podmínkám vyplívajících z těchto stavů 

souvisejících s obranou specifická. JSDHO, které se stávají zařízením civilní ochrany, musejí 

být viditelně a zcela specificky označeny mezinárodním symbolem civilní ochrany. Jedná 

se o opatření, kdy dle mezinárodně uznávaného práva daného Ženevskými konvencemi 

se takto označené jednotky nesmějí stát terčem útoku nepřátelských stran. Další odlišnosti 

od mírové doby se týká např. členů JSDHO, kdy by měli být vyjmuty z branné povinnosti 

apod. Následující úkoly jsou specifické právě pro výše uvedené krizové stavy, neboť 

se v dobách míru neprovádějí. 

Ukrytí obyvatelstva 

Úkoly jsou dané tím, zda se na území obce či města nacházejí stálé úkryty uzpůsobené 

k možnosti ukrytí obyvatelstva. V případě, že ano a má JSDHO dostatek členů, 

kdy by postrádání těchto členů nenarušovalo akceschopnost jednotky, můžou tyto členové 

utvořit krytové družstvo. Toto se však musí patřičně vyškolit v obsluze zařízení krytu 

a přizpůsobit podmínkám obsluhy těchto krytů. V případě, že se na území obce nenacházejí 

stálé úkryty, budou na území obce budovány improvizované úkryty. Členové JSDHO se pak 

podílejí na stavbě improvizovaných úkrytů, nebo přestavbě vytypovaných odolných staveb 

na tento druh úkrytů. Při výstavbě improvizovaných úkrytů postupují dle instrukcí HZS ČR 

nebo krizových orgánů. 

Na stavbě, nebo obsluze krytů se podílejí všechny JSDHO. 
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Zabezpečování výdeje prostředků individuální ochrany 

Je-li na území obce zřízeno zařízení pro výdej PIO a je-li potřeba mezi členy výdejního 

střediska zařadit další osoby, naskytuje se možnost jej obsadit členy místní JSDHO. Toto 

zařazení členů JSDHO do výdejního střediska bude s podmínkou, že nebude ohrožena absencí 

členů akceschopnost JSDHO. Osoby z těchto jednotek mají základní znalosti v používání PIO 

a mohou osoby přebírající tento materiál náležitě poučit o způsobu nošení, údržbě a použití 

PIO. 

Při zabezpečení výdeje PIO se JSDHO částečně podílí za výše uvedených podmínek. 

3.2 Návrh možné struktury jednotek SDH obcí v oblasti ochrany 

obyvatelstva 

JSDHO jsou v rámci ČR obrovským personálním potenciálem, který může tvořit až 80 tisíc 

osob. JSDHO jsou pravidelně rozmístěné ve většině sídelních aglomerací a mají v součastné 

době základní ochranné pomůcky, požární vybavení a různé prostředky k plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. I přes hmatatelné rozdíly mezi JSDHO jak ve výcviku, tak materiálním 

vybavení, k provádění úkolů ochrany obyvatelstva to v určitém měřítku postačuje. 

Jelikož pro všechny úkoly ochrany obyvatelstva nepostačují všechny JSDHO, jsou utvářeny 

JSDHO předurčené pro úkoly ochrany obyvatelstva. V rámci územního odboru HZS kraje 

by mělo být vytvořeno několik JSDHO předurčených k ochraně obyvatelstva. Tyto JSDHO 

je nutno vytvořit ve všech územních odborech bez rozdílu potřebnosti dané havarijním 

plánem. Je-li havarijním plánem dána zvláštní potřeba těchto jednotek, budou jejich počty 

navýšeny tak, aby byla jejich potřeba hrazena s určitou rezervou. JSDHO tak budou konat 

všechny úkoly OO a tam, kde nebudou schopny kvalifikovaně zasahovat, bude jim poskytnuta 

podpora ze strany HZS ČR, JSDHO předurčených k plnění úkolů OO a jiných subjektů IZS. 

K vytvoření JSDHO předurčených k plnění úkolů OO a jednotek bez předurčenosti je třeba 

zhodnotit požadavky na vybavení a výcvikový plán. Cílem odborných příprav musí být 

získání vědomostí o specifikách úkolů ochrany obyvatelstva. K praktickým dovednostem 

je nutné organizovat taktické a prověřovací cvičení z témat ochrany obyvatelstva. U jednotek 

předurčených přípravu zkvalitnit jejich zapojováním do součinnostních cvičení IZS s cílem 

přípravy pro skutečné nasazení v souvislosti s řešením mimořádných událostí nebo krizových 

situací. [21] 
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3.3 Dílčí závěr 

V kapitole Návrhy řešení byly za využití analýzy možností JSDHO plnit úkoly civilní 

ochrany navrženy zásady plnění jednotlivých úkolů civilní ochrany za mírových a vojenských 

stavů. Dále byla navržena struktura JSDHO v oblasti ochrany obyvatelstva. Současný směr 

zřizování předurčenosti JSDHO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva je zcela správný 

a efektivní. Toto se však neděje ve všech krajích stejným tempem. Z návrhu vyplývá, že jako 

efektivní se zdá převzetí všech úkolů zařízení civilní ochrany JSDHO, a to do té míry, 

do které tyto úkoly budou schopny plnit, a to z důvodů materiálních nebo jejich výcviku. 

Jednalo by se pravděpodobně o jednotky kategorie JPO V, neboť jejich územní rozmístění 

po ČR je nejvíce vyhovujícím. Z části těchto jednotek je možné vytvořit v rámci území ORP 

několik jednotek předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Tyto předurčené 

jednotky budou společně s jednotkami kategorií JPO II a JPO III plnit úkoly složitější, nebo 

tvořit pro ostatní JSDHO taktickou a technickou podporu. 

V jistém slova smyslu by tak mohly plně nahradit zařízení civilní ochrany bez právní 

subjektivity, které v současné době přežívají jen z vůle svých zřizovatelů. Jejich rozmístění 

po území ČR je nerovnoměrné a z důvodu neplnění všech úkolů civilní ochrany neúplné. 

Převedením všech úkolů zařízení civilní ochrany na JSDHO by mělo být zajištěno novým 

legislativním dokumentem, který by zároveň nahradil dnes již zastaralou vyhlášku 

č. 380/2002 Sb. 
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Závěr 

V současnosti je viditelné zvýšené množství katastrof. Z pohledu přírodních katastrof se zatím 

toto zvyšující se množství nedokáže reálně objasnit, kdežto katastrofy způsobené lidskou 

činností mohou stát za stále rychlejším vývojem průmyslu a stále větším množství 

nebezpečných potenciálů mezi lidstvem. Nelze opomenout ani velké riziko terorismu 

a lokálních válečných konfliktů ve vzdálených zemí s jaderným potenciálem. 

Aby bezpečnostní systém v ČR dokázal co nejlépe a efektivně ochránit obyvatelstvo, je nutné 

vybudovat spolehlivý a účinný systém jednotek působících na úseku ochrany obyvatelstva. 

V této práci byly nejprve v rámci teoretického vymezení řešené literatury vysvětleny pojmy 

často provázející touto prací. Byly vymezeny základní legislativní dokumenty zabývající 

se tímto problémem. Následně jsou v práci podrobně popsány jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obcí, a to i s nastíněním jejich historie. Po provedené deskripci jednotek SDH obcí 

následuje kapitola o civilní ochraně, kde je vysvětlen její význam a úkoly, které spadají 

do kompetencí civilní ochrany. 

K porovnání možností zapojení jednotek SDH obcí do úkolů civilní ochrany byla provedena 

analýza řešené problematiky. V rámci analýzy byl proveden průzkum mezi náhodně 

vybranými jednotkami z Plzeňského a Středočeského kraje. Průzkum byl směřován ke zjištění 

vybavenosti a provádění výcviku ve směru k plnění úkolů civilní ochrany. Po provedeném 

průzkumu ve formě vyplněných dotazníků a konzultace s veliteli jednotek byla provedena 

analýza možností plnění úkolů civilní ochrany. Z provedené analýzy vyplývá, že ač jsou 

jednotky SDH obcí dnes dostatečně vystrojené a vyzbrojené pro plnění úkolů civilní ochrany, 

nemůžou zcela samostatně plnit všechny jejich úkoly. Tyto úkoly budou plnit jednotky 

předurčené pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva, HZS kraje a zřízená zařízení civilní 

ochrany. Nicméně všechny jednotky SDH obcí mohou být minimálně nápomocné a určitou 

měrou se mohou na těchto úkolech spolupodílet. 

V návrhové části je zhodnoceno a navrženo působení jednotek SDH obcí, které nejsou 

předurčeny k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, v úkolech civilní ochrany, jak za mírových 

stavů, tak za stavů souvisejících s obranou země. Návrhová část tak plně koresponduje 

s analytickou částí, kdy jsou z provedené analýzy vyvozeny závěry. Dále se návrhová část 

zabývá možnou budoucí strukturou jednotek SDH obcí s provázaností jednotek SDH obcí 

předurčených k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Hlavním přínosem práce je poukázat na možnosti plnění úkolů civilní ochrany jednotkami 

SDH obcí, kdy se naskytuje možnost těmito jednotkami plně nahradit zařízení civilní ochrany 

bez právní subjektivity. K tomuto převedení úkolů a k celkovému zefektivnění civilní ochrany 

v České republice je zapotřebí změnu nebo vytvoření nových legislativních dokumentů 

týkající se této problematiky. 
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Seznam použitých zkratek 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

CO – civilní ochrana 

HZS – hasičský záchranný sbor 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

GSM – groupe spécial mobile (globální systém mobilní komunikace) 

IZS – integrovaný záchranný systém 

JPO – jednotka požární ochrany 

JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění 

KOPIS – krajské operační a informační středisko 

OO – ochrana obyvatelstva 

ORP – obec s rozšířenou působností 

PES – polyester 

PIO – prostředky individuální ochrany 

PMS – požární motorová stříkačka 

PO – požární ochrana 

PS – pracovní stejnokroj 

SDH – sbor dobrovolných hasičů 

VRZ – výstražné a rozhlasové zařízení 

ZOP – základní odborná příprava 
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