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Anotace 

Baláž, P.: Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu: 

bakalářská práce. Ostrava. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014, 

74 s. 

 Bakalářská práce zkoumá příčiny a následky stresové reakce profesionálních hasičů 

při vyhlášení poplachu. Zabývá se také problematikou stresu, adaptací na stres a popisuje 

hlavní stresory, které mohou na hasiče působit. V bakalářské práci jsou popsány 

i nejčastější projevy stresu a základní techniky a antistresové aktivity pro účinné zvládání 

stresu. Tato bakalářská práce se také věnuje požadavkům, které jsou kladeny na hasiče při 

přijímacím řízení, i požadavkům, týkajících se výkonu služby. Zaměřuje se i na odbornou 

přípravu, na psychickou způsobilost hasiče a na způsoby vyhlášení poplachu jednotce. 

Příčiny a následky stresové reakce hasičů při vyhlášení poplachu pak byly zkoumány 

výzkumem formou dotazníku. 
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Annotation 

Baláž, P.: Ways of Raising the Alarm and Stress Reaction of Firefighters to the First 

Alarm: thesis. Ostrava. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2014, 74 p. 

 The bachelor`s thesis investigates the causes and consequences of the stress 

reaction of professional firefighters during the alert publication. It is also dealing with the 

issue of stress, stress adaptation and describes the main stressors that can act on the 

firefighters. The most common symptoms of stress and basic techniques and anti-stress 

activities for effective stress control are described in the  bachelor`s thesis. This bachelor`s 

thesis is also dealing with the requests that are placed on the firefighters during admissions 

and the requests relating to the service performance. It is also focused on training, psychic 

ability of the firefighter and on the ways of alert publication to unit. The causes and 

consequences of the stress reaction of  firefighters during the alert publication were then 

investigated with the help of  the questionnaire. 
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1. Úvod 

Zásadní význam pro kvalitní službu hasiče ve výjezdové jednotce má jeho fyzická 

a duševní rovnováha, která je zárukou úspěšného, profesionálního výkonu při jeho 

náročném a nebezpečném povolání. Zajištění celkové kondice záchranáře závisí 

na aktivním tréninku psychických, fyzických a odborných kompetencí. V současné době 

je zaměření přípravy hasiče nejvíce směřováno na fyzickou kondici a všeobecnou 

odbornou přípravu, problematika psychické způsobilosti a psychohygieny se v plánech 

odborné přípravy objevuje jen okrajově. Přitom péče o duševní zdraví tvoří nedílnou 

součást přípravy u všech pomáhajících profesí. Přestože hasiči při zvládání stresových 

situací vykazují vysokou odolnost vůči zátěži, nelze vyloučit, že při setkání se silnou 

traumatizující událostí nebudou zasaženi akutním stresem či posttraumatickou stresovou 

poruchou. Na základě vlastních zkušeností jsem přesvědčený, že odolnost vůči stresu 

a únavě je pro práci hasiče velice důležitá a celkově ovlivňuje zdárný průběh celého 

zásahu. Je proto nezbytné věnovat patřičnou pozornost problematice stresu 

a psychohygieny v rámci odborné přípravy a tím podpořit možnosti získání zpětné duševní 

rovnováhy organismu [25]. 

V rámci bakalářské práce bude provedeno dotazníkové šetření se členy 

výjezdových jednotek u HZS Libereckého kraje. Cílem této práce je popis stresové reakce 

profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu a identifikace hlavních stresorů, symptomů 

a specifických reakcí hasičů na stres. 

Nepostradatelný význam má i způsob vyhlášení poplachu jednotce. Způsob 

vyhlášení poplachu a předání všech potřebných informací o vzniklé události má značný 

vliv na zdárné řešení mimořádné události a poskytnutí dostatečného množství sil 

a prostředků na místě zásahu. Proto také bude provedeno srovnání způsobu vyhlášení 

poplachu a porovnání informačních systémů ve vazbě na operační řízení se způsobem 

vyhlášení poplachu v zahraničí. 
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2. Rešerše 

Hlavním cílem rešerše je seznámit čtenáře s použitou literaturou, z níž jsem při 

tvorbě této bakalářské práce vycházel. Ve své práci se postupně zajímám o problematiku 

stresu a stresového jednání u výjezdových hasičů. Cenné podklady a podněty pro svou 

práci v oblasti stresu u výjezdových hasičů jsem získal v knižní publikaci S. Švába [24], 

[25] a v diplomové práci  V. Formánka [30]. Možnost srovnání řešení různých stresových 

situací a krizových stavů u mimořádných událostí jsem získal v knižní publikaci 

B. Baštecké  [11]. 

Důležitým aspektem pro zajištění výkonu služby kvalifikovanými příslušníky je 

stanovení kritérií ke vstupu občana do bezpečnostního sboru. Informace a podmínky 

o přijetí uchazeče do služebního poměru jsem čerpal ze zákona č. 361/2003 Sb. [1], [2].  

V další části své práce jsem se zajímal o způsob vyhlášení poplachu u jednotek 

požární ochrany, a o informační podporu integrovaného záchranného systému v operačním 

řízení [18], [21]. 

Na závěr své práce jsem se zaměřil na srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS 

LK se zahraničím. Pro vyhodnocení této části  bylo nutné prostudovat internetové stránky 

o hasičích v Německu,  Anglii, Polsku a na Slovensku [31], [32], [33], [34]. 

Stěžejní publikace, které byly cenným přínosem pro tvorbu mé bakalářské práce 

jsou dále podrobněji popsány: 

Zákon č.361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů [1]. 

Účelem tohoto zákona je upravit právní poměry fyzických osob, které 

v bezpečnostním sboru vykonávají službu a stanovit podmínky pro výkon služby. 

V zákoně jsou podrobně stanoveny podmínky pro vstup uchazečů do bezpečnostních sborů 

a jsou zde stanoveny podmínky pro získání zdravotní, osobnostní a fyzické způsobilosti 

příslušníka [1]. 

ŠVÁB, Svatoslav. Základy pracovní a inženýrské psychologie hasiče. 1. vyd. Ostrava: 

SPBI, 1998, 57 s. ISBN 80-861-1127-X. 

Publikace se zabývá nutností systémového přístupu k hodnocení psychických 

dispozic záchranáře. Smyslem a cílem publikace je zajistit progresivní rozvoj záchranáře 

a získání společenského uznání této profese. Společenské uznání je důležité pro budování 

odborných bezpečnostních služeb [24].  
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BAŠTECKÁ, Bohumila a kolektiv: Psychosociální krizová spolupráce. Vyd. 1. Praha: 

Grada, 2013, 317 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80 247-4195-6 [11]. 

Tato učebnice se zaměřuje na současný vývoj společnosti a klade důraz na 

odolnost, komunitu, duchovní potřeby a partnerství. Dostáváme možnost srovnání řešení 

stresových situací a krizových stavů očima duchovního, novináře, sociální pracovnice, 

psycholožky, ale i těch, kdo prožili a přežili mimořádnou událost. Výsledkem je evoluční, 

antropologický, spirituální, sociálně psychologický a bezpečnostní pohled na neštěstí 

a pomoc. Učebnice je určena také pro bezpečnostní sbory a odborníky v daných 

profesích[11]. 

LUKÁŠ, Luděk a kolektiv. Informační podpora integrovaného záchranného systému. 

1. vyd. V Ostravě: SPBI, 2011, 182 s. Spektrum. ISBN 978-80-7385-105-7 [18]. 

Publikace nás uvádí do problematiky informační podpory činnosti integrovaného 

záchranného systému. Informační podpora je důležitým prvkem při organizaci 

záchranných a likvidačních prací pro podporu velení, řízení a rozhodování. Dále tato 

publikace objasňuje základy informačních systému a způsoby sdílení dat u základních 

složek IZS. Díky vývoji informačních systémů a sdílení dat došlo ke zrychlení předávání 

informací u všech řídících stupňů v operačním řízení a je nepostradatelnou částí zajištění 

informační podpory u moderního bezpečnostního sboru [18]. 
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3. Předpoklady k přijetí do služebního poměru a osobnost hasiče 

Služební poměr je zvláštním druhem pracovně právního stavu. Vznik služebního 

poměru je odlišný od vzniku pracovního poměru. Služební poměr nevzniká pracovní 

smlouvou, ale jednostranným rozhodnutím služebního funkcionáře o přijetí do služebního 

poměru. To neznamená, že občan může být do služebního poměru přijat pouze 

rozhodnutím služebního funkcionáře proti své vůli, ale musí o přijetí do služebního 

poměru písemně požádat. Není vhodné, aby do služebního poměru byl přijat každý 

uchazeč, který o přijetí požádá. Příslušný právní předpis stanoví přísná kritéria (podmínky) 

přijetí nového příslušníka do bezpečnostního sboru. Stanovením náročných podmínek 

dojde k dostatečné selekci uchazečů tak, aby v bezpečnostním sboru vykonávali službu 

kvalifikovaní a morálně vyspělí jedinci. Zejména psychická a fyzická náročnost práce 

v bezpečnostním sboru vyžaduje stanovení vysokých kritérií pro výkon příslušníka, a to 

především v oblasti: 

 zdravotní, 

 fyzické, 

 osobnostní způsobilosti příslušníka [1],[2]. 

Právní normy, které stanovují a upřesňují podmínky přijetí do bezpečnostního 

sboru jsou zejména: 

 Zákon č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, 

 Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, 

 Vyhláška č. 393/2006 Sb. o zdravotní způsobilosti, 

 NV č. 104/2005 Sb. kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních 

sborech, 

 Vyhláška č. 487/2004 Sb. o osobnostní způsobilosti, 

 Pokyn GŘ HZS ČR č.58/2008 ze dne 30. prosince 2008 [1], [2], [27]. 

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů podrobně stanoví 

podmínky a kritéria přijetí příslušníka do služebního poměru a setrvání v něm. V dalších 

výše uvedených zákonech, vyhláškách, nařízeních vlády a jiných právních předpisech jsou 

tyto podmínky podrobněji upřesněny a patřičně doplňují zákon o služebním poměru. Tato 

kapitola bude dále zaměřena na podmínky, které přímo souvisí s cílem této práce, tedy na 

kvalifikační předpoklady pro výkon služby v bezpečnostním sboru [1], [2], [28]. 
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3.1. Všeobecné požadavky 

Práce profesionálního hasiče je velice náročná, a proto musí dojít již v počáteční 

fázi k dostatečné selekci uchazečů o vstup do služebního poměru. Z tohoto důvodu jsou 

bezpečnostním sborem stanoveny základní všeobecné požadavky pro prvotní výběr 

uchazečů. Stanovením těchto požadavků se značně zjednodušila práce personálního 

oddělení, které připravuje podklady o přijetí uchazeče. Po této základní selekci jsou 

uchazeči, kteří prošli tímto výběrem, osloveni personálním oddělením k dalšímu jednání 

o vstupu do služebního poměru. V dalším kole výběru již služební funkcionář stanoví 

konkrétní požadavky pro přijetí na uvolněné místo v bezpečnostním sboru. Pokud uchazeč 

splní všechny požadavky stanovené služebním funkcionářem a je na prvním místě 

vhodnosti pro obsazované místo, může služební funkcionář rozhodnout o přijetí uchazeče 

do služebního poměru. Po takto provedené základní selekci se znatelně zvýší 

pravděpodobnost personálního naplnění bezpečnostního sboru dostatečně kvalifikovanými 

příslušníky [1],[2]. 

Podle § 13 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, může být 

do služebního poměru přijat občan České republiky, který: 

• o přijetí písemně požádá, 

• je starší 18 let, 

• je bezúhonný, 

• splňuje stupeň vzdělání stanovený pro služební místo, na které má být 

ustanoven, 

• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby, 

• je plně způsobilý k právním úkonům, 

• je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle 

zvláštního právního předpisu (Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti), má-li být 

ustanoven na služební místo, pro které se tato způsobilost vyžaduje, 

• není členem politické strany nebo politického hnutí, a jde-li o služební 

poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace, 

• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem 

řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost [1], [27]. 
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Výše uvedené základní požadavky pro vstup do bezpečnostního sboru se jeví za 

dostatečné a oprávněné až na podmínku, že musí být občan starší 18 let. Z vlastní 

zkušenosti můžeme stanovit, že hranice 18 let není dostatečná a bylo by vhodnější tuto 

hranici posunout až na 21 let a tím zaručit přijetí příslušníků alespoň s minimálními 

životními zkušenostmi [2]. 

Jak již bylo několikrát uvedeno, práce profesionálního hasiče je velice náročná na 

výkon po fyzické, zdravotní a psychické stránce. Proto jsou v dalších kapitolách 

podrobněji popsány podmínky získání osobnostní, fyzické a zdravotní způsobilosti. 

3.2. Osobnostní způsobilost 

V dnešní době již nemůže obstát posuzování uchazečů pro výkon hasiče po 

psychické stránce na základě intuice nebo zběžného odhadu. 

Osobnostní způsobilost posuzuje psycholog psychologického pracoviště 

bezpečnostního sboru. V rámci psychologické služby hasičského záchranného sboru České 

republiky každý hasičský záchranný sbor kraje má své psychologické pracoviště. Hasičský 

záchranný sbor Libereckého kraje nemá psychologické pracoviště s laboratoří. Veškerá 

psychologická vyšetření, kterými jsou uchazeči o profesi hasiče podrobováni, se využívají 

psychologická pracoviště s laboratoří, která jsou akreditována generálním ředitelstvím 

hasičského záchranného sboru. Podle pokynu generálního ředitele ze dne 18. 12. 2006 

„cílem psychologického vyšetření je zjištění, zda je komplexní profil uchazeče nebo 

příslušníka v souladu s osobnostními charakteristikami, které jsou předpokladem pro 

výkon služby, popř. služební místo, na které má být ustanoven“ [2], [6], [19], [28]. 

Vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti vymezuje pro výkon služby 

v bezpečnostním sboru následující osobnostní charakteristiky: 

• intelektově v pásmu průměru nebo vyšším, 

• emočně stabilní, 

• psychosociálně vyzrálý, 

• odolný vůči psychické zátěži, 

• s žádoucí motivací, postoji a hodnotami, 

• bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů a v oblasti 

autoregulace, 

• bez znaků nežádoucí agresivity a bez psychopatologické symptomatiky. 
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Při zjišťování osobnostní způsobilosti využívá psycholog metodu pozorování, 

rozhovoru, anamnestického vyšetření, analýzy objektivních údajů a psychologické testové 

metody. Závěr zjišťování osobnostní způsobilosti je zpracován v listinné podobě ve třech 

stejnopisech. Po jednom stejnopisu jsou rozděleny mezi uchazeče, služebního funkcionáře 

a psychologické pracoviště k založení do archivu [2],[6]. 

3.3. Fyzická způsobilost 

Podle ustanovení § 15 odst. 4 a § 79 odst. 4 zákona o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů se za „fyzicky způsobilého považuje občan (příslušník), který 

vyhovuje požadavkům na tělesnou zdatnost, jež stanoví ředitel bezpečnostního sboru 

služebním předpisem pro výkon služebního místa, na které má být ustanoven“ [1]. 

Fyzická způsobilost se u HZS ČR ověřuje při nástupu ke sboru a dále pak 

periodicky jednou ročně. Zkouška z fyzické způsobilosti se skládá ze silové části 

a vytrvalostní části. Silová část se zpravidla ověřuje vykonáním dvou silových cviků (kliky 

nebo zdvihy na hrazdě a sedy lehy nebo zdvihy nohou vleže) o předepsaném počtu 

opakování. Vytrvalostní část se ověřuje v disciplíně běhu nebo plavání s předepsanou 

délkou trati a časem splnění. Uchazeč o vstup do bezpečnostního sboru musí úspěšně 

vykonat obě vytrvalostní disciplíny, pro periodické přezkoušení stačí úspěšně vykonat 

jednu zvolenou vytrvalostní disciplínu. Podrobné podmínky pro úspěšné vykonání testu 

fyzické způsobilosti jsou stanoveny v pokynu GŘ HZS ČR č. 58/2008 [8]. 

3.4. Zdravotní způsobilost 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 79 odst. 1 Zákona o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posuzuje 

poskytovatel pracovně lékařských služeb při lékařských prohlídkách. Posuzování zdravotní 

způsobilosti uchazečů do sboru a příslušníků je prováděno dle Zákona č. 373/2011 

Sb., o specifických zdravotních službách a Vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní 

způsobilosti [1],[2], [4], [5]. 

Výsledkem ověření zdravotní způsobilosti je stanovení zdravotní klasifikace A, C 

nebo D: 

• klasifikační značka „A“ – vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon 

služby na služebním místě bez omezení, 
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• klasifikační značka „C“ – vyjadřuje zdravotní způsobilost pro výkon 

služby na služebním místě s omezením, 

• klasifikační značka „D“ – vyjadřuje zdravotní nezpůsobilost pro výkon 

služby na služebním místě [2]. 

Zdravotní klasifikace vyjadřuje rozsah schopnosti pro výkon služby 

v bezpečnostním sboru. K jednotlivým klasifikačním značkám jsou přiřazeny seznamy 

činností stanovených v bezpečnostním sboru. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, vad 

a stavů se podle náročnosti člení na sloupce I. až III., ke kterým je přidělena klasifikační 

značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním 

místě [2], [7]. 
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4. Charakteristika stresu a stresového jednání 

Mnohé přiměřené životní situace a jejich překonávání člověka pozitivně motivují 

a připravují na další životní situace, ale nadměrná zátěž se projevuje negativně, vzniká 

stres [13]. 

V současné době je povolání profesionálního hasiče veřejností vnímáno především 

jako rizikové povolání ve smyslu ohrožení zdraví při požárech a styku s nepříjemnými 

situacemi při dopravních nehodách. Již méně často je jejich profese vnímána jako soubor 

nepříznivých faktorů, mezi které bezesporu patří fyzická a psychická náročnost této 

profese [10]. 

Profesionální hasiči zasahují zejména při: 

• likvidaci požárů, 

• odstraňování následků silničních, železničních, leteckých a jiných 

dopravních nehod, 

• úniku ropných, chemických a jiných nebezpečných látek, 

• radiačních haváriích a nehodách, 

• technických a technologických pomocí a havárií, 

• povodních, větrných smrští a jiných přírodních katastrofách, 

• teroristických útocích [10]. 

Výše uvedené činnosti vyžadují od zasahujících hasičů vysokou fyzickou zdatnost 

a schopnost odolávat psychické zátěži. 

4.1. Stres 

Problematiku stresu začal poprvé systematicky sledovat americký fyziolog 

a průkopník poznání autonomního nervového systému Walter Bradford Cannon, který 

zkoumal úlohu sympatického nervového systému při zátěži organismu a reakci na ohrožení 

nazvanou „útok nebo útěk“. Vycházel z teorie homeostázy tedy cílené snahy organizmu 

uvést vnitřní prostředí do fyziologické rovnováhy. Kanadský fyziolog H. Selye (1936) dále 

popisuje, že organismus je ve stresu pod vlivem podnětů přesahujících svou velikostí nebo 

trváním kapacitu homeostatických mechanismů. H. Selye uvádí, že "Stres je stav 

biologického systému projevující se ve formě specifického syndromu, který představuje 

souhrn všech nespecificky vyvolaných změn v rámci daného biologického systému" 

a popisuje stres jako nespecifickou odezvu organismu na prožívanou zátěž. H. Coper 
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a M. H. Apley (1966) definují stres jako stav organismu, kdy jeho integrita je ohrožena 

a organismus musí zapojit všechny schopnosti na svoji ochranu [17], [29]. 

Pojem „stres“ ve volném překladu znamená „zátěž“, ale v širším pojetí znamená 

psychickou zátěž, tedy psychologické změny vyvolané situacemi, podněty, jimž se nelze 

přizpůsobit a vyžadují nadměrné psychické nebo psycho-fyzické vypětí. Stres je souborem 

reakcí organismu na vnitřní a vnější situační podmínky, které narušují klidný chod funkcí 

organismu [20], [13]. 

Reakce organismu na stres je adrenergní reakcí a organismus se připravuje na boj 

nebo útěk. Dnešním problémem je, že stresu chybí jeho původní účel, kdy nenásleduje 

adekvátní fyzická aktivita, na kterou bylo tělo adrenergní reakcí připraveno [13], [16]. 

Nepříjemné životní situace, jako je například příliš hlučné prostředí, konfliktní 

vztahy nebo přítomnost u tragických mimořádných událostí, jsou označované jako distres. 

Naopak příjemné životní situace nazýváme eustres, jedná se o tzv. „pozitivní“ stres, díky 

kterému se zvyšuje psychická odolnost a výkonnost jedince, překonávání zátěže nás 

posunuje dál, zoceluje. Mezi tyto situace patří například narození dítěte nebo svatba [20]. 

Zvláštním případem je posttraumatický stres. Jedná se o nežádoucí psychickou 

reakci, která je vyvolávaná po prožité traumatizující situaci a je jakýmsi dozníváním 

prodělaného traumatu nebo jeho připomínkou. Příčinou posttraumatické stresové poruchy 

je opožděná složitá reakce na mimořádný stres (katastrofy, hromadné neštěstí, závažné 

úrazy, smrt blízké osoby, rozvod, násilný čin apod.). Příznaky posttraumatického stresu se 

nejčastěji objevují během několika týdnů, měsíců, ale mohou se v některých případech 

objevit až v rozmezí několika let po prožití traumatizující události. Mezi příznaky 

posttraumatické stresové poruchy například patří - vracející se vzpomínky (znovuprožívání 

událostí), děsivé sny, úzkost, vyhýbání se podnětům spojených s událostí, izolování, hněv 

a podrážděnost. Symptomy mají trvat nejméně jeden měsíc, aby mohly být označeny za 

patologické [15], [20], [22], [29]. 

Podle Brádky „každé vyhlášení poplachu vyvolá u členů výjezdové skupiny 

psychický stres“. Podle Švába akustický signál při vyhlášení poplachu vyvolá alarmovou 

reakci. V organismu začínají probíhat změny připravující jej na očekávanou zátěž. 

Velikost prožitého stresu závisí na fyzických dispozicích daného jedince, jeho 

připravenosti na očekávané situace, psychické odolnosti a na situaci ve které se právě 

nachází (běžná práce, hygiena, spánek). Profesionální hasiči (záchranáři) jsou vystaveni 

oproti jiným profesím nepravidelné fyzické a psychické aktivitě, kdy z relativního klidu 
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téměř okamžitě přechází do maximálního vypětí organismu jak po fyzické, tak i po 

psychické stránce [12], [13], [25]. 

4.2. Adaptace organismu 

Adaptaci organismu se snažil popsat již kanadský fyziolog H. Selye (1936) 

na základě prováděných výzkumů na zvířatech. Ta byla vystavena nadměrnému hluku, 

vedru a jiným stresům. Zvířata na tyto stresory reagovala postupně určitými 

fyziologickými změnami, které byly pokusem o adaptaci organismu na stresující situaci. 

Pokud se adaptace nezdařila, zvířata zahynula [15], [20]. 

Podle Hartla je adaptace organismu schopnost živých organismů přizpůsobovat 

se podmínkám, ve kterých existují. Organismus se snaží udržet svoji vnitřní rovnováhu 

a snaží se při narušení zdravého chodu organismu nadměrnou zátěží (stresem) aktivně 

vyrovnat vznikem potřeby, jako je hlad, žízeň nebo spánek [17]. 

Celkový průběh reakce na stresové situace se dá rozdělit do tří fází. Jedná se o fáze 

poplachové reakce, odporu a zhroucení organismu. Tyto fáze se mohou překrývat 

a vzájemně kombinovat. Následující popis těchto fází je tedy nutné chápat jako 

zjednodušený, schématický [20]. 

 Fáze poplachové reakce 

Ve fázi poplachové reakce organismus mobilizuje energii a připravuje tělo na akci 

(útok nebo boj), dochází ke zrychlení srdečního tepu a dýchání. Cítíme neklid, případně 

úzkost nebo strach z konkrétní hrozby. Do metabolismu těla zasahují kortikosteroidy, 

mobilizují se rezervy a organismus se připravuje na déle trvající boj [20]. 

 Fáze odporu 

Po vyčerpání poplachové reakce přichází na řadu fáze odporu, která je odpovědí na 

pokračující působení stresoru. Člověk disponuje velkou mírou adaptace, ale jeho schopnost 

adaptovat se působením stresorů není nevyčerpatelná. Pokud intenzivní vliv stresoru trvá, 

dochází k negativním emocím a pokud se vliv zátěže nezvládne, hrozí zhroucení 

adaptačního systému a tělo přechází do fáze zhroucení organismu [20]. 
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 Fáze zhroucení organismu 

Každý jedinec má různou reakci na nepříznivé faktory stresu. Fáze zhroucení 

organismu se dá nazvat i jako fáze vyčerpání rezerv a do této fáze postižený přechází, 

jestliže se nepodařilo zvládnout stresovou situaci. Důsledkem nezvládnutí stresové situace 

je zhroucení adaptačních mechanismů. Z nahromaděné energie a stresových hormonů 

(např. adrenalin, kortikol a kortikon) dochází k psychosomatickým důsledkům a psychický 

stav je charakterizován trvalým vnitřním napětím a depresemi. Při celkovém vyčerpání 

adaptivní energie organismu může dojít až ke smrti jedince [20]. 

4.3. Zdroje psychického stresu 

Stresor je podnět různého charakteru vnějšího prostředí, který působí zátěžově 

na organismus a vyvolává stav stresu nebo stresovou reakci. Stresory působí 

prostřednictvím emocí, především strachu a hněvu, které jsou spojovány s činností 

vegetativní nervové soustavy. Jak jsme již popsali, jsou-li stresory slabé, organismus 

se adaptuje a zvládnutý stres zpětně posiluje odolnost jedince vůči zátěži [20]. 

Za základní zdroje psychického stresu lze např. považovat: 

• psychická traumata, 

• nepříznivý zdravotní stav, 

• nepříznivá sociální situace, 

• časovou tíseň, 

• fyzikální stresory (hluk, teplo), 

• nežádoucí životní podmínky [20], [24]. 

Při zdolávání požáru, dopravních nehodách a jiných haváriích je po hasičích 

vyžadována mimořádná fyzická zdatnost spolu se schopností dobře snášet horko, nepřízeň 

počasí a psychickou zátěž. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že škála stresových 

faktorů pro hasiče je velmi rozmanitá a znatelnou míru stresu zažívá hasič již při vyhlášení 

poplachu. Hasiči často pracují ve své práci pod tlakem kvůli nedostatku času, nemožnosti 

opakování svého rozhodnutí (možnost osobního selhání), ale jejich psychiku dokáží také 

ovlivnit takové zdánlivé maličkosti, jako jsou např. selhání osobního vybavení nebo 

porucha funkčnosti používaného technického prostředku [24], [25].  

 



13 

4.3.1. Nejčastější stresory hasičů 

Práce hasičů v zásahové jednotce je velice rozmanitá a výjezd jednotky 

k mimořádné události ani druh vykonávané práce se nedá dopředu naplánovat. Hasiči jsou 

připraveni v každou denní hodinu pomoci, vyjíždějí ve dne, v noci, za horkého, ale 

i chladného počasí. Jejich práce si nevybírá ani místo zásahu a pracují často ve velmi 

nepříznivých podmínkách za nedostatku světla, dýchatelného vzduchu a hluku. Základním 

předpokladem pro zmírnění negativních reakcí na stres je kvalitní odborná příprava se 

zaměřením na všechny typy záchranných a likvidačních prací a zvyšování fyzické kondice 

jedince. 

Mezi nejčastější stresory působící na psychiku hasičů patří: 

• hluk, křik, 

• změna počasí, 

• horko (sálavé teplo, tropické dny), chlad, 

• světlo, tma, zakouřené prostředí, 

• časový tlak, 

• dlouhodobá koncentrace pozornosti, 

• odpovědnost, osobní selhání, 

• přítomnost u tragických událostí [24], [25]. 

4.3.2. Stresová situace při vyhlášení poplachu 

Studium vlivu vyhlášení poplachu na psychiku hasiče prováděl již Brádka, který ve 

svých závěrech uvedl, že vyhlášení poplachu vede ke zvýšení tepové frekvence 

zkoumaného jedince. Výše tepové frekvence je jiná u různých typů ohlašovaných událostí, 

kde největší hodnoty naměřené tepové frekvence byly zaznamenány u událostí typu požár 

a chemická havárie. Tepová frekvence byla nejvyšší v době vyhlášení poplachu, během 

jízdy klesala a opět stoupla na místě události. Rychlost opětovného poklesu byla přímo 

úměrná náročnosti provedení zásahu. Velikost psychického stresu hasičů je závislá i na 

služebním zařazení ve výjezdové jednotce. Jinou míru stresu bude pociťovat velitel 

jednotky, strojník nebo hasič.[12], [25]. 

Nejčastějšími příčinami stresu u záchranářů jsou neznalost situace při vyhlášení 

poplachu, časová tíseň, strach a úzkost. Je dokázáno, že každé vyhlášení poplachu vyvolá 

u členů výjezdové skupiny stres. Velikost psychického stresu závisí na psychické odolnosti 
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jedince, v jaké situaci se právě nachází (hygiena, fyzická aktivita, spánek) a subjektivním 

očekáváním situace na místě zásahu [12], [24], [25]. 

 Neznalost situace při vyhlášení poplachu 

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro vznik stresu při vyhlášení poplachu 

je neznalost situace, která čeká na hasiče na místě zásahu. Prvotní informace jsou často 

nepřesné a zkreslené. Nedostatek informací (podrobností) o mimořádné události má za 

následek mnoho smíšených pocitů, které mohou negativně ovlivnit psychiku a zdárný 

průběh zásahu [25]. 

Hasiči mají často jen povrchní informace, jako jsou místo události, jestli se jedná 

o požár nebo dopravní nehodu, ale již často chybí informace o rozsahu mimořádné události 

a počtu osob, které jsou mimořádnou událostí ohroženy. V mnoha případech je nedostatek 

informací od operačního střediska způsoben situací, kdy oznamovatel mimořádné události 

je sám ve stresu a nelze od něho v dostatečné míře vytěžit všechny důležité informace. 

Oznamovatel často není schopen komunikovat s pracovníkem operačního střediska a na 

jeho dotazy odpovídá zmateně, nejasně a nesrozumitelně se sklony ke zveličování rozsahu 

události a záleží pak na schopnosti pracovníka operačního střediska, jak dokáže tyto 

důležité informace vytěžit a následně předat výjezdové jednotce [18], [21], [25]. 

 Negativní pocity z předchozích událostí 

Pro hasiče, kteří se již v minulosti setkali s nějakou událostí, jako je např. hořící 

obytný dům se záchranou osob, a je-li tato událost později šetřena a nepříznivě hodnocena, 

má často vyhlášení poplachu na stejný nebo obdobný typ události za následek okamžitý 

vznik stresu. 

 Časová tíseň při vyhlášení poplachu 

Dá se stanovit, že práce záchranářů v oblasti represe je často konaná pod časovým 

tlakem. Profesionální hasiči vyjíždějí k ohlášené události do dvou minut od vyhlášení 

poplachu. Hasič musí umět pracovat pod časovým tlakem, každé jeho rozhodnutí musí být 

rychlé, ale ne ukvapené. Dlouhé rozmýšlení má za následek snížení šance na záchranu 

osob. V běžné situaci je člověk schopen zpracovat 3 až 5 informací za sekundu, ale pod 

tlakem se tato schopnost snižuje až na zpracování pouze 1 informace za sekundu a někteří 
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jedinci nejsou schopni zpracovávat informace pod tlakem vůbec. Přitom na správném 

a včasném rozhodnutí často závisí zdárný průběh zásahu [24], [25]. 

Hasiči si jsou vědomi, že jejich nesprávné rozhodnutí může mít za následek 

negativní průběh provedení zásahu a následkem toho zvýšení rozsahu postižení 

mimořádnou událostí. Bohužel u práce záchranáře je výsledek již neměnný a nedá se již 

odvrátit. Stručně lze říci, že hasiči často zasahují na první a jediný pokus a nemají již 

žádnou možnost své případné chyby napravit. Z tohoto hlediska je práce záchranáře velice 

náročná na jeho psychiku v otázce osobního selhání [25].  

Podle Švába má významný podíl na včasné řešení mimořádné události vedle 

samostatnosti a iniciativy také rozumná připravenost k riziku. Připravenost k riziku 

neznamená hazardování se svým životem nebo zdravím, ale spočívá v rozvíjení morálně 

volních a intelektuálních schopností hasičů. Hasič, aby byl schopen zvládnout připravenost 

k riziku, musí také zvládnout své pocity úzkosti a strachu [25]. 

 Noční pohotovost 

Hasiči pracují na směnný provoz, v době od 00:00 do 06:00 mají dle denního řádu 

nařízenou noční pohotovost. O noční pohotovosti hasiči spí a vyhlášení poplachu v tuto 

dobu má za následek stresovou situaci, kdy hasiči z absolutní nuly startují do maximálního 

výkonu. V okamžik zaznění poplachu dochází u jedince v prvotní fázi ke stresu a ustrnutí, 

následuje zvýšení tlaku, adrenalinu, rozběh myšlenkových pochodů a až poté v sekundární 

fázi začne jedinec adekvátně jednat. Předchozí situace se dá jednoduše srovnat se situací, 

kdy vás někdo vystraší (přepadne) a tělo se stáhne do stavu obrany nebo útěku a potom 

teprve mysl vyhodnotí danou situaci a dochází k akci nebo uvolnění [13], [25]. 

Dá se stanovit, že každé vyhlášení poplachu v době noční pohotovosti má 

za následek vznik stresu pro členy výjezdové jednotky [12]. 

 Strach a úzkost 

Významnými stresory působícími na hasiče při vyhlášení poplachu jsou strach 

a úzkost. Strach je jednou z nejpřirozenějších emocí člověka, jde o normální reakci na 

skutečné nebezpečí a ohrožení. Hartl strach definuje jako „nelibá emoce, nepříjemný 

prožitek s neurovegetativním doprovodem“ na rozdíl od úzkosti, která je definována jako 

strach bez předmětu. Úzkost je nepříjemný emoční stav provázený s obdobnými 

psychickými a somatickými znaky jako strach, jehož příčina však není zcela jasná. 
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U úzkosti není zřejmý konkrétní spouštěč, je spíše důsledkem dlouhodobější frustrace. 

Postižený má pocit, jakoby se něco ohrožujícího mělo stát, ale neuvědomuje si, co by to 

vlastně mělo být. Strach může mít pozitivní důsledek, může motivovat nebo přinutit 

člověka něco měnit, nebo se jinak chovat. Podle Hartla mohou hasiči při vyhlášení 

poplachu spíše pociťovat strach, než-li úzkost, „strach je považován za záležitost 

epizodickou, zatímco úzkost za chronickou“ [17], [25]. 

Pro hasiče je velice důležité pochopení strachu, nikoliv jeho odmítání. Strachu 

se nevyhneme, je všude kolem nás a je mnoho příčin, které ho mohou vyvolat. Je důležité 

strach rozpoznat a připustit si jeho přítomnost. Jedinci, kteří nepociťují strach, mohou být 

svému okolí stejně nebezpeční jako jedinci, kteří strach pociťují téměř neustále. Strach je 

i pozitivním stimulem, při jeho přítomnosti dochází v organismu k maximálnímu 

podráždění a vybudí organismus k velké výkonnosti. Nezvládnutý strach ale může naopak 

přerůst do takové míry, kdy ztíží člověku jeho přizpůsobení, člověk je strachem ovládán, 

začíná propadat panice nebo mu znemožní řešení dané situace vůbec [25]. 

Záchranář by měl mít na paměti, že zachraňuje životy a ochraňuje majetek druhých, 

ale je také zodpovědný za sebe i život svých kolegů. 

4.4. Projevy stresu 

Stres je všude kolem nás, ve větší nebo menší míře a setkáváme se s ním téměř 

denně. Mnoho hasičů si myslí, že se jich stres netýká, ale právě jejich profese je vystavena 

neustálému tlaku okolního prostředí. Reakce na stres jsou normální reakce člověka 

v nenormálních situacích. Stres se nejčastěji objevuje v oblasti tělesné, mentální, emoční 

a v chování [15], [25]. 

 tělesné: 

Stres se v oblasti tělesné projevuje nejčastěji svalovým třesem nebo svalovou 

ochablostí. U jedinců lze pozorovat vedle nekoordinovaných pohybů také nadměrné 

pocení, bušení srdce, nevolnost a mnoho dalších vegetativních a metabolických poruch. 

Následkem stresu dochází také ke značnému snížení účinnosti imunitního 

systému [15], [16]. 
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 mentální: 

V oblasti mentální nejvíce dochází ke snížení koncentrace pozornosti a snížení 

myšlenkové plynulosti, zpětné vybavování stresových situací, produkce negativních 

myšlenek a pocity viny [15], [25]. 

 emoční: 

Pro emoční oblast je charakteristické pozorovat jedince, kteří trpí neschopností 

pocítit radost, trpí smutkem a skleslostí. Mají přehnaný strach, vztek, jsou agresivní a často 

trpí depresemi [15], [16], [25]. 

 chování: 

Zvýšení nebo naopak pokles aktivity, apatie, pasivita, přehnaná nedůvěra, neklid, 

extrémní mlčenlivost, změněné až chaotické chování, kouření, nadměrné pití alkoholu, 

přehnaná osamělost [15], [25]. 

Schopnost organismu odolávat stresovým faktorům a stresovým situacím nazýváme 

stresová tolerance. Stresová tolerance vzniká vlivem přerušovaných stresů a příležitostným 

vystavením stresu, kde organismus má možnost si na nové podněty postupně zvyknout, 

otužit se a tím zvýšit svoji odolnost. Zvládnutý stres zpětně zvyšuje odolnost jedince vůči 

pozdější zátěži. Každý člověk si v průběhu života vytváří své vlastní způsoby zvládání 

stresu a stresových situací [20]. 

4.5. Zvládání stresu 

Pro účinné zvládání stresu je důležité odstraňovat jeho příčiny, nikoliv jeho 

symptomy, které jsou jeho důsledkem. V dnešní době je známo mnoho technik zvládání 

stresu a obranných reakcí, pomocí kterých lze docílit obnovení psychické a fyzické 

rovnováhy jedince [14]. 

Vnitřní rovnováha organismu je velice důležitá pro základní životní funkce 

člověka. Rovnováha sil je důsledkem celé řady stabilizačních mechanismů, kterými je 

člověk vybaven, ale mnohdy nestačí jen vnitřní odhodlání jedince, aby se dostal na 

správnou cestu ke zpětnému získání rovnováhy, a je odkázán na pomoc z vnějšího 

prostředí. Je důležité jedince navést na správnou cestu, cestu uvolnění, fyzické aktivity ve 

spojení s dechovým cvičením (jóga, taj-či) a celkové správné životosprávy [11], [20]. 
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Zvládnutí stresu je nesporně snazší u jedinců, kteří mají kvalitní rodinné zázemí 

a pocházejí se sociálně stabilního prostředí. V neposlední řadě nesmíme zapomenout ani na 

význam náboženského vyznání, věřící bývají často odolnější vůči stresu a pomocí své víry 

dokáží snadněji překonávat stresové situace [11], [20] 

Nejčastější antistresové aktivity: 

• antistresové programy (pohybové aktivity, cvičení, masáže, koupele), 

• antistresové aktivity v emoční oblasti (zvládnutí negativních emocí jako 

jsou zlost nebo vztek, relaxace, uvolňovací a protahovací cvičení, 

relaxace hudbou, jóga), 

• antistresové aktivity v oblasti myšlení (ovládání myšlenkových 

pochodů, dechová cvičení, úniková relaxace, meditace, masáže hlavy 

a šíje), 

• školení, semináře, 

• copping, CISM, debriefing, defusing, 

• tělesný pohyb, správná životospráva a životní styl, 

• stanovení dílčích cílů, jejich reálnost a dosažitelnost, 

• dostatek spánku a odpočinku, 

• pravidelnost a střídmost ve stravování, 

• víra [12] [13], [15]. 

Profesionální hasiči mohou v dnešní době využít ke zvládnutí stresu i služeb 

psychologa. V rámci psychologické služby Hasičského záchranného sboru České 

republiky, každý HZS kraje má své psychologické pracoviště. V našich podmínkách si 

však psychologové u hasičů nezískali ještě takovou důvěru, jako například psychologové 

v Německu nebo USA. Zejména v USA se zabývají problematikou stresu od počátku 

80. let, kdy byla zavedena služba psychologa pro záchranáře. V USA mají příkladně 

propracovaný celkový systém psychologické služby a návštěva psychologa se stala zcela 

běžnou součástí života nejen hasičů, ale celé tamní populace [19], [23], [25]. 

Závěrem je možné konstatovat, že obecnou podmínkou pro zvládnutí stresu jsou 

životní perspektivy vycházející z dosavadního smysluplného života. Pokud máme životní 

perspektivy, jsme schopni mobilizovat síly i v těch nejhorších životních podmínkách [20]. 
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4.6. Syndrom vyhoření (Burn-out-syndrom) 

Syndrom vyhoření vzniká nejčastěji tam, kde lidé pracují s jinými lidmi, nebo se 

věnují potřebám jiných lidí. Zpravidla následuje po dlouhodobém svědomitém vykonávání 

náročné profese („kdo nehoří, nevyhoří“), kdy člověk pro svou práci přestává nacházet 

motivaci a sílu, práci vykonává bez zájmu, rutinně, dokonce až s odporem. Syndrom 

vyhoření rozdělujeme do několika vývojových fází. V počáteční fázi, nazývané také fází 

nadšení přináší práce zpočátku jedinci vysoké uspokojení. Touha po úspěchu a vysoké 

pracovní nasazení přináší riziko dobrovolného přepracování. Po počáteční fázi nadšení 

dochází ke stagnaci, kdy jedinec pociťuje časovou tíseň, nespokojenost a vytrácí se radost 

z práce. Následuje fáze frustrace charakteristická negativním vnímáním většiny věcí na 

pracovišti, která přechází v apatii a následné vyhoření. Prevencí pro vznik syndromu 

vyhoření je dostatek odpočinku a spánku, snaha o řešení aktuálních problémů a stanovení 

splnitelných cílů (někdy přehnané, nesplnitelné ambice můžou být počátečním spouštěčem 

a způsobí přetížení organismu). Řešením rozvinutého burn-out syndromu může být vhodná 

změna pracoviště nebo zaměstnání. [13],[15]. 

Dlouhodobý, nedostatečně řešený burn-out může dospět až do závažných forem 

deprese. Pro dobrý výkon profese hasiče je nezbytný profesionální přístup a adaptace na 

stresory jako např. bolest, utrpení a umírání druhých, které nesmí přerůst ve lhostejnost 

a emoční otupělost, které se často projevuje nejen v profesním, ale také soukromém životě 

hasiče. Právě lhostejnost je nejčastějším spouštěčem syndromu vyhoření u členů 

profesionálních hasičských jednotek [15]. 
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5. Zaměření odborné přípravy hasiče 

Dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, fyzická zdatnost a odborná připravenost 

hasiče – záchranáře je předpokladem ke zdárnému výkonu služby. Hasič – záchranář 

vykonává často velice náročné činnosti, na které je zaměřena odborná příprava. Teoretické 

znalosti, dovednosti a kompetence, které si musí hasič osvojit, jsou natolik rozsáhlé, že 

hasiče musíme každou směnu vést k neustálému zdokonalování formou několikahodinové 

odborné přípravy. 

Dá se předpokládat, že zvládnutím teoretických znalostí, osvojením si praktických 

dovedností a prohloubením schopností aplikovat teorii do praktické činnosti hasiče, je 

možné významně eliminovat míru stresu. Pokud je hasič dostatečně odborně připraven, má 

zájem o prohlubování svých znalostí a zdokonalování praktických dovedností, je schopen 

lépe reagovat v zátěžových situacích při skutečném zásahu [14]. 

V dalších částech této kapitoly se budu zabývat zaměřením odborné přípravy 

u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“). Pravidelná 

odborná příprava u HZS LK probíhá zejména v oblasti všeobecné odborné přípravy, 

fyzické odborné přípravy a formou prověřovacích a taktických cvičení. Pokynem ředitele 

HZS LK se stanoví provádění pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany 

a příslušníků Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na kalendářní rok. Dále je 

měsíčně krajským ředitelstvím určen plán a zaměření odborné přípravy na daný kalendářní 

měsíc. Odborná příprava u jednotky probíhá každou směnu v celkové délce osmi hodin, 

výjimkou je pondělí, kdy jednotka provádí tzv. den techniky. V tento den jsou stanoveny 

pouze tři hodiny OP [9]. 

5.1. Všeobecná odborná příprava 

Do všeobecné odborné přípravy je možné zařadit téměř veškerou odbornou 

přípravu, která vede ke zdokonalování práce hasiče s využitím moderních pracovních 

a technologických postupů a zvyšuje jeho profesionální úroveň. Pravidelným výcvikem 

zajišťujeme průběžné opakování činností vykonávaných na místě zásahu a plynulé 

zvyšování profesionální úrovně hasiče. Všeobecná odborná příprava je základním pilířem 

pro přípravu hasiče na činnosti vykonávané u mimořádných událostí. Výčet činností 

prováděných na místě zásahu je rozsáhlý, proto se musíme snažit, aby zaměření odborné 

přípravy odráželo všechny možné činnosti vykonávané hasičem na místě události, 

abychom dokázali hasiče adekvátně připravit na možné krizové situace. 
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Pravidelná všeobecná odborná příprava je zaměřena zejména na: 

• taktické postupy zásahu a taktické řízení, 

• taktická cvičení, prověřovací cvičení, trenažery, výcvik v polygonu, 

• základní pracovní postupy na místě zásahu, 

• nebezpečí na místě zásahu, 

• zásobování hasivy, větrání objektů, 

• výcvik s prostředky strojní služby, technické a chemické služby, 

• výcvik s detekční technikou, dekontaminace, 

• práce na vodě [9], [10]. 

Dle předešlého výčtu zaměření odborné přípravy je zřejmé, že prováděné činnosti 

hasičů jsou opravdu velice rozmanité. Jedním z cílů této práce je charakteristika stresu 

hasiče při vyhlášení poplachu. Kvalitní odbornou přípravou dochází zcela jistě ke snížení 

stresu hasiče. Zaměříme-li se na snížení stresu při vyhlášení poplachu, tak lze konstatovat, 

že myšlení hasiče v tomto okamžiku vede dle ohlášené události k myšlence zvládnutí dané 

krizové situace jako celku (požár, DN, únik NL). Zejména v této fázi dochází ke zmírnění 

stresu u osob, které jsou na patřičné odborné úrovni zejména v řešení základních 

taktických postupů na místě zásahu a mají zkušenosti z TC, PC a výcviku v polygonu. 

Tento druh zaměření odborné přípravy má pozitivní vliv na zmírnění prožívaného stresu 

a vede ke zvýšení psychické odolnosti v době vyhlášení poplachu. 

Ostatní uvedené okruhy odborné přípravy připravují hasiče na další činnosti 

u zásahu, zvyšují jejich schopnost použít techniku u zásahu, ale již nemají takový vliv na 

psychiku hasiče. Práce hasiče u zásahu je nejvíce psychicky náročná na samém začátku, 

činnosti jsou vykonávány pod časovým tlakem a zpravidla o malém početním stavu hasičů 

na řešení mimořádné události. Později již průběh zásahu začíná dostávat určitý řád a hasiči 

již nepracují pod tak vysokým psychickým tlakem [25]. 

Podle strážní knihy byl celkový počet odborné přípravy hasičů u jednotek HZS LK 

za rok 2013 v průměru přes 800 hodin, z tohoto počtu bylo věnováno: 

• všeobecné odborné přípravě 505 hodin, 

• odborné přípravě věnované na základní taktické postupy 102 hodin, 

• TC a PC - 6 hodin [9]. 
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5.2. Odborná příprava se zaměřením na psychologii a podporu zvládání stresu 

U HZS LK je otázce psychologie věnováno velice málo času, v následujícím 

přehledu jsou uvedena témata zaměření z oblasti psychologie včetně odškoleného času 

v roce 2013: 

• Posttraumatická péče – 5 hodin, 

• Psychosociální pomoc – 4 hodiny, 

• Jednání s osobou se sebevražednými úmysly – 2 hodiny. 

Celkový podíl 11 hodin je velmi malý, bohužel tyto přednášky nebyly ani 

organizovány psychologem a byly odškoleny veliteli družstev nebo veliteli čet. Jak již bylo 

uvedeno dříve, všeobecné návyky z oblasti taktiky pozitivně zmírňují stresové zatížení 

hasiče při vyhlášení poplachu. Této oblasti je věnováno v roční přípravě celkem 102 hodin. 

Dalších 6 hodin bylo získáno při taktických cvičeních (TC) a prověřovacích cvičeních 

(PC). Pokud tyto hodiny sečteme do jednoho celku, dostaneme dostatečný počet hodin OP 

k zajištění základní psychické přípravy hasiče při vyhlášení poplachu [9], [10]. 

5.3. Všeobecná fyzická příprava 

Povolání hasiče je fyzicky velice náročné jak po stránce silové tak i vytrvalostní. 

Proto je naším zájmem se fyzicky rozvíjet a provádět pravidelnou fyzickou přípravu se 

zaměřením na rozvoj fyzické odolnosti pomocí cviků na zvýšení svalové síly a svalové 

vytrvalosti. Musíme neustále pomocí mírného fyzického stresu dávat svému tělu podněty 

k nastartování fyzické adaptace organismu a docílit zvýšení fyzické kondice hasiče. 

Fyzická zdatnost jde ruku v ruce s psychickou odolností jedince. Z tohoto důvodu je nutné 

provádět pravidelnou fyzickou přípravu u jednotek požární ochrany a docílit maximálního 

rozvoje fyzických sil jedince. Příslušníkům jsou každou směnu vyhrazeny dvě hodiny 

všeobecné fyzické přípravy [14]. 

Jedná se zpravidla o tyto fyzické aktivity: 

• cvičení v posilovně, 

• běh, plavání, jízda na kole, veslování, 

• míčové hry, 

• nácvik požárního sportu a TFA [8], [9].  

Příslušníci tak mají možnost o své směně dostatečně dbát o svoji fyzickou kondici. 

Podle strážní knihy je z celkového počtu 870 hodin odborné přípravy u HZS LK všeobecné 
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fyzické přípravě věnováno 246 hodin. Tento počet je plně dostačující na zajištění kvalitní 

fyzické přípravy příslušníků v jednotkách HZS LK [9]. 

5.4. Celkové porovnání 

U HZS LK bylo, za kalendářní rok 2013 u jednotek profesionálních hasičů 

organizována odborná příprava o celkovém počtu 870 hodin. Podrobný rozpis a celkové 

porovnání jednotlivých okruhů je uveden v Tabulce č. 1 [9]. 

Tabulka č. 1 – Celkový přehled odborné přípravy u HZS LK [9]. 

Celkový přehled OP u HZS LK 

Měsíc 
Všeobecná 
OP [hod] 

OP na 
základní 

TP, TC, PC 
[hod] 

Psychologie 
[hod] 

Fyzická 
příprava 

[hod] 

celkem OP 
za měsíc 

[hod] 

leden 52 4 0 22 78 
únor 48 2 0 20 70 

březen 46 4 0 20 70 
duben 43 7 0 20 70 
květen 46 4 0 20 70 
červen 35 12 3 20 70 
červenec 45 11 2 22 80 

srpen 48 4 0 20 72 
září 44 4 4 20 72 
říjen 43 5 2 20 70 

listopad 27 29 0 22 78 
prosinec 28 22 0 20 70 

Suma [hod] 505 108 11 246 

Celkem OP za rok 870 

V tabulce č. 1 je proveden celkový přehled prováděné OP u HZS LK včetně 

porovnání jednotlivých typů odborné přípravy podle odškolených hodin. Dle uvedených 

výsledků je patrné, že prováděná OP u HZS LK je na velmi vysoké úrovni a je jí věnovaná 

podstatná část denního zaměstnání jednotky [9]. 

Zaměření OP je celkem vyvážené a zasahuje rovnoměrně do všech potřebných 

oblastí. Zejména musíme vyzdvihnout všeobecnou fyzickou přípravu, které je věnováno až 

25 % veškeré prováděné OP. Podstatná část OP je také věnována zvýšení vědomostí 

v oblasti taktiky při zdolávání mimořádných událostí. Zdokonalení v této oblasti vede ke 
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zvýšení akceschopnosti hasičů a pozitivně se podílí na zmírnění stresu hasiče při vyhlášení 

poplachu [9]. 

Je však třeba konstatovat, že psychologii hasiče a otázkám psychohygieny je 

věnovaná velice malá část OP prováděné u HZS LK a celkový podíl 11 hodin je 

nedostatečný. Podle zjištěných údajů je evidentní, že tato oblast je u HZS LK stále 

podceňována. U HZS LK je sice zřízeno pracoviště psychologa, ale během celého roku 

nebyly psychologem provedeny žádné přednášky či výcvik se zaměřením na psychologii 

a psychickou hygienu hasiče. Podle získaných zkušeností hasiči neradi sami chodí za 

psychologem, proto by bylo vhodné, aby psycholog pravidelně navštěvoval stanice 

a prováděl kolektivní sezení s cílem naučit hasiče používat základy psychohygieny, řešit 

případové studie z oblasti krizové intervence apod. Otázce psychohygieny by se měli 

věnovat i velitelé stanic, kteří by byli první stupněm psychické pomoci hasiče. Přes tyto 

všechny uvedené negativní pohledy musíme konstatovat, že u HZS LK je zřízen 

posttraumatický tým, který je připraven v případě potřeby ihned pomoci. Zřízení 

pracoviště psychologa a posttraumatického týmu je velice přínosným krokem v oblasti 

psychologie a další kroky v této oblasti budou jistě následovat [9] [19]. 
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6. Způsoby a provedení vyhlášení poplachu 

Pro zpracování této kapitoly bude výchozím dokumentem Bojový řád jednotek 

požární ochrany, Metodický list číslo 2 O – vyhlášení poplachu jednotce. V dalších částech 

kapitoly se budeme zabývat vyhlášením poplachu u HZS LK a způsobem jeho provedení. 

V dnešní době jsou klíčovým faktorem pro zajištění operačního řízení informační systémy, 

z tohoto důvodu si popíšeme informační systém Výjezd, pomocí kterého se zabezpečuje 

vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany [10]. 

Vyhlášení poplachu jednotce slouží k povolání sil a prostředků na místo mimořádné 

události a předání základních informací o místě a rozsahu události výjezdové jednotce. 

Správné a efektivní vyhlášení poplachu může zásadně ovlivnit samotný průběh zásahu. 

Z tohoto důvodu je více než vhodné věnovat dostatečnou pozornost vyhlášení poplachu 

a snažit se získávat stále nové poznatky, které mohou významně ovlivnit rychlost, přesnost 

a kvalitní předání informací o vzniklé mimořádné události výjezdovým jednotkám 

a určeným služebním funkcionářům [3], [10]. 

6.1. Charakteristika poplachu 

Vyhlášení poplachu jednotce je činnost, jejímž cílem je vyrozumět jednotku 

určenou pro zásah a předat jí informace o události. Vyhlášením poplachu začíná pro 

jednotku operační řízení. Vyhlášení poplachu jednotce následuje po přijetí zprávy 

o události ohlašovnou požárů nebo operačním střediskem, pokud tato zpráva vyvolá 

nutnost zásahu jednotky [3], [10]. 

6.1.1. Úkoly a postup činnosti 

Vyhlášení poplachu jednotkám zabezpečují operační střediska nebo jiná místa 

určená k vyhlášení poplachu (podniky). Každá jednotka musí mít zaveden standardní 

a nouzový způsob vyhlášení poplachu. 

Poplach se vyhlašuje následujícími způsoby: 

a) akusticky sirénou signálem „Požární poplach“ – tímto způsobem se 

vyhlašuje poplach celé jednotce, 

b) rádiovým svolávacím zařízením – tímto způsobem lze vyhlásit 

poplach celé jednotce nebo jen určeným hasičům zpravidla vysláním 

textové zprávy, 
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c) akusticky rozhlasem - pro hasiče nebo celou jednotku. Součástí 

vyhlášení poplachu může být i informace upřesňující místo, druh zásahu 

a další činnost jednotky, např. síly a prostředky jednotky, pro které 

vyhlášení poplachu platí, 

d) signálním akustickým zařízením - na stanici nebo zavedeným mezi 

členy jednotky do místa jejich bydliště, 

e) opticky světlem – slouží na stanici pro hasiče, které může být doplněno 

i návěštími s určením druhu techniky k výjezdu, 

f) ústně, voláním „Hoří“ - bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na 

stanici nebo z mobilního zařízení, např. výstražného zařízení požárního 

automobilu – jedná se většinou o nouzový způsob vyhlášení poplachu 

jednotce [10]. 

Na požárních stanicích HZS LK je poplach standardně vyhlašován zvukovou 

i optickou signalizací současně s příjmem SMS na mobilní telefon velitele družstva (čety). 

6.1.2. Očekávané zvláštnosti 

Vyhlášení poplachu nemusí vždy proběhnout standardním způsobem a mohou se 

vyskytnout větší nebo menší komplikace, které mohou narušit průběh a způsob vyhlášení 

poplachu jednotce. 

Vyhlášení poplachu mohou narušit tyto očekávané komplikace:  

• selhání technologií, 

• selhání zařízení a koncových prvků pro vyhlášení poplachu jednotce, 

• neúplné předání zprávy o události jednotce nebo neúplné převzetí 

zprávy o události jednotkou, 

• jednotka nepotvrdí operačnímu středisku nebo ohlašovně požárů přijetí 

zprávy o události, 

• úraz hasičů, 

• možnost vzniku různých škod (kvapně dokončovaná nebo přerušená 

předešlá činnost hasičů) [10]. 

Na včasném vyhlášení poplachu často závisí pomoc postiženým osobám na místě 

události, a proto je zapotřebí si uvědomovat a předvídat komplikace, které mohou nastat, 
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a připravit si náhradní plán pro vyhlášení poplachu jednotce, aby nedošlo ke zbytečnému 

prodlení při vyslání sil a prostředků na místo zásahu [10]. 

6.2. Způsob provedení vyhlášení poplachu u HZS LK 

Vyhlášení poplachu u HZS LK řídí a provádí příslušné operační a informační 

středisko (dále jen „OPIS“) nebo krajské operační a informační středisko (dále jen 

„KOPIS“). Jednotkám je vyhlášen poplach hlasovou zprávou (relací) v rozhlase stanice, 

přijetím příkazu k jízdě a přijetím textové zprávy v mobilním telefonu velitele družstva 

(čety).  

V předchozích kapitolách jsme si uvedli základní způsoby vyhlášení poplachu 

jednotkám požární ochrany a tím jsme popsali až samotný konec celého procesu přijetí 

nahlášené mimořádné události operačnímu středisku a to samotné vyhlášení poplachu. 

V dalších kapitolách si podrobněji objasníme celý proces okolo přijetí mimořádné události 

od operačního technika (operačního důstojníka, operátora 112), popisu programu Výjezd 

až po způsob samotného vyhlášení poplachu [18],[21]. 

6.2.1. Přijetí hlášení o mimořádné události 

Předtím než si popíšeme způsoby přijetí hlášení o mimořádné události, vysvětlíme 

si pojem mimořádná událost. Mimořádnou událostí je každé škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka nebo přírodními vlivy, které ohrožují nebo mohou ohrozit 

životy a zdraví osob, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a následně likvidačních prací [10]. 

Základním způsobem ohlášení mimořádné události je na telefonní čísla tísňového 

volání. Tísňové volání je veřejně dostupnou službou elektronických komunikací. 

Na všechna čísla tísňového volání je nepřetržitý bezplatný přístup uživatele veřejných 

telefonních sítí. Na tato čísla se dovoláte i z mobilních telefonů bez znalostí PIN kódu, 

nebo dokonce z mobilních telefonů bez SIM karet. Pro tísňová volání na operační střediska 

základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“, základní složky 

IZS jsou HZS ČR, Policie ČR a ZZS) jsou přidělena tato čísla: 

• 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání – zabezpečuje HZS ČR, 

• 150 – HZS ČR, 

• 155 – ZZS, 

• 158 – Policie ČR [18], [21]. 
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Pro tísňové volání na operační pracoviště obecní (městské) policie je přiděleno 

číslo 156 [21]. 

Zavedení „112“, tedy jednotného evropského čísla tísňového volání bylo jednou 

z podmínek pro vstup ČR do Evropské unie. Zástupci základních složek IZS se shodli na 

zachování současných národních čísel tísňového volání z důvodu místních zvyklostí. 

Provoz tísňové linky 112 zabezpečuje HZS ČR, proto byla zřízena pracoviště telefonního 

centra tísňového volání (TCTV 112). Vzniklá událost, která je přijata na tísňovou 

linku 112, je operátorem vyhodnocena, zpracována a podle charakteru mimořádné události 

předána zainteresovaným tísňovým službám základních složek IZS. Předání informací 

z TCTV 112 na informační středisko složky IZS je datovým přenosem tzv. datovou 

větou [18], [21]. 

V dalších kapitolách se budeme zabývat příjmem událostí na tísňové číslo 112 

a číslo 150. Nebudeme již rozlišovat, jestli bylo tísňové volání přijato na číslo 112 nebo na 

číslo 150, ale popíšeme si práci operátora (operačního technika, operačního důstojníka), 

který vytěžuje informace z volajícího a zadává událost do informačního systému. 

6.2.2. Zpracování události 

Jak již bylo řečeno, hlášení o mimořádné události přijímá příslušník OPIS nebo 

KOPIS (TCTV 112). U HZS LK ještě nedošlo k integraci operačních středisek a stále 

máme příslušné OPIS u Územního odboru Semily a Česká Lípa. Úkolem příslušníka 

KOPIS (TCTV 112) nebo OPIS je maximálně a efektivně vytěžit informace 

z oznamovatele mimořádné události. Na odborném vytěžení informací závisí včasná 

a efektivní pomoc postiženým. Jedná se především o informační vytěžení příčin, místa, 

rozsahu a následků mimořádné události [18], [21]. 

Vlastní operační řízení je založeno na: 

• vyhodnocení získaných informací, 

• předběžném odhadu nasazení potřebných sil a prostředků, 

• varování obyvatelstva a povolání sil a prostředků na místo události. 

Maximální vyhodnocení získaných informací vyžaduje značné odborné, 

psychologické, fyzické a bezpečnostní předpoklady a často také jazykové dovednosti 

operačního technika. Po vyhodnocení informací provede operátor předběžný odhad 

potřebných sil a prostředků na místě události. Při této činnosti je zapotřebí značných 
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zkušeností a odborných znalostí z oblasti řešení záchranných a likvidačních prací. 

Po těchto krocích operátor založí událost do informačního systému Výjezd [18], [21]. 

6.2.3. Informační systém Výjezd 

Cílem operačního řízení je zajištění řešení mimořádných událostí a zajištění 

záchranných a likvidačních prací v místě postižení mimořádnou událostí. Důležitou roli na 

začátku operačního řízení sehrává operační důstojník, který rozhoduje o počátečním 

vyslání sil a prostředků na místo zásahu. Operační důstojník vysílá na místo zásahu síly 

a prostředky dle vyhodnocení tísňového volání nebo podle požadavků velitele zásahu 

popřípadě rozkazu řídícího důstojníka. Úroveň operačního řízení je závislá na informačním 

systému a jeho kompatibilitě s ostatními podpůrnými programy pro podporu řízení na 

místě zásahu. Kvalitní informační podpora je předpokladem zdárného řešení záchranných 

a likvidačních prací. Pracoviště operačního řízení zahrnuje dvě aplikace informačního 

systému, dispečerskou aplikaci a aplikaci geografického informačního systému (GIS) [18]. 

• Dispečerská aplikace – nástroj pro řízení činnosti HZS v oblasti 

operačního řízení a nasazení sil a prostředků, 

• GIS – podporuje operátora informacemi z hlediska analýzy prostoru 

mimořádné události [18]. 

V současné době představuje dispečerskou aplikaci informační systém Výjezd (dále 

jen „ISV“). Tento systém je předurčen k zajištění všech požadavků operačního řízení pro 

vyslání sil a prostředků a pro zajištění záchranných a likvidačních prací v místě mimořádné 

události (dále jen „MU“). Veškeré údaje a rozhodnutí operačního řízení jsou archivovány 

k pozdějšímu využití [18]. 

Softwarové prostředí aplikace ISV je rozděleno do několika oken: 

• Hlavní okno - obsahuje přehled požadavků z TCTV 112, priorita 

požadavků, požadavky pocházející z okolních systémů, signály EPS 

nebo pultu centralizované ochrany, celkový přehled uzavřených 

událostí, seznam zásahové techniky a seznam zasahujících složek IZS, 

• Editační okno - Základní charakteristika události - identifikační číslo, 

stav události, časy, způsob ohlášení a příznaky události, 

• Editační okno - Adresa a klasifikace události, 

• Editační okno - Svodka a parametry MU, 
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• Dialogové okno - Návrhář techniky – slouží pro návrh sil a prostředků 

vysílaných na MU, pomocí tohoto nástroje lze ve velmi krátké době 

aktivizovat potřebné množství sil a prostředků. Povolání profesionálních 

jednotek za normálního provozu probíhá zcela automaticky [18]. 

Operační důstojník (operátor) provádí vyslání sil a prostředků k MU následujícím 

způsobem. Po zvukovém znamení, které signalizuje příchozí událost, provede označení 

této události a zmáčkne tlačítko „zpracovat událost“. V dialogovém okně „Návrhář 

techniky“ zkontroluje návrh techniky, který zpracoval po otevření události automaticky 

softwarový návrhář (operátor může provést změny ve vyslání techniky) a stiskne tlačítko 

„proveď“. Po stisknutí tlačítka dochází k provedení operace. ISV provede automaticky 

následující předdefinované akce: 

• vyhlášení poplachu všem zúčastněným jednotkám, 

• provede příkaz k otevření vrat, sepnutí semaforů, rozsvícení 

poplachových světel a další nadefinované akce, 

• převedení příkazu k výjezdu do zvukového souboru pomocí programu 

Text To Speech (TTS) a přehrání zvukové relace do místního rozhlasu 

dané požární stanice, 

• vystavení a vytištění příkazů k jízdě, 

• rozeslání SMS příslušným jednotkám, určeným služebním 

funkcionářům, rozeslání emailu nebo odeslání souřadnic místa 

zásahu [18]. 

Většina těchto akcí je prováděna automaticky bez zásahu operátora, který 

zkontroluje předvolené akce a podle potřeby může akce měnit nebo doplnit. Samotná 

zpráva se vytváří pomocí speciálního programovacího jazyka od RCS Kladno, který se 

jmenuje UVG (Univerzální výstupní gramatika). V tomto jazyce jsou definovány jakési 

zástupné symboly nebo značky, na jejichž místo se při spuštění vloží ekvivalentní texty 

z databáze slovníku zkratek (např. OA – osobní automobil nebo symboly pro typ události). 

Takto vygenerovaný text se předá TTS, které vytvoří zvukový soubor „way“, který 

obsahuje celé hlášení. Pomocí UVG jde do textu vkládat aktuální datum, čas a jiné 

parametry. Takto vytvořený soubor se přehraje v rozhlase místní požární stanice při 

vyhlášení poplachu [18]. 
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6.2.4. Provázání technologií a programového rozhraní 

Moderní informační systém musí zaručit vzájemnou spolupráci podpůrných 

programů pro maximálně efektivní chod technologií. Technologie jsou dálkově ovládány 

pomocí dotykového panelu. Spolupráce technologií je důležitá i z hlediska budoucí 

centralizace operačních středisek v jedno středisko, na krajské úrovni. Do dotykového 

panelu je propojeno ovládání radiostanic, technologie podřízených požárních stanic, 

kamerové systémy a další speciální služby [18]. 

Cílem provázání technologií a programového rozhraní je zajistit propojení 

logistických procesů s operačním řízením. U HZS existují čtyři základní služby, strojní, 

technická, chemická a spojová služba. Každá základní služba má svoje vlastní programové 

rozhraní. Dá se říci, že se jedná o dílčí informační systémy (dále jen „IS“), které jsou 

vzájemně propojeny s operačním IS. Mezi těmito IS dochází ke vzájemnému sdílení 

informací v celkovém databázovém systému a tyto informace mohou bez problémů sdílet 

i nově vzniklé aplikace. Pro maximální podporu operačního řízení je nutné sdílení 

následujících aplikací: 

• IKIS I - Strážní kniha - tato aplikace eviduje akceschopnost jednotky 

a průběh směny, dále eviduje JSDH a jejich síly a prostředky, 

• IKIS II (centrální správa číselníků) - tato aplikace zajišťuje evidenci 

jízd, vozidel, prostředků technické a prostředků chemické služby 

(včetně kontrol) a čerpání provozních kapalin, 

• Spojová služba - slouží pro evidenci komunikačních prostředků, 

• IS HZS LK – evidence činnosti příslušníků, evidence služeb [18]. 

IS operačního řízení také spolupracuje s externími systémy a využívá další 

informační zdroje, mezi které patří: 

• Centralizované pulty EPS, 

• Jednotný systém dopravních informací [18]. 

Spolupráce a sdílení těchto aplikací a systémů zaručuje v konečném důsledku velice 

rychlou reakci na aktuální řešení potřeb operačního řízení. Operační důstojníci jsou 

schopni díky těmto technologiím pracovat s aktuálními daty a mohou využít komplexních 

informací pro svůj rozhodovací proces při řešení mimořádných událostí a mohou pružně 

reagovat na potřeby velitele zásahu. Technologie a IS se budou neustále vyvíjet, proto je 
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zapotřebí neustále provádět modernizaci programového rozhraní a zajistit neustálé 

zvyšování informační podpory pro operační řízení [18]. 

6.2.5. Vize do budoucnosti 

Žijeme v době s neustálým technickým rozvojem ve všech technických oblastech. 

Zejména oblast informatiky zažívá neustálý vzestup a dere se doslova mílovými kroky 

dopředu. Ještě v nedávné době mělo každé pracoviště svoje vlastní technologie bez 

možnosti dalšího propojení s jinými technologiemi. Dalším vývojem docházelo k prvním 

krokům propojení pomocí webového rozhraní. Začala se budovat rozsáhlé datové úložiště 

a informační systémy začaly postupně sdílet data a informace. Již nic nebránilo centralizaci 

technologií a vyvinutí subsystému s možností spravovat ovládané technologie z jednoho 

místa [18]. 

Dá se předpokládat, že informační technologie se budou dále vyvíjet a proto je 

zapotřebí na tento vývoj reagovat a zajistit modernizaci našich informačních systémů. 

Další vývoj se dá předpokládat zejména u: 

• integrace mobilních technologií do zásahové techniky z důvodu zajištění 

poskytování informační podpory pro velitele jednotek a přenášení 

informační podpory přímo z KOPIS a tímto způsobem zajištění vyšší 

efektivity provedení zásahu. Mobilní technologie dále poskytnou 

informace o aktuální poloze mobilní techniky nebo zprostředkují 

navigaci na místo události, 

• modifikace hlasu a textu - v předchozí kapitole jsme se zmínili 

o převodu textu do hlasového souboru. Očekáváme, že v nové aplikaci 

pro spojaře bude funkce převodu hlasu do textového souboru. Díky této 

možnosti programu dojde ke zjednodušení archivace a zpětného 

vyhledávání informací o mimořádných událostech. Kontrola textových 

souborů je znatelně rychlejší než odposlech zvukových nahrávek, 

• postupného zdokonalování funkcionality programů a programového 

rozhraní. Zjednodušení výstupních algoritmů pro vyhlášení poplachu 

a zjednodušení struktury zadávání datových vět pomocí 

předdefinovaných funkčních tlačítek, 
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• centralizace pracovišť - velikost prvních počítačů přesahovala rozměry 

celých místností, dnes počítače zdaleka nepřesahují velikost 

jednotlivých pracovišť. Dá se očekávat, že i velikosti serverů se budou 

neustále zmenšovat a stanou se téměř osobní záležitostí. Předpokládáme, 

že bude docházet k dalšímu centralizování pracovišť možná až na 

celorepublikovou úroveň. Dnes díky rychlosti přenosu dat není problém 

sdílení informací a dat na velké vzdálenosti. Díky centralizaci 

zaznamenáme i značnou úsporu finančních prostředků. 

• zpětný dohled - IS musí vykazovat vysokou míru spolehlivosti, proto 

bude nutné se zaměřit na kontrolu hardwaru a softwaru a zajistit 

dálkovou správu dat. Dálková administrace jednotlivých aplikací je 

předpokladem ke zdokonalování dohledového systému pro správu 

zařízení informačního systému výjezd [18], [21], [26]. 

Jako každý informační systém i tento systém bude procházet dalším vývojem 

a úpravami. Je to dáno neustálým vývojem informačních technologií a výpočetní techniky 

a rozvojem informačních potřeb operačních důstojníků. 

6.3. Předpoplach 

V dřívější době se vedly rozsáhlé diskuze na téma „Předpoplach“. Na požárních 

stanicích byl vyhlášen poplach buď přímo, nebo byla možnost na vyhlášení poplachu 

upozornit tzv. předpoplachem. Tyto diskuze o účelnosti předpoplachu měly zastánce 

z obou stran. Jejich spor zda předpoplach používat anebo nepoužívat se postupem času 

a vývojem technologií v podstatě vyřešil sám. 

6.3.1. Pohled do minulosti 

U HZS LK byl předpoplach standardně využíván zejména u centrálních stanic. 

Předpoplach lze vyhlásit optickou i zvukovou signalizací při přijímání události operačním 

důstojníkem. Důvodem předpoplachu bylo zkrácení výjezdového času jednotky a podání 

informací o možné události před vyhlášením poplachu. Velmi často operační důstojníci 

využívali příposlech telefonního hovoru tísňové linky v rozhlase na stanici. Na pobočných 

stanicích mohl být předpoplach předán spíše operačním technikem, který na stanici zavolal 

na telefonní linku v době, kdy ještě operační důstojník zpracovával hovor tísňové linky 
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a upozornil jednotku na budoucí výjezd. Poté byl standardně poplach vyhlášen pomocí 

základnové radiostanice nebo tzv. červeného telefonu. 

6.3.2. Současnost 

V současné době je vyhlašován poplach na všech stanicích stejným způsobem. 

Díky novým technologiím vymizel rozdíl mezi vyhlášením poplachu a předpoplachu. 

Předpoplach se prakticky stal vyhlášením poplachu. Při vyhlášení poplachu dochází 

současně k vytištění příkazu jízdy, přijetí textové zprávy o události na mobilní telefon 

velitele družstva, přijetí emailu o události do pošty v tabletu ve výbavě jednotky 

a současnému přehrání zvukové relace v místním rozhlase stanice. Hlasová relace obsahuje 

všechny informace o mimořádné události (místo, typ události, rozsah a ohrožení osob 

a zvířat). Díky těmto relacím došlo k značné úspoře času při výjezdu jednotky 

a dostatečnému informování o charakteru mimořádné události před výjezdem 

jednotky [18]. 

6.3.3. Pohled do budoucnosti 

Dá se říci, že charakter vyhlášení poplachu je na své maximální úrovni a jednotky 

jsou včas a dostatečně informovány o vzniklé události. Můžeme-li uvést nějaké nedostatky, 

tak se jedná spíše o kosmetické chyby, jako jsou gramatika, nebo zkomolené čtení textové 

zprávy, což mnohdy u laiků vyvolává úsměv. V budoucnu se jistě tento problém vyřeší 

dostatečným nadefinováním zvukových relací a přednastavením textových zpráv, aby měl 

operační důstojník volnější ruce při psaní zprávy pod časovým tlakem. Domníváme se, že 

způsob vyhlášení poplachu je na velmi dobré úrovni a jestli je zapotřebí něco zlepšit, tak se 

jedná spíše o zpětnou odezvu o vyhlášení poplachu např. zvuková čidla, která by 

signalizovala na pracovišti operačního důstojníka o spuštění zvukové relace. V minulosti 

se několikrát stalo, že nefungovaly technologie a nedošlo k přehrání zvukové relace a tím 

došlo ke zpoždění výjezdu. Jedním z cílů této práce je provést vyhodnocení způsobu 

vyhlášení poplachu u HZS LK. Výzkum bude proveden u jednotek HZS LK pomocí 

dotazníku a výsledky výzkumu budou vyhodnoceny v kapitole výzkumná část [18]. 

6.4. Srovnání způsobu vyhlášení poplachu se zahraničím 

Rychlost modernizace informačních technologií a výpočtové techniky na našem 

trhu je díky volnému obchodu téměř srovnatelná s rozvojem v zahraničí. Otázka 
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modernizace IS je spíše záležitostí finančních možností daného subjektu než omezením 

rozvoje kvůli softwarovému a hardwarovému omezení. Dá se tedy předpokládat, že systém 

podpory operačního řízení bude v zahraničí na obdobné úrovni a bude spíše záviset na výši 

investic do IS. Proto se dá předpokládat, že některé státy se silnější ekonomikou provedly 

modernizaci IS plošně o něco dříve než my. Díky dotacím Evropské unie jsme získali 

nemalé prostředky na modernizaci a centralizaci KOPIS a CTTV 112 a přiblížili jsme se 

k úrovni IS ve vyspělých státech západní Evropy. Díky těmto dotacím jsme dokázali 

zmodernizovat KOPIS i u HZS LK. Předpokládáme, že i způsob vyhlášení poplachu 

jednotkám PO bude na obdobné úrovni jako u nás. Součástí této práce je srovnání způsobu 

vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím, tomuto srovnání se budeme věnovat 

v kapitole výzkumná část [18], [26]. 

6.5. Shrnutí 

HZS ČR se stal jedním z pilířů IZS a na jeho bedra přešla řada úkolů pro 

zabezpečení obyvatel, zvířat a životního prostředí. Při práci záchranáře se denně setkáváme 

s řešením různých typů událostí a při tomto řešení je zapotřebí kvalitní informativní 

zázemí. Za poslední roky došlo k velkým změnám v získávání informací pomocí IS. 

Operační důstojníci a velitelé jednotek získávají potřebné informace s co nejmenším 

časovým zpožděním a mohou díky sdílení dat nahlížet do ostatních podružných databází. 

Oznámení přijaté události od TCTV 112 ostatním složkám IZS je zabezpečeno pomocí tzv. 

datové věty, která má přesnou strukturu a obsahuje všechny důležité informace 

o mimořádné události. Kvalitní informační podpora v operačním řízení je zárukou rychlé 

odezvy na vzniklou mimořádnou událost a je základem každého moderního 

bezpečnostního sboru. Na závěr můžeme konstatovat, že i ve srovnání se zahraničím máme 

vybudovaný IS pro podporu operačního řízení na velmi vysoké úrovni [18]. 
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7. Výzkumná část 

7.1. Výzkumné cíle 

Cílem bakalářské práce je zkoumat stresovou reakci profesionálních hasičů při 

vyhlášení poplachu, identifikovat hlavní stresory, symptomy a specifické reakce hasiče na 

stres. Součástí tohoto výzkumu bude i zhodnocení znalostí hasičů v oblasti základní 

psychohygieny. Pro lepší pochopení problematiky stresové reakce hasiče byl popsán 

způsob vyhlášení poplachu u HZS LK a jedním z cílů této práce je vyhodnocení způsobu 

vyhlášení poplachu u HZS LK. Způsob vyhlášení poplachu u HZS LK je porovnáván se 

způsobem vyhlášení poplachu u vybraných jednotek profesionálních hasičů v zahraničí. 

Sběr dat pro zjištění stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu 

a způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK byl proveden dotazníkovým šetřením. 

Sběr dat pro porovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím byl 

proveden pomocí dotazníku, který byl distribuován na vybrané stanice profesionálních 

hasičů v zahraničí. Po vyplnění a zpracování dotazníku bude uskutečněna návštěva 

požárních stanic v Německu a Polsku, kde s veliteli příslušných stanic budu konzultovat 

závěr vyhodnocení dotazníku. 

7.2. Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumu stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu, znalostí 

oblasti psychohygieny a způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zúčastnili příslušníci 

HZS LK, územního odboru (dále jen ÚO): 

• Česká Lípa, 

• Jablonec nad Nisou, 

• Semily, 

• Krajského ředitelství Liberec. 

Všichni respondenti výzkumu mají základní nástupní výcvik, jsou zařazeni do 

organizovaného výjezdu a jsou oprávněni k samostatné činnosti na místě zásahu. Do 

výzkumu nebyli zařazeni hasiči, kteří nesplňují podmínku odborné způsobilosti pro výkon 

své funkce ve výjezdové jednotce.  

Dotazník D – 1 (viz Příloha A) byl předložen respondentům se souhlasem ředitele 

HZS LK pana plk. Ing. Romana Hlinovského. 
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 Charakteristika výzkumného souboru – výzkum stresové reakce 

hasičů a vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK 

Z důvodu zaměření této práce byl zvolen soubor respondentů z řad profesionálních 

hasičů, kteří vykonávají službu ve výjezdových jednotkách u HZS LK. Podle údajů ve 

strážní knize je celkem zařazeno u HZS LK do výjezdových jednotek 236 hasičů. Celkem 

bylo rozesláno do jednotek HZS LK 200 dotazníků, zpět se vrátilo 155 vyplněných 

dotazníků. Charakteristika zkoumaného souboru pro výzkum stresové reakce hasičů při 

vyhlášení poplachu je uvedena v Tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 – Charakteristika zkoumaného souboru. 

Charakteristika zkoumaného souboru 

Věková skupina 
[roky] 

Délka služebního 
poměru [roky] 

Dosažené vzdělání 

HZS LK 
Počet 

respondentů 
< 25 

26 až 
40 

> 40 < 7 
7 až 
20 

> 20 ÚS VOŠ Bc. Mgr. 

ÚO Česká 
Lípa 38 6 21 11 10 24 4 34 3 0 1 

ÚO 
Jablonec 

nad Nisou 
29 3 13 13 4 19 6 24 1 1 3 

ÚO Semily 52 5 32 15 11 33 8 47 2 1 2 

KŘ 
Liberec 36 4 18 14 7 21 8 29 3 1 3 

Suma 155 18 84 53 32 97 26 134 9 3 9 

Z výše uvedených dat vyplývá, že výzkumu se zúčastnilo 155 respondentů 

(66 % z celkového počtu výjezdových hasičů u HZS LK). Respondenti jsou nejvíce 

zastoupeni ve věkové skupině od 26 do 40 let, s dobou služebního poměru od 7 do 20 let 

a nejčastěji se stupněm vzdělání úplné střední. Pro výzkum je důležité zjištění, že většina 

respondentů je starší 26 let a se služebním poměrem delším než 7 let, a lze tedy 

předpokládat zajištění objektivního posouzení přínosu současného vyhlášení poplachu při 

srovnání s minulostí. 
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 Charakteristika výzkumného souboru – výzkum srovnání způsobu 

vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím 

Výzkumu se zúčastnili velitelé stanic vybraných jednotek profesionálních hasičů ze 

zahraničí, jednalo se zejména o porovnání způsobu vyhlášení poplachu u jednotek v tzv. 

Trojzemí Euroregionu Nisa (ČR, Polsko, Německo). Pro zajímavost jsou do výzkumu 

zařazeny i jednotky ze Slovenska a Anglie (viz Tabulka č. 3). Záměrně byly vybrány pro 

výzkum velitelé stanic z důvodu předpokladu největších zkušeností se způsobem vyhlášení 

poplachu na požárních stanicích v jejich regionu. Tímto způsobem je možné zaručit 

objektivnější posouzení výsledků pro celkové srovnání úrovně vyhlášení poplachu u HZS 

LK se zahraničím. Jedná se zejména o porovnání samotného vyhlášení poplachu jednotce 

požární ochrany na požární stanici. 

Tabulka č. 3 – Požární stanice, které se zúčastnily výzkumu. 

Požární stanice, které se zúčastnily výzkumu 

Německo Polsko Slovensko Anglie 

Zittau Bogatynia Nová Baňa Tunbridge Wells 

7.3. Metodologie výzkumu 

Prováděný výzkum v této bakalářské práci je rozdělen do několika oblastí. Pro 

potřeby tohoto výzkumu byly zhotoveny dva dotazníky. Každý dotazník je zaměřen na 

jinou cílovou skupinu. 

 Stresová reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu, 

psychohygiena a vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK. 

Pro výzkum stresové reakce hasičů při vyhlášení poplachu a způsobu vyhlášení 

poplachu byl použit společný dotazník D – 1vlastní konstrukce, který byl zaměřen na čtyři 

oblasti výzkumu. Tyto čtyři oblasti výzkumu jsou dále pro větší přehlednost rozděleny 

podle příslušných otázek na jednotlivé části dotazníku. Toto rozdělení není v dotazníku 

vyznačeno. Dotazník D – 1 byl rozeslán na všechny požární stanice HZS LK dne 

23.3.2014. Vyplněné dotazníky se vrátily zpět dne 28.3.2014. Veškerá data z vyplněných 

dotazníků jsou zaznamenána v Příloze F. Vyhodnocení výzkumu je provedeno statisticky, 

pro větší přehlednost v relativních četnostech (%). 
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• První část dotazníku: 

První část dotazníku je zaměřena na stresovou reakci profesionálních hasičů při 

vyhlášení poplachu. Této části jsou přiřazeny otázky č. 1 až č. 15, které jsou zaměřeny na 

pět oblastí stresu podle subjektivních pocitů vnímání stresu. Ke každé oblasti jsou 

přiřazeny tři související otázky. Struktura dotazníku je pozměněna tak, že otázky 

z jednotlivých oblastí se mezi sebou střídaly podobně jako je tomu v mnoha 

psychologických testech (např. v Learyho testu ICL). Výsledky jsou prezentovány pomocí 

vyhodnocovací Tabulky č. 4. Hodnocení otázek je provedeno na škále[30]: 

1 nikdy, nemám problém, nepotřebuji, 
2 výjimečně, 
3 někdy, 
4 často, 
5 velmi často, pokaždé. 

Tabulka č. 4 – Vyhodnocovací tabulka příznaků stresu [30]. 

škála 1 2 3 4 5 
Dotazník    

D – 1 
související 

otázky Příznaky žádná únava 
počínající 

únava 
lehká únava 

zřetelná 
únava 

těžká únava 

A (4, 7, 11) 
snížení 

výkonnosti 
plná 

výkonnost 
lehká a 
úplná 

s obtížemi a 
úplná 

s obtížemi a 
neúplná 

s velkými 
obtížemi, 

malá 

B (5, 10, 14) 
snížení 
duševní 

výkonnosti 

plná duševní 
výkonnost 

pozornost se 
lehce 

vyčerpá 

tupý, 
mechanická 

paměť 

oslabení 
pozornosti a 

paměti 

silná 
vyčerpanost 

C (3, 9, 15) 
vegetativní 

změny 
žádné změny 

zesílení 
stávajících a 

vznik 
nových 

těžká hlava bolesti hlavy 
pravidelné 

bolesti hlavy 

D (2, 6, 12) 
emocionální 

změny 
žádné citové 

změny 
občasná 

dráždivost 
malátnost, 
náladovost 

lhostejnost, 
vyslovená 
dráždivost 

sklíčenost, 
silná 

dráždivost 

E (1, 8, 13) 
poruchy 
spánku 

žádné 
poruchy 
spánku 

těžké usínání 
těžko se 
probouzí 

mělký 
spánek 

nespavost, 
ranní 

rozbitost 

 

• Druhá část dotazníku: 

Druhá část dotazníku je zaměřena na pocity prožívání stresu při vyhlášení 

poplachu. Výsledkem této části je vyjádření respondentů, zda pociťují při vyhlášení 

poplachu stres a jaká je výše jejich stresového zatížení. Této části je určena otázka č. 16. 
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• Třetí část dotazníku: 

Třetí část dotazníku je zaměřena na oblast psychohygieny a způsob vyrovnání se se 

stresem. Této části jsou věnovány otázky č. 17, č. 18 a č. 19. Zde je cílem zjistit, jaké mají 

profesionální hasiči znalosti v oblasti psychohygieny a způsobu snížení následků působení 

stresu po prožitých stresových situacích, a zda někdy uvažovali po náročné události 

o pomoci psychologa. 

• Čtvrtá část dotazníku: 

Čtvrtá část dotazníku je zaměřena na vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu 

u HZS LK. Této části jsou určeny otázky č. 20 až č. 25. Struktura odpovědí je ANO – NE 

a u některých otázek je dána možnost vepsání vlastního názoru. Tyto názory budou 

vyhodnoceny jako podněty ke zvýšení úrovně způsobu vyhlášení poplachu u HZS 

Libereckého kraje. 

 Vyhodnocení srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se 

zahraničím. 

Srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím bude proveden 

metodou obsahové analýzy. Jedná se o souhrn výzkumných metod určených ke stanovení 

a porovnání různých obsahových prvků například z textů, dotazníků, projevených názorů, 

webových stránek a jiných projevů zaměřených na sumarizaci a syntézu spektra dat 

a informací. Cílem provedeného vyhodnocení je vytvoření shrnující zprávy (viz kapitola 

7.4.6.). Tato shrnující zpráva je vizí pro další zdokonalování systému pro vyhlašování 

poplachu jednotkám požární ochrany u HZS LK [17], [35]. 

Pro získání dat ke srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím je 

použit samostatný dotazník D – 2 (viz Příloha B) vlastní konstrukce, který je přeložen do 

jazyku země, pro kterou je určen (Anglie viz Příloha C, Německo viz Příloha D, Polsko viz 

Příloha E). Celkem se jedná o 14 otázek s možností volby ANO – NE. Součástí některých 

otázek je možnost vepsání komentáře k bližšímu objasnění situace u jejich jednotky. 

Dotazník je určen pro velitele požárních stanic v zahraničí. Součástí této procedury byla 

konzultace s veliteli stanic v zahraničí nad objektivitou a správností vyhodnocení 

dotazníku. Na základě získaných dat je provedeno srovnání způsobu vyhlášení poplachu 

u zahraničních jednotek a u HZS LK. Závěry srovnání budou předneseny na pracovní 

schůzce vedení HZS LK. 
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7.4. Vyhodnocení výzkumu 

Jak již bylo popsáno v kapitole 7.3, ke zjištění požadovaných výsledků výzkumu 

byly použity dva dotazníky, dotazník D – 1 a dotazník D - 2. Vyhodnocení dotazníku D - 1 

je rozděleno do pěti samostatných částí podle zaměření prováděného výzkumu. 

7.4.1. Vyhodnocení výzkumu podle jednotlivých příznaků stresové reakce 

Vyhodnocení jednotlivých příznaků stresové reakce za celý HZS LK bylo 

provedeno na základě statistického zpracování dat a získané hodnoty zaznamenány 

v podobě grafu (viz Graf č. 1). Data pro vyhodnocení výzkumu jsou zaznamenána 

ve vyhodnocovací tabulce pro dotazník D - 1 v Příloze F a v Příloze G. Jednotlivé příznaky 

stresové reakce jsou postupně seřazeny v dotazníku D – 1 od otázky č. 1 po otázku č. 15. 

1. probouzení na pracovišti v době noční pohotovosti při vyhlášení 

poplachu, 

2. hlučné prostředí, 

3. bolesti hlavy, 

4. zvyšování výkonu při stresu, 

5. poruchy pozornosti z důvodu osobní odpovědnosti, 

6. špatná nálada, 

7. povzbuzení slovem ke zvýšení výkonu, 

8. kvalita spánku na pracovišti v době noční pohotovosti, 

9. bolesti svalů, 

10. snížení duševního výkonu, 

11. vliv odpočinku při stresu na zvýšení výkonu, 

12. nedostatečný příjem informací při vyhlášení poplachu, 

13. večerní usínání, 

14. poruchy paměti, 

15. neurovegetativní změny při vyhlášení poplachu [30]. 
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Graf č. 1 - Výsledky výzkumu stresového zatížení. 

Podle získaných výsledků znázorněných v Grafu č. 1 pociťovali profesionální 

hasiči HZS LK nejvyšší stresovou zátěž při vyhlášení poplachu v těchto šesti následujících 

oblastech: 

1. nedostatečný příjem informací při vyhlášení poplachu (otázka č. 12, 

podrobné vyhodnocení viz Graf č. 2), 

Graf č. 2
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Graf č. 2 – Nedostatečný příjem informací při vyhlášení poplachu 

Hasiči pociťují nejvyšší míru stresového zatížení z nedostatečného příjmu 

informací při vyhlášení poplachu. Nedostatek informací při vyhlášení poplachu dělá 

problém až 79 % dotázaných hasičů. 27 % hasičů pociťuje lehký stres, 10 % hasičů 

pociťuje jasný stres a 3 % hasičů subjektivně pociťuje těžký stres z nedostatku informací 

při vyhlášení poplachu. 
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2. špatná nálada (otázka č. 6, podrobné vyhodnocení viz Graf č. 3), 

Graf č. 3
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Graf č. 3 – Špatná nálada 

Provedeným výzkumem jsem zjistil, že nejčastějším projevem stresového zatížení 

hasiče je špatná nálada. Při stresu má špatnou náladu až 81 % dotázaných hasičů. Z tohoto 

počtu pociťuje počínající únavu 55 % hasičů. 22 % hasičů na sobě pozoruje lehkou únavu 

a podrážděnost. Vyšší stupně stresového zatížení pociťují 4 % dotázaných hasičů. 

3. kvalita spánku na pracovišti v době noční pohotovosti (otázka č. 8, 

podrobné vyhodnocení viz Graf č. 4), 

Graf č. 4
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Graf č. 4 – Kvalita spánku na pracovišti 

Problémy s kvalitou spánku na pracovišti v době noční pohotovosti má až 64 % 

dotázaných hasičů. Z tohoto počtu má mírné problémy s kvalitou spánku 32 % hasičů. 

23 % hasičů uvádí, že se během noci často probouzí, 8 % hasičů má mělký spánek a 1 % 

hasičů trpí nespavostí. 
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4. poruchy paměti (otázka č. 14, podrobné vyhodnocení viz Graf č. 5), 

Graf č. 5
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Graf č. 5 – Poruchy paměti 

Jedním z nejčastějších projevů stresového zatížení jsou u hasičů poruchy paměti. 

Až 64 % dotázaných hasičů uvádí, že subjektivně pociťuje v důsledku stresového zatížení 

poruchy paměti. Počínající výpadky paměti při stresovém zatížení má 37 % hasičů. 23 % 

hasičů pociťuje lehké poruchy paměti a při stresu využívá především mechanickou paměť. 

Vyšší stupně poruchy paměti na sobě pozoruje 4 % dotázaných hasičů. 

5. hlučné prostředí (otázka č. 2, podrobné vyhodnocení viz Graf č. 6), 

Graf č. 6
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Graf č. 6 – Hlučné prostředí 

Častým stresorem hasičů je práce vykonávaná v hlučném prostředí. Vlivem hluku 

pociťuje až 67 % dotázaných hasičů stresové zatížení. Jednotlivá míra stresového zatížení 

je graficky znázorněna v Grafu č.6. 
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6. povzbuzení slovem ke zvýšení výkonu (otázka č. 7, podrobné 

vyhodnocení viz Graf č. 7). 

Graf č. 7
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Graf č. 7 – Povzbuzení slovem ke zvýšení výkonu 

Hasiči často pociťují při své namáhavé práci snížení svého pracovního výkonu. 

41 % hasičů uvádí, že jim stačí mírné povzbuzení k opětovnému zvýšení výkonu na plnou 

úroveň. Výrazné povzbuzení ke zvýšení výkonu potřebuje 20 % dotázaných hasičů. 1 % 

hasičů potřebuje silný stimul aby opět zvýšili svůj výkon a 1 % hasičů se nedaří při 

stresovém zatížení žádným způsobem zvýšit svůj výkon na plnou úroveň. 

Shrnutí 

Podle získaných výsledků respondenti nejvíce pociťovali stresové zatížení v oblasti 

emocionálních změn, a to z důvodu nedostatku informací při vyhlášení poplachu (79 %) 

a z důvodu pracovní činnosti v hlučném prostředí (67 %). Stresové zatížení se u hasičů 

nejčastěji projevuje špatnou náladou (81 %) a poruchou paměti (64 %). Musíme také 

věnovat pozornost výsledkům v oblasti poruch spánku, kde až 64 % respondentů na sobě 

subjektivně pozoruje špatnou kvalitu spánku na pracovišti v době noční pohotovosti 

a 64 % respondentů uvádí, že má problém s večerním usínáním. Naopak 67 % hasičů 

uvádí, že nemá problém s probouzením a snadno se probouzí při vyhlášení poplachu 

v době noční pohotovosti. 

Minimální stresovou reakci při vyhlášení poplachu hasiči pociťují v oblasti 

vegetativních změn. Až 69 % hasičů uvádí, že na sobě nepozoruje žádné neurovegetativní 

změny, jako jsou například sucho v ústech, pocení, pálení žáhy nebo tlak v žaludku. Další 

projevy stresového zatížení, jako jsou například bolesti svalů, nepociťuje 72 % hasičů 

a bolesti hlavy na sobě nepozoruje 55 % dotázaných hasičů. 
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7.4.2. Vyhodnocení výzkumu podle souvisejících oblastí příznaků 

Pro objektivní hodnocení výzkumu stresové reakce hasičů při vyhlášení poplachu 

jsou příznaky stresové reakce rozděleny do pěti oblastí dle souvisejících otázek. Hodnocení 

podle oblastí je přesnější a umožní lépe znázornit výsledky výzkumu. 

 Výsledky výzkumu ÚO Česká Lípa 

Výsledky výzkumu stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu 

u ÚO Česká Lípa jsou znázorněny v Tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5 – Výsledky výzkumu ÚO Česká Lípa [30]. 
ÚO Česká Lípa Počet respondentů 38 

škála 1 2 3 4 5 
oblast 

příznaků 
čísla 

otázek 1 2 3 4 5 
žádný 
stres 

počínající 
stres 

lehký 
stres 

jasný 
stres 

těžký 
stres 

A 4, 7, 11 43 47 23 0 1 38 % 41 % 20 % 0 % 1 % 
B 5, 10, 14 57 37 19 1 0 50 % 32 % 17 % 1 % 0 % 
C 3, 9, 15 76 29 9 0 0 67 % 25 % 8 % 0 % 0 % 
D 2, 6, 12 27 56 30 1 0 24 % 49 % 26 % 1 % 0 % 
E 1, 8, 13 56 34 15 9 0 49 % 30 % 13 % 8 % 0 % 

Podle tabulky č. 5 pociťují hasiči ÚO Česká Lípa největší stresové projevy v oblasti 

emocionálních změn (oblast D). Počínající stres na sobě subjektivně pozoruje 49 % 

dotázaných hasičů. Lehký stupeň stresu vnímá 26 % hasičů a 1 % hasičů pociťuje jasný 

stres. Celkem projevy stresu v oblasti emocionálních změn pociťuje až 76 % dotázaných 

hasičů ÚO Česká Lípa. Nejmenší stresové zatížení pociťují hasiči v oblasti vegetativních 

změn (oblast C). Žádné stresové projevy v oblasti  vegetativních změn na sobě nepozoruje 

až 67 % dotázaných hasičů ÚO Česká Lípa. 
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 Výsledky výzkumu ÚO Jablonec nad Nisou 

Výsledky výzkumu stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu 

u ÚO Jablonec nad Nisou jsou znázorněny v Tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 – Výsledky výzkumu ÚO Jablonec nad Nisou [30]. 
ÚO Jablonec nad Nisou Počet respondentů 29 

škála 1 2 3 4 5 
oblast 

příznaků 
čísla 

otázek 1 2 3 4 5 
žádný 
stres 

počínající 
stres 

lehký 
stres 

jasný 
stres 

těžký 
stres 

A 4, 7, 11 39 23 20 2 3 45 % 27 % 23 % 2 % 3 % 
B 5, 10, 14 48 22 12 2 3 55 % 26 % 14 % 2 % 3 % 
C 3, 9, 15 54 22 7 2 2 62 % 26 % 8 % 2 % 2 % 
D 2, 6, 12 25 28 21 8 5 29 % 32 % 24 % 9 % 6 % 
E 1, 8, 13 47 20 16 3 1 54 % 23 % 19 % 3 % 1 % 

Podle tabulky č. 6 pociťují hasiči ÚO Jablonec nad Nisou největší stresové projevy 

v oblasti emocionálních změn (oblast D). 

 Výsledky výzkumu ÚO Semily 

Výsledky výzkumu stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu 

u ÚO Semily jsou znázorněny v Tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 – Výsledky výzkumu ÚO Semily [30]. 
ÚO Semily Počet respondentů 52 

škála 1 2 3 4 5 
oblast 

příznaků 
čísla 

otázek 1 2 3 4 5 
žádný 
stres 

počínající 
stres 

lehký 
stres 

jasný 
stres 

těžký 
stres 

A 4, 7, 11 61 78 15 2 0 39 % 50 % 10 % 1 % 0 % 
B 5, 10, 14 85 48 20 3 0 54 % 31 % 13 % 2 % 0 % 
C 3, 9, 15 102 43 10 1 0 65 % 28 % 6 % 1 % 0 % 
D 2, 6, 12 44 73 30 7 2 28 % 47 % 19 % 5 % 1 % 
E 1, 8, 13 79 52 19 4 2 51 % 33 % 12 % 3 % 1 % 

Podle tabulky č. 7 pociťují hasiči ÚO Semily největší stresové projevy v oblasti 

emocionálních změn (oblast D). 
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 Výsledky výzkumu KŘ Liberec 

Výsledky výzkumu stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu 

u KŘ Liberec jsou znázorněny v Tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 – Výsledky výzkumu KŘ Liberec [30]. 
KŘ Liberec Počet respondentů 36 

škála 1 2 3 4 5 
oblast 

příznaků 
čísla 

otázek 1 2 3 4 5 
žádný 
stres 

počínající 
stres 

lehký 
stres 

jasný 
stres 

těžký 
stres 

A 4, 7, 11 50 50 8 0 0 46 % 46 % 8 % 0 % 0 % 
B 5, 10, 14 56 42 9 1 0 52 % 39 % 8 % 1 % 0 % 
C 3, 9, 15 71 32 5 0 0 66 % 29 % 5 % 0 % 0 % 
D 2, 6, 12 17 59 24 5 3 16 % 54 % 22 % 5 % 3 % 
E 1, 8, 13 43 39 19 7 0 40 % 36 % 18 % 6 % 0 % 

Podle tabulky č. 8 pociťují hasiči KŘ Liberec největší stresové projevy v oblasti 

emocionálních změn (oblast D). 

 Souhrn výsledků výzkumu za HZS LK 

Celkové výsledky výzkumu stresové reakce hasičů při vyhlášení poplachu u HZS 

LK jsou znázorněny v Tabulce č. 9 a graficky jsou znázorněny v Grafu č. 8. 

Tabulka č. 9 – Souhrn výsledků výzkumu za HZS LK [30]. 
Souhrn výsledků výzkumu u HZS LK Počet respondentů 155 

škála 1 2 3 4 5 
oblast 

příznaků 
čísla 

otázek 1 2 3 4 5 
žádný 
stres 

počínající 
stres 

lehký 
stres 

jasný 
stres 

těžký 
stres 

A 4, 7, 11 193 198 66 4 4 41,5 % 42,5 % 14,2 % 0,9 % 0,9 % 
B 5, 10, 14 246 149 60 7 3 53 % 32 % 12,9 % 1,5 % 0,6 % 
C 3, 9, 15 303 126 31 3 2 65,2 % 27,1 % 6,7 % 0,6 % 0,4 % 

D 2, 6, 12 113 216 105 21 10 24,3 % 46,4 % 22,6 % 4,5 % 2,2 % 
E 1, 8, 13 225 145 69 23 3 48,4 % 31,2 % 14,8 % 5 % 0,6 % 
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Graf č. 8 – Souhrn výsledků za HZS LK. 

Oblast příznaků A – snížení výkonnosti. 

Při kompenzaci snížené výkonnosti nepociťuje 41,5 % profesionálních hasičů HZS 

LK žádný stres a mají stále plnou výkonnost. Lehkou únavu a počínající stres pociťuje 

42,5 % hasičů, ale snadno tuto únavu volným úsilím překonají. Lehký stres pociťuje 

14,2 % respondentů, kteří překonávají únavu s obtížemi a potřebují povzbuzení ke zvýšení 

svého výkonu nebo krátký odpočinek. Čtyři respondenti překonávají únavu s obtížemi 

a pociťují jasný stres. Těžký stres v oblasti snížení výkonnosti volným úsilím pociťují 

4 respondenti, kteří překonávají únavu s velkými obtížemi a mají při stresovém zatížení 

malou výkonnost.  

Oblast příznaků B – snížení duševní výkonnosti. 

V oblasti snížení duševní výkonnosti 53 % hasičů HZS LK nepociťuje žádný stres 

a vykazují plnou duševní výkonnost. Počínající stres a mírné změny v pozornosti na sobě 

pozoruje 32 % hasičů. 12,9 % hasičů pociťuje lehký stres, poruchy paměti, mají otupělou 

pozornost a používají mechanickou paměť. Sedm hasičů pociťuje zřetelný stres a pozoruje 

na sobě oslabení pozornosti a paměti. Silnou duševní vyčerpanost pociťují tři hasiči 

z našeho zkoumaného souboru. 

Oblast příznaků C – vegetativní změny. 

Výsledky v oblasti vegetativních změn nám ukázaly nejmenší stresové projevy 

u hasičů z našeho zkoumaného souboru. V oblasti vegetativních změn nepociťuje žádné 

změny a žádný stres 65,2 % hasičů HZS LK. 27,1 % hasičů zaznamenává zesílení 

stávajících obtíží a vznik nových potíží v oblasti vegetativních změn. Lehký stres a těžkou 
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hlavu pociťuje 6,7 % hasičů. Tři hasiči mají závratě, bolesti hlavy nebo zažívací obtíže. 

Závratě a pravidelné zažívací problémy pravděpodobně vlivem špatné životosprávy 

subjektivně pociťují pouze dva hasiči.  

Oblast příznaků D – emocionální změny 

V oblasti emocionálních změn jsme zaznamenali největší stresové projevy hasičů 

z našeho zkoumaného souboru. Žádné změny a žádný stres v emocionální oblasti 

nepociťuje jenom 24,3 % hasičů HZS LK. Počínající stres a občasnou dráždivost pociťuje 

46,4 % hasičů a 22,6 % hasičů na sobě pozoruje lehký stres a náladovost. Zřetelný stres 

pociťuje 4,5 % hasičů a těžký stres a sklíčenost pociťuje 2,2 % dotázaných hasičů. 

Nejčastějším uváděným důvodem počínajícího stresu je neznalost situace na místě zásahu 

a nedostatek informací při vyhlášení poplachu o charakteru mimořádné události. Častým 

stresorem je také provádění pracovní činnosti v hlučném prostředí. Jako nejčastější projev 

stresu hasiče je špatná nálada. Špatnou náladu u sebe subjektivně pociťuje až 81 % 

dotázaných hasičů. 

Oblast příznaků E – poruchy spánku. 

V oblasti poruch spánku 48,4 % hasičů HZS LK nevykazuje žádné obtíže. Těžké 

usínání a počáteční příznaky špatné kvality spánku během noční pohotovosti u sebe 

pozoruje 31,2 % hasičů. 14,8 % hasičů se těžko probouzí a ráno vstávají s pocitem 

malátnosti. Zřetelný stres pociťuje 5 % hasičů, kteří mají mělký spánek a během noci se 

často probouzí. Nespavostí a ranní rozbitostí trpí pouze tři respondenti. Naopak až 67 % 

hasičů uvádí, že nepociťuje žádný stres a nemá žádný problém se probudit a vstát při 

vyhlášení poplachu v době noční pohotovosti. 

7.4.3. Vyhodnocení výzkumu vnímání stresu při vyhlášení poplachu 

Podle Brádky „každé vyhlášení poplachu vyvolá u členů výjezdové skupiny 

psychický stres“. Podle Švába akustický signál při vyhlášení poplachu vyvolá alarmovou 

reakci. Na základě těchto tvrzení mě zajímala odpověď hasičů na otázku, zda při vyhlášení 

poplachu pociťují stres. Výsledky výzkumu vnímání stresu při vyhlášení poplachu jsou 

znázorněny v Tabulce č. 10 a celkový výsledek výzkumu je graficky znázorněn v Grafu 

č. 9. Otázka, která se věnovala tomuto výzkumu se nacházela v Dotazníku D – 1 pod 

číslem 16 [12], [25].  
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Tabulka č. 10 – Pocity stresu při vyhlášení poplachu [30]. 

Pocity stresu při vyhlášení poplachu 

škála 1 2 3 4 5 
HZS LK 

Počet 
respondentů 1 2 3 4 5 

žádný 
stres 

počínající 
stres 

lehký 
stres 

jasný 
stres 

těžký 
stres 

ÚO Česká 
Lípa 

38 10 20 6 2 0 26 % 53 % 16 % 5 % 0 % 

ÚO 
Jablonec 

nad Nisou 
29 8 17 1 2 1 28 % 59 % 3 % 7 % 3 % 

ÚO 
Semily 

52 17 25 6 3 1 33 % 48 % 12 % 6 % 1 % 

KŘ 
Liberec 

36 13 17 5 1 0 36 % 47 % 14 % 3 % 0 % 

Suma 155 48 79 18 8 2 31 % 51 % 12 % 5 % 1 % 

Graf č. 9

31%

51%

12%
5% 1%

Žádný stres Počínající stres Lehký stres Jasný stres Těžký stres

 
Graf č. 9 – Pocity stresu při vyhlášení poplachu. 

Podle celkového vyhodnocení provedeného výzkumu pociťuje příznaky stresu při 

vyhlášení poplachu většina profesionálních hasičů, a to celých 69 % dotázaných hasičů. 

Stres při vyhlášení poplachu nepociťuje 31 % profesionálních hasičů. Ze skupiny hasičů, 

kteří na sobě pozorují známky stresu, je 51 % s počínající formou stresu a lehký stres 

pociťuje 12 % hasičů. 5 % respondentů na sobě pozoruje při vyhlášení poplachu jasné 

příznaky stresu. Dva respondenti, z celkového počtu 155 respondentů uvedlo, že na sobě 

pozoruje těžké příznaky stresu při vyhlášení poplachu. 
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7.4.4. Vyhodnocení výzkumu v oblasti psychohygieny 

K vyhodnocení výzkumu v oblasti psychohygieny jsou v dotazníku D – 1 určeny 

otázky č. 17, č. 18 a č. 19. Předmětem mého zájmu bylo zjistit, jaké mají hasiči znalosti 

v oblasti osobní psychohygieny a jaké mají vlastní způsoby vyrovnání se se stresem. Dále 

mě zajímalo, jestli hasiči uvažovali po náročné události o pomoci psychologa, a pokud ne, 

tak jaké měli osobní důvody tuto pomoc nevyužít. Výsledky výzkumu v oblasti 

psychohygieny jsou znázorněny v Tabulce č. 11 a v Grafu č. 10. 

0%

20%

40%

60%

80%

ANO NE

Graf č. 10

Znalost základních způsobů
psychohygieny

Vlastní způsob vyrovnání se se
stresem

Úvaha o pomoci psychologa

Graf č. 10 – Vyhodnocení výzkumu v oblasti psychohygieny. 

Provedeným výzkumem v oblasti znalostí psychohygieny jsem zjistil, že 63 % 

hasičů si nevybavuje základní způsoby osobní psychohygieny. Základy psychohygieny zná 

37 % dotázaných hasičů. Mezi nejčastější odpovědi patřily - sportovní aktivity, přátelé, 

rodina a různé druhy relaxace. Málo časté odpovědi byly typu - návštěva psychologa, 

dechová cvičení a správná životospráva. Jako základní způsob psychohygieny uvedlo 

7 hasičů pití alkoholu. Domnívám se, že tento způsob zvládání stresových situací není 

vhodný. 

Vlastní způsob, jak se vyrovnat se stresem, má 55 % hasičů. Mezi nejčastějšími 

způsoby, jak se vyrovnat se stresem, byly uvedeny – sportovní aktivity, meditace, 

posezení s přáteli a rodina. Devět hasičů opět uvedlo, že se vyrovnává se stresem pitím 

alkoholických nápojů. 

Hasiči, kteří zasahují u náročných událostí jsou často vystavováni působení 

značného stresu a setkávají se s neštěstím druhých. Proto mě zajímalo, jestli hasiči po 

náročné události uvažovali o pomoci psychologa. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že 
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o pomoci psychologa uvažovalo pouze 23 % dotázaných hasičů a 77 % hasičů o pomoci 

psychologa neuvažovalo. Mezi nejčastější odpovědi, proč neuvažovali o pomoci 

psychologa, patřily odpovědi typu – nebyl důvod, nepotřebuji to, poradím si sám nebo 

neuvedli žádný důvod. Mezi odpovědi také patřily odpovědi typu „nikdy jsem ji neviděl 

a nemám v ní důvěru“. Podle těchto uvedených odpovědí by bylo vhodné zajistit větší 

kontakt psychologa s hasiči - například formou každoročního školení v oblasti 

psychohygieny a způsobu zvládání stresových situací. Tímto způsobem by byla zajištěna 

větší vzájemná důvěra mezi hasičem a psychologem [11]. 

Tabulka č. 11 – Vyhodnocení výzkumu v oblasti psychohygieny 
Vyhodnocení výzkumu v oblasti psychohygieny a pomoci psychologa 

Znalost základních 
způsobů 

psychohygieny 

Máte nějaký způsob 
jak se vyrovnat se 

stresem 

Přemýšlel jste o 
pomoci psychologa po 

náročném zásahu 
Organizační 
část HZS LK 

Počet 
respondentů 

ANO NE ANO NE ANO NE 
ÚO Česká 

Lípa 
38 12 26 22 16 10 28 

ÚO Jablonec 
nad Nisou 

29 14 15 16 13 3 26 

ÚO Semily 52 17 35 26 26 12 40 

KŘ Liberec 36 14 22 21 15 10 26 

Suma 155 57 98 85 70 35 120 

Suma  
(vyjádření v procentech) 

37 % 63 % 55 % 45 % 23 % 77 % 

Uvedené způsoby psychohygieny 
Uvedené způsoby jak se vyrovnat 

se stresem 

Uvedené důvody proč 
nevyužily pomoci 

psychologa 
− Relaxace – jóga, meditace, hudba, 

příroda, koníčky, záliby - (14), 
− dechová cvičení - (2), 
− správná životospráva - (1), 
− sportovní aktivity - (15), 
− přátelé, rodina - (20), 
− návštěva psychologa - (3), 
 
− alkohol - (7) - !. 

− Relaxace - jóga, meditace, 
odpočinek, hudba, příroda, sex, 
koníčky, záliby - (18), 

− dechová cvičení - (2), 
− sportovní aktivity - (20), 
− práce - (6), 
− rodina - (8), 
− posezení s přáteli, kolegou -(7), 
− řešení problému - (1), 
− nepřipouštím si to - (5), 
 
− alkohol - (9) - !. 

− Nepotřebuji to - 
(21), 

− poradím si sám, 
jsem duševně 
vyrovnaný - (10), 

− nebyl důvod - (23), 
− nikdy jsem ji 

neviděl - (4), 
− nedůvěra - (7), 
 
− neuvedl (bez 

důvodu) - (32). 
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7.4.5. Vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK 

Jedním z cílů této práce je vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu jednotce 

profesionálních hasičů u HZS LK. Hlavním cílem této oblasti výzkumu je srovnání mezi 

starým a novým způsobem vyhlášení poplachu a vyhodnocení současného způsobu 

vyhlášení poplachu výjezdovými hasiči. Výzkum se zaměřil i na získání podnětů pro 

zlepšení způsobu vyhlášení poplachu v budoucnosti. Této oblasti výzkumu byly věnovány 

otázky č. 20 až č. 25 v dotazníku D – 1. Při prezentaci výsledků jsou tyto otázky pro větší 

přehlednost označeny čísly 1 až 5 viz níže. Výsledky výzkumu jsou znázorněny v Tabulce 

č. 12 a graficky znázorněny v Grafu č. 11. 

1. Vyhovuje Vám způsob vyhlášení poplachu na Vaší stanici? 

2. Vnímáte přehrání zvukové relace při vyhlášení poplachu pozitivně? 

3. Získané informace ze zvukové relace při vyhlášení poplachu jsou přínosem 

pro mé rozhodování. 

4. Obsah a množství informací ve zvukové relaci je dostačující a dozvím se 

vše potřebné o charakteru mimořádné události. 

5. Při srovnání současného vyhlášení poplachu s minulostí vnímám dnešní 

způsob vyhlášení poplachu pozitivně. 

6. Navrhujete nějaká zlepšení pro způsob vyhlášení poplachu u vaší jednotky? 

Tabulka č. 12 – Vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK. 

Vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK 

Otázka číslo 

1 2 3 4 5 6 HZS LK 

ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE ANO NE 

UÓ Česká 
Lípa 

84 % 16 % 79 % 21 % 95 % 5 % 66 % 34 % 84 % 16 % 32 % 68 % 

ÚO Jablonec 
nad Nisou 

48 % 52 % 69 % 31 % 72 % 28 % 34 % 66 % 38 % 62 % 59 % 41 % 

ÚO Semily 71 % 29 % 65 % 35 % 90 % 10 % 58 % 42 % 65 % 35 % 31 % 69 % 

KŘ Liberec 83 % 17 % 78 % 22 % 81 % 19 % 64 % 36 % 69 % 31 % 42 % 58 % 

Celkem za 
HZS LK 

73 % 27 % 72 % 28 % 86 % 14 % 57 % 43 % 66 % 34 % 39 % 61 % 
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Graf č. 11
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Graf č. 11 – Vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK.  

Provedeným výzkumem jsem zjistil, že způsob vyhlášení poplachu na požární 

stanici vyhovuje 73 % dotázaných hasičů. Při srovnání současného způsobu vyhlášení 

poplachu se starým způsobem vyhovuje současný způsob vyhlášení poplachu 66 % hasičů. 

Jednotce je vyhlášen poplach přehráním zvukové relace, která obsahuje informace o místě, 

rozsahu a charakteru MU. Přehrání zvukové relace vnímá pozitivně 72 % hasičů a pro 

86 % hasičů jsou získané informace ze zvukové relace přínosem pro jejich rozhodování. 

Obsah a množství informací ve zvukové relaci vyhovuje 57 % dotázaných hasičů. Hasiči 

nejčastěji kritizují ve zvukové relaci kvalitu převodu textu a její srozumitelnost, nepřesné 

informace a přílišnou délku zvukové relace. Zlepšení způsobu vyhlášení poplachu navrhuje 

39 % hasičů. Mezi nejčastější podněty pro zlepšení úrovně vyhlášení poplachu patří: 

• Zajištění větší srozumitelnosti zvukové relace, 

• rozsvícení světel při vyhlášení poplachu, 

• změnu znělky při úvodu vyhlášení poplachu, 

• zkrácení zvukové relace, 

• jasné určení techniky, 

• zrychlení předání MU od TCTV 112 a zajistění školení operátorů, 

• zajistit přenos MU na GPS, 

• zajistit nové nadefinování slovníku zkratek. 

Hasiči často navrhují vrácení původního předpoplachu ještě před přehrání zvukové 

relace. Tento způsob upozornění na MU nelze kvůli centralizaci operačních středisek 

a automatickému vyhlášení poplachu plošně zajistit. 
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7.4.6. Srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím 

V rámci výzkumu bylo provedeno srovnání způsobu vyhlášení poplachu jednotkám 

profesionálních hasičů u HZS LK se zahraničím. Pro potřebné vyhodnocení způsobu 

vyhlášení poplachu byl zhotoven dotazník D2, který byl rozeslán velitelům stanic 

v zahraničí (Německo, Polsko, Anglie a Slovensko). Osnova dotazníku je rozdělena do tří 

částí, které jsou zaměřeny na způsob nahlášení události na tísňovou linku, sdílení dat 

a samotný způsob vyhlášení poplachu jednotce profesionálních hasičů. Vyhodnocením 

dotazníku D 2 je zápis na základě obsahové analýzy dat, který umožňuje porovnání úrovně 

způsobu vyhlášení poplachu u profesionálních jednotek v jednotlivých státech. Celkové 

srovnání úrovně vyhlášení poplachu je sloučeno do shrnující zprávy, která slouží jako 

podklad pro jednání velitelů stanic o úrovni způsobu vyhlášení poplachu na požárních 

stanicích u HZS LK. 

 HZS LK 

Tísňové volání: 

- Evropské číslo tísňového volání 112 (na krajské úrovni), 

- národní čísla tísňového volání: 

o 150 hasiči, 

o 155 ZZS, 

o 158 Policie ČR. 

- Předání informací o MU dalším složkám IZS provádíme z TCTV 112 

elektronicky pomocí takzvané datové věty. 

- Předání informací dalším složkám IZS při nahlášení tísňového volání na číslo 

150 provádíme telefonicky. 

U HZS LK na KŘ v Liberci je vybudováno TCTV 112 pro příjem tísňového volání 

a KOPIS. HZS LK zřídil nové moderní operační centrum, do kterého jsou v současné době 

instalovány veškeré technologie pro podporu operačního řízení. V současné době máme 

KOPIS a územně příslušné OPIS v České Lípě a Semilech. Došlo již k centralizaci OPIS 

v Jablonci nad Nisou do KOPIS v Liberci. Další centralizace dvou zbývajících OPIS je 

plánováno do konce tohoto roku. 

Sdílení dat a informací: 

- Dokážeme sdílet některé informace a data s dalšími složkami IZS. 
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- Sdílíme informace a data s dalšími úřady, firmami a institucemi: 

o GIS, EPS a další informační zdroje. 

- Dokážeme nahlížet do dalších databází a sdílet informace v celkovém 

databázovém systému, do IS Výjezd se promítají aplikace – strážní kniha, IKIS 

a další aplikace [28]. 

Vyhlášení poplachu: 

- K vyhlášení poplachu dochází automaticky po stisknutí tlačítka proveď v IS 

Výjezd. 

- Při vyhlášení poplachu je přehrána automatická zvuková relace o místě, rozsahu 

a charakteru MU se zadáním zásahové techniky pro výjezd (zvuková relace je 

vygenerovaná IS). 

- Pro 86 % hasičů jsou získané informace ze zvukové relace přínosem pro jejich 

rozhodování. Obsah a množství informací ve zvukové relaci vyhovuje 57 % 

dotázaných hasičů. Nejčastěji negativně vnímají srozumitelnost zvukové relace 

a někdy nepřesné informace o místě a rozsahu MU. 

- Při vyhlášení poplachu dokážeme dálkově otevírat vrata, spouštět semafory 

a dálkově ovládat další technologie. Všechny stanice jsou pod kamerovým 

systémem. Dálkově neotvíráme vrata při vyhlášení poplachu na pobočných 

stanicích z důvodu selhání technologie vlivem přerušení dodávky el. proudu. 

Do budoucna zajistíme náhradní zdroje energie na pobočných stanicích. 

- Systém vyhlášení poplachu je dostačující, v budoucnu se soustředíme na lepší 

kvalitu převodu textu na zvuk nadefinováním nového slovníku zkratek 

a školením operátorů. 

- Vybraným funkcionářům ohlašujeme MU pomocí SMS a emailu na služební 

tablety. Pro případ bližšího informování o MU provádíme rozeslání doplňkové 

SMS nebo zavoláme na služební telefon příslušného funkcionáře. 

- Vyhlášením poplachu jednotce se automaticky spustí tyto nadefinované akce: 

o Přehrání zvukové relace v místním rozhlase PS, 

o vytisknutí příkazu k jízdě, 

o dálkové zpuštění technologií, 

o poslání SMS na mobilní telefony VD, VČ a dalším vybraným 

funkcionářům (ředitel, VS, ŘD, ZPP), 

o poslání emailu o MU na tablet VD a tablet ŘD.  
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 Německo 

Tísňové volání: 

- Evropské číslo tísňového volání 112 není jednotnou koncepcí, každá spolková 

země má vlastní způsob zajištění tísňového volání (uvažují o sjednocení), 

- národní čísla tísňového volání: 

o 112 hasiči, ambulance, 

o 110 policie [31]. 

Sdílení dat a informací: 

- Dokážeme sdílet některé informace a data s dalšími složkami a sdílíme 

informace a data s dalšími úřady, firmami a institucemi. 

- Dokážeme nahlížet do dalších databází a sdílíme informace v celkovém 

databázovém systému (strážní kniha, jízdy a další aplikace). 

Vyhlášení poplachu: 

- Poplach na PS je nahlášen telefonicky, vysílačkou nebo rozhlasem (hlášení 

v rozhlase je vygenerováno IS). 

- Ze zvukové relace v místním rozhlase se dozvíme všechny důležité informace 

o místě, rozsahu a charakteru MU. 

- Při vyhlášení poplachu dokážeme dálkově otevírat vrata, rozsvěcet poplachová 

světla v budově a dálkově ovládáme další technologie (návěští, semafory). 

- Systém vyhlášení poplachu je dostačující. 

- Vybraným funkcionářům ohlašujeme MU pomocí telefonu a SMS. 

- Vyhlášení poplachu: 

o Zaznění signálu pro vyhlášení poplachu a přehrání zvukové relace 

v místním rozhlase, 

o rozsvícení poplachových světel v budově, 

o otevření a zavření příslušné brány na výjezd, spuštění semaforů, 

o odeslání zprávy na obrazovku v zásahovém vozidle [31]. 
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 Polsko 

Tísňové volání: 

- Evropské číslo tísňového volání 112 (Wroclaw), 

- národní čísla tísňového volání: 

o 997 policie, 

o 998 hasiči, 

o 999 ambulantní služba [34]. 

- Předání informací o MU dalším složkám z centra tísňového volání 112 probíhá 

telefonicky a zároveň elektronicky odešleme data o MU příslušným 

regionálním střediskům, která jsou napojena na speciální vnitrostátní síť [34]. 

- V našem regionu došlo k centralizaci operačních středisek (PSP Dolnoslezské 

vojvodství). 

Sdílení dat a informací: 

- Dokážeme sdílet některé informace a data s dalšími složkami IZS. 

- Dokážeme nahlížet do dalších databází, sdílet informace v IS - strážní kniha, 

jízdy, technika. 

Vyhlášení poplachu: 

- K vyhlášení poplachu dochází po přijetí tísňového volání ze 112, která předá 

informace na regionální centrum PSP a ta provede vyhlášení poplachu. Nebo 

přímé vyhlášení poplachu od PSP pokud dojde nahlášení MU na národní 

číslo 998. 

- Při vyhlášení poplachu jsou spuštěny sirény a odeslána informativní SMS. 

- Poplach na PS je nahlášen telefonicky, vysílačkou nebo rozhlasem. 

- Při vyhlášení poplachu nepoužíváme dálkové ovládání technologií. 

- Systém vyhlášení poplachu je dostačující, chtěli bychom do budoucna 

realizovat regionální úroveň tísňového centra 112 pro větší zajištění místních 

znalostí a zvýšení rychlosti předání informací. 

- Vybraným funkcionářům ohlašujeme MU pomocí telefonu a SMS.  

- Vyhlášením poplachu jednotce: 

o Poplachový signál, telefon, vysílačka nebo relace v místním rozhlasu 

namluvená operátorem tísňového centra. 

o vytisknutí příkazu k jízdě,  

o poslání SMS na mobilní telefony vybraným funkcionářům. 
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Anglie 

Tísňové volání: 

- Evropské číslo tísňového volání 112 (mobilní telefony) nebo národní číslo 

tísňového volání 999 (policie, hasiči, ambulance), které je v Anglii nejvíce 

využíváno [32]. 

Sdílení dat a informací: 

- Dokážeme sdílet některé informace a data s dalšími složkami a sdílíme 

informace a data s dalšími úřady, firmami a institucemi. 

- Dokážeme nahlížet do dalších databází a sdílet informace v celkovém 

databázovém systému (strážní kniha, jízdy a další aplikace). 

Vyhlášení poplachu: 

- Poplach na PS je nahlášen telefonicky, vysílačkou nebo rozhlasem (operátor). 

- Při vyhlášení poplachu dokážeme dálkově otevírat vrata, spouštět světla 

a rozsvěcet poplachová světla v budově. 

- Systém vyhlášení poplachu je dostačující. 

- Vybraným funkcionářům ohlašujeme MU pomocí telefonu, SMS a emailu. 

- Vyhlášení poplachu: 

o Telefonické nahlášení události na PS od operačního technika, 

o vyhlášení poplachu v rozhlase, 

o rozsvícení poplachových světel v budově, 

o odeslání zprávy na obrazovku v zásahovém vozidle, 

o vytištění zprávy v zásahovém vozidle o místě a charakteru MU, 

o otevření a zavření příslušné brány na výjezd, spouštění semaforů [32]. 

 Slovensko 

Tísňové volání: 

- Evropské číslo tísňového volání 112, 

- národní čísla tísňového volání: 

o 150 hasiči, 

o 155 ZZS, 

o 158 Policie SR. 

- Předání informací o MU dalším složkám IZS provádíme telefonicky. 
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- Nedošlo k centralizaci územních operačních středisek na krajská operační 

střediska, v budoucnu plánují provézt integraci územních středisek do krajských 

operačních středisek [33]. 

Sdílení dat a informací: 

- Dokážeme sdílet některé informace a data s dalšími složkami a sdílíme 

informace a data s dalšími úřady, firmami a institucemi. 

- Dokážeme nahlížet do dalších databází a sdílet informace v celkovém 

databázovém systému (strážní kniha, jízdy a další aplikace). 

Vyhlášení poplachu: 

- Poplach na PS je nahlášen telefonicky, vysílačkou nebo rozhlasem (operátor). 

- Ze zvukové relace v místním rozhlase se dozvíme všechny důležité informace 

o místě, rozsahu a charakteru MU. 

- Při vyhlášení poplachu dokážeme dálkově otevírat vrata a rozsvěcet poplachové 

světla v budově, nepoužíváme ovládání semaforů. 

- Systém vyhlášení poplachu je dostačující. 

- Vybraným funkcionářům ohlašujeme MU pomocí telefonu a SMS. 

- Vyhlášení poplachu: 

o Telefonické nahlášení události na PS od operačního technika, 

o určení techniky, 

o rozsvícení poplachových světel v budově, 

o vyhlášení poplachu v rozhlase, 

o otevření příslušné brány na výjezd. 

Jednotlivé výsledky provedeného výzkumu úrovně vyhlášení poplachu byly 

konzultovány s některými veliteli požárních stanic. Dne 4.4.2014 jsem provedl 

telefonickou konzultaci výsledku s VS Nová Baňa panem mjr. Ing. Pavlem Valentou, který 

souhlasil s uvedeným závěrem. Dne 6.4.2014 jsem provedl návštěvu požární stanice 

v Bogatynii, kde jsem se setkal s panem Tomaszem Kucharskim. Provedli jsme prohlídku 

požární stanice a s VS jsem konzultoval závěr vyhodnocení. VS se závěrem souhlasil. Dne 

6.4.2014 jsme navštívili s překladatelem PS v Žitavě, bohužel VS se nemohl schůzky 

zúčastnit. Při prohlídce ho zastoupil jeho zástupce pan Sven Böhne, který mi potvrdil závěr 

mého hodnocení. Při návštěvě jsem byl svědkem cvičného vyhlášení poplachu jednotce, 

který odpovídal našemu popisu. 
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 Shrnující zpráva 

Shrnující zpráva slouží jako podklad pro jednání pracovní skupiny HZS LK, ÚO 

Česká Lípa dne 7.4.2014. Pracovní skupinu tvoří VS Jablonné v Podještědí, VS Česká 

Lípa, VPIZS a ředitel ÚO Česká Lípa. Ředitel ÚO Česká Lípa přednese shrnující zprávu 

na poradě vedení HZS LK. 

Oblast tísňového volání: 

U HZS LK můžeme tísňové volání nahlásit na Evropské číslo tísňového volání 112 

nebo na národní čísla tísňového volání (150 hasiči, 155 ZZS, 158 Policie ČR). TCTV 112 

máme zřízeny na krajské úrovni, od začátku vzniku TCTV 112 se snažíme o jednotný 

postup v rámci ČR. V současné době nemáme ještě provedenou integraci územně 

příslušných OPIS do KOPIS. Do konce roku bude provedena integrace všech územně 

příslušných OPIS do KOPIS. Na TCTV 112 zajišťujeme komunikaci v českém jazyce, 

angličtině, němčině a dokážeme zprostředkovat hovor i v dalších jazycích. 

Způsob nahlášení krizové situace v zahraničí je na Evropské číslo tísňového volání 

112 a státy Polsko a Slovensko mají ještě samostatná národní čísla tísňového volání pro 

policii, hasiče a ambulanci. V Anglii mají vedle čísla tísňového volání 112 ještě další 

společné národní číslo pro tísňové volání 999, které nejčastěji využívají. V Německu mají 

kromě tísňového čísla 112 ještě tísňové číslo 110 pro policii. V Německu nemají jednotný 

systém poskytování tísňového volání a v každé spolkové zemi mají odlišného 

zprostředkovatele (provozovatele) tísňového volání. 

Ve srovnání se zahraničím máme zajištěn příjem tísňového volání na vysoké 

úrovni, v dostatečném zastoupení TCTV 112 po celé republice a dokážeme tísňové volání 

přijmout v několika světových jazycích. Máme rovněž vysokou úroveň vybavení IS 

a dokážeme předávat kompletní zprávy o MU dalším složkám IZS pomocí datové věty bez 

nutnosti telefonického předání informací. 

Oblast sdílení dat: 

Ve všech státech, které se zúčastnily našeho výzkumu dokáží nahlížet a sdílet data 

a informace pomocí datových informačních systémů. V našich podmínkách dokážeme 

sdílet data v centrálním databázovém systému a nahlížíme nejen do našich vnitřních služeb 

(strážní kniha, IKIS I, IKIS II), ale dokážeme sdílet řadu důležitých informací pomocí GIS 

i s jinými institucemi. GIS se neustále vyvíjí a jsou průběžně zpracovány další hladiny 

informací, které slouží hlavně pro podporu operačního řízení [26]. 
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Oblast Vyhlášení poplachu: 

Ve všech státech, které se zúčastnily našeho výzkumu mají obdobný způsob 

vyhlášení poplachu jednotce požární ochrany na požárních stanicích jako u nás. Většinou 

dochází k vyhlášení poplachu telefonicky nebo vysílačkou a poté operační technik vyhlásí 

poplach v místním rozhlase příslušné požární stanice. Systém automatického přehrání 

zvukové relace vygenerované IS mají podobný jenom v Německu. Musíme v budoucnu 

zapracovat na zvýšení srozumitelnosti zvukové relace a snížení podání nepřesných 

informací například školením obsluhy, nadefinováním nového slovníku zkratek nebo 

zjednodušením pracovního prostředí ISV. Bylo by vhodné u HZS LK zajistit poslání 

zprávy o místě a charakteru MU do dotykové obrazovky v zásahovém vozidle podobně 

jako je tomu v Německu a v Anglii. Dále bude zajištěno dálkové ovládání technologií na 

všech stanicích u HZS LK. Současný způsob vyhlášení poplachu vyhovuje většině 

dotázaných hasičů u HZS LK. 

Závěr: 

Ve srovnání úrovně vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím jsme přesvědčeni, 

že máme u HZS LK způsob vyhlášení poplachu jednotkám profesionálních hasičů na 

vysoké úrovni. Ve srovnání se zahraničím máme také na vysoké úrovni zajištěn příjem 

tísňového volání. Tísňové volání dokážeme velice flexibilně předat dalším složkám IZS 

pomocí datové věty. Pro podporu operačního řízení dokážeme využívat řadu technologií a 

dat s centrálního datového skladu. V budoucnu se zaměříme na školení obsluhy, 

zjednodušení pracovního prostředí pro operátory a nadefinování nových zkratek pro UVG 

a tím zajistíme další zvýšení kvality způsobu vyhlášení poplachu na požárních stanicích. 

Provedený výzkum dokázal, že oproti minulosti jsme provedli změny ve způsobu 

vyhlášení poplachu, které vyhovují většině dotázaných hasičů. 

7.5. Diskuze 

Provedený výzkum byl směřován hlavně k výjezdovým hasičům a cílem bylo zjistit 

jejich stresové zatížení při vyhlášení poplachu, jejich znalosti základů psychohygieny 

a hodnocení současného způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK. Dále bylo provedeno 

srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím. 

Výzkumu se zúčastnilo 155 respondentů (66 % z celkového počtu výjezdových 

hasičů u HZS LK) , nejčastější zastoupení bylo ve věkové skupině 25 až 40 let, s délkou 

praxe 7 až 20 let a s dosaženým vzděláním úplné střední. Z výsledků provedeného 
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výzkumu vyplynulo, že respondenti zkoumaného souboru subjektivně pociťovali nejvyšší 

stresovou zátěž z nedostatku informací při vyhlášení poplachu a  stresová reakce byla 

prožívána nejvýrazněji v oblasti emocionálních změn. Stresová reakce z nedostatku 

informací při vyhlášení poplachu vychází z potřeby jistoty a bezpečí podle Maslowem 

vypracovaného modelu vzestupně (hierarchicky) uspořádaných lidských potřeb [36]. 

Hasiči ztrácejí klid a jistotu pokud nejsou dostatečně informováni o dění na místě 

mimořádné události. Hasiči vnímají obavy ze zvládnutí této krizové situace a pociťují 

strach z možného osobního selhání. Minimální stresovou reakci při vyhlášení poplachu 

hasiči pociťují v oblasti vegetativních změn. V oblasti vegetativních změn si hasiči 

neuvědomují a nebo si nechtějí přiznat počáteční příznaky stresu. Z vlastní zkušenosti 

mohu konstatovat, že jsem měl často při vyhlášení poplachu vegetativní projevy, jako jsou 

např. tlak v žaludku, bolesti svalů nebo sucho v ústech a nevěnoval jsem těmto projevům 

stresu pozornost. Je tedy otázkou, do jaké míry si hasiči tyto vegetativní projevy 

uvědomují a dokáží si je spojit s konkrétním stresorem, jako je např. vyhlášení poplachu.  

Téměř 70 % respondentů odpovědělo kladně na otázku, jestli pociťují při vyhlášení 

poplachu stres. Z výsledku této části výzkumu je patrné, že hasiči si jsou vědomi 

prožívání stresové reakce při vyhlášení poplachu a cíleně ji tedy překonávají. Při 

dalším výzkumu by bylo vhodné se zaměřit na prožívání stresové situace hasiče přímo při 

zásahu a prozkoumat konkrétní vliv stresového zatížení podle charakteru mimořádné 

události. 

Na základě vyhodnocení dat zaměřených na znalost hasičů v oblasti psychohygieny 

bylo zjištěno, že si většina hasičů nevybavuje základní způsoby psychohygieny a jenom 

polovina dotázaných respondentů má vlastní způsob, jak se vyrovnat se stresem. Mezi 

nejčastějšími způsoby hasiči uvedli sportovní aktivity, relaxaci, přátele a rodinu. Devět 

hasičů uvedlo, že se vyrovnává se stresem pitím alkoholických nápojů. Domnívám se, že 

tento způsob není vhodný a jedná se o rizikový způsob zvládání stresových situací. Většina 

dotázaných hasičů uvedla, že neuvažovala po náročné události o pomoci psychologa. Ze 

získaných výsledků jsem zjistil, že většina hasičů má v sobě zažitou nedůvěru, která jim 

brání spolupracovat s psychologem. Mnozí věří, že všechno zvládnou vlastními silami 

a pomoc psychologa nepotřebují. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsem také po 

náročné události nepřemýšlel o pomoci psychologa. Obával jsem se o pomoc  požádat, a to 

i přesto, že by konzultace s psychologem byla jistě přínosem. Je to důsledkem naší 

společnosti, kdy bereme pomoc psychologa jako stav duševního selhání a ne jako nástroj 
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účinné psychohygieny. Proto je potřebné se v podmínkách HZS ČR věnovat spolupráci 

hasiče s psychologem a tím zajistit větší vzájemnou důvěru.  

Vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu bylo vyhodnoceno jako úspěšné 

a současný způsob vyhlášení poplachu vyhovuje většině dotázaných hasičů (73 %). 

Většina dotázaných hasičů (66 %) uvedla, že má pro ně dnešní způsob vyhlášení poplachu 

pozitivní přínos. Ze srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK se zahraničím 

vyplynulo, že způsob vyhlášení poplachu v ČR je na vysoké úrovni. 
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8. Závěr  

Povolání hasiče je oprávněně považováno za povolání rizikové. Hasiči musí 

odolávat mnoha stresovým situacím a vlivům. 

H. Selye uvádí, že "Stres je stav biologického systému projevující se ve formě 

specifického syndromu, který představuje souhrn všech nespecificky vyvolaných změn 

v rámci daného biologického systému" a popisuje stres jako nespecifickou odezvu 

organismu na prožívanou zátěž. H. Coper a M. H. Apley (1966) definují stres jako stav 

organismu, kdy jeho integrita je ohrožena a organismus musí zapojit všechny schopnosti 

na svoji ochranu [17], [29]. 

Cílem této bakalářské práce bylo popsat stresovou reakci profesionálních hasičů při 

vyhlášení poplachu, identifikovat hlavní stresory, symptomy a specifické reakce hasiče na 

stres. Dalším cílem bakalářské práce bylo provedení popisu a vyhodnocení způsobu 

vyhlášení poplachu u HZS LK a provedení analýzy odborné přípravy se zaměřením na 

zvýšení akceschopnosti jednotky při vyhlášení poplachu. 

Zásadní význam pro kvalitní službu hasiče ve výjezdové jednotce má jeho fyzická 

a duševní rovnováha, která je zárukou úspěšného, profesionálního výkonu při jeho 

náročném a nebezpečném povolání. Pravidelná odborná příprava je nedílnou součástí 

přípravy hasiče na jeho nebezpečné povolání. Provedenou analýzou odborné přípravy 

prováděné u HZS LK jsme zjistili, že zaměření OP je celkem vyvážené a zasahuje 

rovnoměrně do všech potřebných oblastí. Je však třeba konstatovat, že psychologii hasiče 

a otázkám psychohygieny je věnovaná velice malá část OP prováděné u HZS LK a celkový 

podíl 11 hodin z celkového počtu 870 hodin je nedostatečný. Je alarmující, že ani tato malá 

část odborné přípravy není vedená pod odborným dohledem psychologa. Podle získaných 

dat i vlastních zkušeností hasiči neradi sami chodí za psychologem, proto by bylo vhodné, 

aby psycholog pravidelně navštěvoval stanice a prováděl kolektivní sezení s cílem naučit 

hasiče používat základy psychohygieny, řešit případové studie z oblasti krizové intervence 

apod. Tímto způsobem získá psycholog základní kontakt, vztah a vzájemnou důvěru mezi 

ním a hasičem. Otázce psychohygieny by se měli věnovat i velitelé stanic, kteří by byli 

prvním stupněm psychické pomoci hasiče. 

Nedílnou součástí snížení stresového zatížení hasiče při řešení mimořádné události 

je dostatečný příjem informací v operačním řízení. Kvalitní informační podpora 

v operačním řízení je zárukou rychlé odezvy na vzniklou mimořádnou událost a je 

základem každého moderního bezpečnostního sboru. Provedenou analýzou je možné 
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konstatovat, že i ve srovnání se zahraničím máme vybudovaný informační systém pro 

podporu operačního řízení na velmi vysoké úrovni. 

Příčiny a následky stresové reakce hasiče při vyhlášení poplachu a vyhodnocení 

způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK jsem zkoumal prostřednictvím dotazníkového 

šetření. Výzkumu se zúčastnili příslušníci HZS Libereckého kraje. Z výsledků 

provedeného výzkumu vyplynulo, že respondenti zkoumaného souboru subjektivně 

pociťovali nejvyšší stresovou zátěž z nedostatku informací při vyhlášení poplachu 

a  stresová reakce byla prožívána nejvýrazněji v oblasti emocionálních změn. Minimální 

stresovou reakci při vyhlášení poplachu hasiči pociťují v oblasti vegetativních změn. 

V oblasti vegetativních změn si hasiči často tyto reakce neuvědomují a nebo nechtějí 

přiznat. 

Současný způsob vyhlášení poplachu vyhovuje většině dotázaných hasičů. Většina 

hasičů uvedla, že má pro ně dnešní způsob vyhlášení poplachu pozitivní přínos. 

Výzkumem jsem získal cenné podněty, které v budoucnosti využijeme ke zvýšení úrovně 

způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK. Ve srovnání způsobu vyhlášení poplachu u HZS 

LK se zahraničím, bylo zjištěno, že způsob vyhlášení poplachu v ČR je na vysoké úrovni. 

Výsledky provedeného výzkumu jsou cenným přínosem pro mou práci a získané 

teoretické znalosti v oblasti stresu, které jsem při tvorbě této práce získal, mohu prakticky 

využít a rozvíjet nejen při práci s lidmi, ale i při odborné přípravě hasičů v oblasti 

psychohygieny. Výsledky provedeného výzkumu v oblasti vyhlášení poplachu jednotkám 

profesionálních hasičů u HZS LK a získané poznatky okolo informačních systémů budu 

moci prakticky využít pro budoucí zvyšování úrovně kvality vyhlášení poplachu na 

požárních stanicích u HZS LK. 

Závěrem chci konstatovat, že stanovené cíle této práce byly splněny a vyhodnocení 

stresové reakce profesionálních hasičů při vyhlášení poplachu a vyhodnocení způsobu 

vyhlášení poplachu u HZS LK bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu. 
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Příloha A – Dotazník D - 1 

Dotazník D – 1 k výzkumu stresové reakce hasičů při vyhlášení 
poplachu a vyhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK 

Instrukce k vyplnění dotazníku D – 1: 
Profese hasiče je nesporně velmi náročným povoláním. Pro potřebné zjištění míry zátěže, 

které jsou hasiči vystaveni, Vás upřímně žádám, abyste odpovídali na otázky zodpovědně a 

pravdivě. Dotazník v žádném případě nepodepisujte, je ANONYMNÍ! Mějte na paměti, že 

prožívání stresu nemusí vždy snižovat Vaší pracovní výkonnost. Stres v povolání hasiče je 

odezvou organismu na vnitřní nebo vnější zátěž. 

Dotazník obsahuje celkem 25 otázek. Otázky čtěte, prosím, velmi pozorně. U otázek 1 až 

16 je nutno zvolit variantu podle instrukcí na začátku dotazníku. U otázek 17 až 25 

proveďte svou volbu zakroužkováním jedné z nabízených variant ANO - NE. 

Předkladatel dotazníku se zavazuje, že vyplněné dotazníky budou použity výhradně pro 

potřebu bakalářské práce. 

Děkuji Vám za Váš čas a pečlivé vyplnění předloženého dotazníku. 

 

 

 

          Pavel Baláž 

Základní údaje respondenta dotazníku 

1. Věk respondenta: 
a) do 25 let 
b) 26 – 40 let 
c) nad 41 let 
 
2. Délka služebního poměru: 
a) méně než 7 let 
b) 7 – 20 let 
c) více než 20 let 
 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání: 
a) úplné střední 
b) VOŠ 
c) VŠ – Bc. 
d) VŠ – magisterský stupeň 
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U každé položky vyznačte odpověď zakroužkováním vybrané číslice podle následujícího klíče: 

6 nikdy, nemám problém, nepotřebuji, 
7 výjimečně, 
8 někdy, 
9 často, 
10 velmi často, pokaždé. 

1 Při vyhlášení poplachu v době noční pohotovosti se nemohu probudit. 1 2 3 4 5 

2 Při práci mne hluk ruší a rozčiluje. 1 2 3 4 5 

3 Poslední dobou mívám bolesti hlavy. 1 2 3 4 5 

4 Při stresu nemohu zvýšit svůj výkon. 1 2 3 4 5 

5 Z důvodu prožívání osobní (zatěžující) odpovědnosti při vyhlášení poplachu u 
sebe pozoruji poruchy pozornosti. 

1 2 3 4 5 

6 Mívám velmi špatnou náladu. 1 2 3 4 5 

7 Při stresu povzbuzení slovem nestačí ke zvýšení mého výkonu. 1 2 3 4 5 

8 Při noční pohotovosti na pracovišti se během noci probouzím. 1 2 3 4 5 

9 Při vyhlášení poplachu v době nařízené pohotovosti na pracovišti, tj. v době 
spánku pociťuji bolesti svalů 

1 2 3 4 5 

10 Při vyhlášení poplachu pro službu zvlášť obtížnou a zdraví škodlivou pociťuji u 
sebe snížení duševního výkonu. 

1 2 3 4 5 

11 Ani po krátkodobém odpočinku nejsem schopen zvýšit svůj výkon. 1 2 3 4 5 

12 Nedostatečný příjem informací při vyhlášení poplachu mi působí potíže a 
negativně ovlivňuje můj rozhodovací proces. 

1 2 3 4 5 

13 Večer nemohu usnout. 1 2 3 4 5 

14 Poslední dobou u sebe pozoruji poruchy paměti. 1 2 3 4 5 

15 Při vyhlášení poplachu pociťuji neurovegetativní změny (např. sucho v ústech, 
pocení, pálení žáhy, tlak v žaludku apod.) 

1 2 3 4 5 

16 Při vyhlášení poplachu pociťuji stres. 1 2 3 4 5 

17 
Znáte nějaké základní způsoby psychohygieny? 
V případě odpovědi ANO, napište jaké: ANO NE 

18 
Máte nějaký svůj vlastní způsob jak se vyrovnat se stresem? 
V případě odpovědi ANO, napište jaké: ANO NE 

19 
Uvažoval jste někdy po náročné události o pomoci od psychologa? 
V případě odpovědi NE, napište proč: ANO NE 

20 Vyhovuje Vám způsob vyhlášení poplachu na Vaší stanici? ANO NE 

21 Vnímáte přehrání zvukové relace při vyhlášení poplachu pozitivně? ANO NE 

22 Získané informace ze zvukové relace při vyhlášení poplachu jsou přínosem pro mé 
rozhodování. 

ANO NE 

23 

Obsah a množství informací ve zvukové relaci je dostačující a dozvím se vše potřebné 
o charakteru mimořádné události. 
Pokud zvolíte variantu NE, napište stručně své důvody: 

ANO NE 

24 

Při srovnání současného vyhlášení poplachu s minulostí vnímám dnešní způsob 
vyhlášení poplachu pozitivně.  
Pokud zvolíte variantu NE, napište stručně své důvody: 

ANO NE 

25 

Navrhujete nějaká zlepšení pro způsob vyhlášení poplachu u Vaší jednotky? 
V případě odpovědi ANO, napište stručně své návrhy: 
 
 

ANO NE 
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Příloha B – Dotazník D - 2 

Dotazník D – 2 k porovnání způsobu vyhlášení poplachu 
u HZS LK se zahraničím 

Instrukce k vyplnění dotazníku D – 2: 

Pro potřebné zjištění a porovnání způsobu vyhlášení poplachu u Hasičského záchranného 

sboru Libereckého kraje se způsobem vyhlášení poplachu v zahraničí, Vás upřímně žádám, 

abyste odpovídali na otázky zodpovědně a pravdivě.  

 
Dotazník obsahuje celkem 14 otázek. Otázky čtěte, prosím, velmi pozorně. U otázek 1 až 

12 je nutno zvolit variantu buď ANO nebo NE. Pokud zvolíte variantu „NE“, pokuste se 

prosím u některých otázek popsat svoje odůvodnění do prázdného místa u zvolené otázky. 

 
Předkladatel dotazníku se zavazuje, že vyplněné dotazníky budou použity výhradně pro 

potřebu bakalářské práce. 

  
Děkuji Vám za Váš čas a pečlivé vyplnění předloženého dotazníku. 

 

 

 

         

            Pavel Baláž 

          Velitel stanice 

              Jablonné v Podještědí 

Základní údaje respondenta dotazníku 

Jméno  Věk  

Jednotka  Stát  

Pracovní funkce  Datum  

 



Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu 
Pavel Baláž 

2 

 

1 
Používáte ve Vaší zemi pro nahlášení tísňového volání evropské číslo tísňového 
volání „112“? V případě odpovědi NE popište situaci: 
 

ANO NE 

2 

Používáte ve Vaší zemi pro nahlášení tísňového volání vedle evropského čísla 
tísňového volání „112“ i další národní čísla tísňového volání (Policie, Hasiči, 
Zdravotní záchranná služba)? V případě odpovědi NE popište situaci: 
 

ANO NE 

3 

Používáte pro přenos informací z evropského čísla tísňového volání 112 pro další 
složky (Policie, hasiči) elektronický přenos informací pomocí datové věty? 
V případě odpovědi NE popište situaci: 
 

ANO NE 

4 Došlo u Vás k centralizaci okresních operačních středisek do krajských operačních 
středisek? 

ANO NE 

5 
Máte-li okresní operační střediska, uvažujete o jejich centralizaci do krajských 
operačních středisek? (Pokud již nemáte okresní střediska tak prosím na tuto 
otázku neodpovídejte) 

ANO NE 

6 

Využíváte při řešení mimořádných událostí na operační úrovni sdílení některých 
databází i s jinými složkami (např. Policie – dopravní situace)? V případě odpovědi 
NE popište situaci: 
 
 

ANO NE 

7 

Jestliže máte elektronickou centrální evidenci služeb jednotek a jejich vybavení, 
dokážete podle potřeby do této evidence na operačním středisku nahlížet? 
V případě odpovědi NE popište situaci: 
 
 
 

ANO NE 

8 

Vyhlašuje operační středisko poplach jednotce telefonem popřípadě vysílačkou? 
V případě odpovědi NE popište situaci: 
 
 

ANO NE 

9 

Dochází k vyhlášení poplachu u Vás automaticky pomocí zvukové relace 
v místním rozhlase požární stanice? V případě odpovědi NE popište situaci: 
 
 
 

ANO NE 

10 

Pokud používáte při vyhlášení poplachu zvukovou relaci, dozvíte se z této relace 
všechny potřebné informace o mimořádné události? V případě odpovědi NE 
popište situaci: 
 
 

ANO NE 

11 

Používáte u Vás při vyhlášení poplachu i dálkové spouštění technologií (např. 
automatické otevírání vrat, sepnutí světel nebo semaforů)? V případě odpovědi NE 
popište situaci: 
 
 
 

ANO NE 

12 Myslíte, že je Váš systém vyhlášení poplachu jednotkám dostačující? ANO NE 

Jakým způsobem oznamujete událost vybraným funkcionářům (zakroužkujte i více odpovědí) ? 
13 

telefonem SMS Email Pager Jiné: 

14 

Popište prosím stručně způsob vyhlášení poplachu u Vaší jednotky: 
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Příloha C – The questionnaire D – 2 
 

The questionnaire D-2 for the comparison of a way to 
publication alert in fire brigade of the Liberec region with 

abroad 
Instructions for fulfilment of the questionnaire D-2 
 
To find and compare a way to publication alert in fire brigade of the Liberec region with a 

way to publication alert abroad, I sincerely ask you for responsible and truthful answering 

the questions. 

 

The questionnaire contains totally 14 questions. Please, read the questions very carefully. 

For questions 1 – 12 it is necessary to select the variant „YES“ or „NOT“. If you select the 

variant „NOT“ please, try to describe your rationale in the empty place under chosen 

question. 

 

A submitter of the questionnaire commits that fulfilled questionnaires will be exclusively 

used for  working out of the bachelor`s thesis. 

 

Thank you very much for your time and careful fulfilment of submitted questionnaire. 

 
 

Pavel Baláž 

Commander of the station 

   Jablonne v Podjestedi 

 
 
 
 
 

Basic data of the respondent of the questionnaire 
First name and 

surmane 
 Age  

Unit  State  

Work function  Date  
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1 

Do you use European number of emergency call „112“ for the report of emergency 
call in your country? If NOT, describe the situation: 
 
 

YES NOT 

2 

Do you also use other national numbers of emergency call (Police, firefighters, 
Medical rescue service) in addition to European number of emergency call „112“ for 
the report of emergency call in your country? If NOT, describe the situation: 
 
 

YES NOT 

3 

Do you use the electronic transmission by data movement for the information 
transmission from  European number of emergency call „112“ to other folders (Police, 
firefighters)? If NOT, describe the situation: 
 
 

YES NOT 

4 Is there the centralization of district operating centers into the regional operating 
centers in your country? 

YES NOT 

5 
If you have district operating centers, do you think about their centralization into 
regional operating centers? (If you  have not district operating centers, please, do not 
answer this question.)  

YES NOT 

6 

Do you  share some databases with other folders (for example Police – traffic 
situation) during the solution of extraordinary events on operational level? If NOT, 
describe the situation: 
 
 
 

YES NOT 

7 

If you have the electronic register of services and their equipment, are you able to 
inspect this register in the operational center, when you need? If NOT, describe the 
situation: 
 
 
 

YES NOT 

8 

Does your operating center call the alarm to unit by telephone or radio? If NOT, 
describe the situation: 
 
 

YES NOT 

9 

Is the alarm called in your country automatically with the help of broadcast in local 
radio of the fire station? If NOT, describe the situation: 
 
 

YES NOT 

10 

If you use the broadcast for the publication alert, do you find all necessary information 
about the extraordinary event in this broadcast? If NOT, describe the situation: 
 
 

YES NOT 

11 

Do you use in your country remote startup technology for the publication alert (for 
example automatic door  opening, switching of the lights or semaphores)? If NOT, 
describe the situation: 
 
 

YES NOT 

12 Do you think that your system of publication alert to units is sufficient? YES NOT 

How do you announce the event to chosen officials (you can indicate more answers)? 
13 

Telephone SMS E-mail Pager Others: 

14 

Please, describe briefly a way to publication alert in your unit: 
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Příloha D – Fragebogen D – 2 

Fragebogen D – 2 zum Vergleich des Verfahrens der 
Alarmauslösung bei der Feuerwehrrettungsmannschaft 

Liberecký kraj mit dem Ausland  

Anweisung zur Ausfüllung des Fragebogens D – 2: 

Für die erforderliche Ermittlung und den Vergleich des Verfahrens der Alarmauslösung bei 

der Feuerwehrrettungsmannschaft Liberecký kraj mit dem Verfahren im Ausland bitte ich 

Sie die gestellten Fragen wahrheitsgemäß und verantwortlich zu beantworten. 

 
Der Fragebogen beinhaltet 14 Fragen. Bitte lesen Sie die Fragen sehr gründlich. Bei den 

Fragen 1 bis 12 muss man zwischen den Varianten „JA“ oder „Nein“ wählen. In dem Fall, 

dass Sie die Möglichkeit „NEIN“ nehmen, versuchen Sie bitte, wenn möglich, eine 

Begründung in die dafür bestimmte leere Fläche unter der gewählten Frage zu formulieren. 

 

Der Überbringer des Fragebogens verpflichtet sich, die ausgefüllten Fragebogen 

ausschließlich für die Belange der Bachelorarbeit zu verwenden. 

  
Vielen Dank für Ihre Zeit und das gründliche Ausfüllen des vorgelegten Fragebogens. 
 

 

 

 

Pavel Baláž 

Feuerwehrkommandant 

Jablonné v Podještědí 

Angaben zum Respondenten 

Name  Alter  

Einheit  Land  

Arbeitsposition  Datum  
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1 
Wird in Ihrem Land zum Notruf die europäische Notrufnummer „112“ 
verwendet? Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 

JA NEIN 

2 

Werden in ihrem Land zum Notruf neben der europäischen Notrufnummer „112“ 
auch weitere inländische Notrufnummer (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst) 
verwendet? Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 

JA NEIN 

3 

Wird für die Informationsübertragung von der Notrufnummer 112 an weitere 
Einheiten (Polizei, Feuerwehr) die elektronische Informationsübertragung mit 
Hilfe eines Datensatzes verwendet? Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 
 

JA NEIN 

4 Hat bei Ihnen die Zentralisierung der Bezirksoperationseinheiten in die 
Landkreiseinheiten stattgefunden? 

JA NEIN 

5 

Falls es in Ihrem Land die Bezirksoperationseinheiten noch gibt, wird eine 
Zentralisierung in die Landkreiseinheiten in Erwägung gezogen? 
(Falls es bei Ihnen keine Bezirksoperationseinheiten mehr gibt, brauchen Sie 
diese Fragen nicht zu beatworten.) 

JA NEIN 

6 

Werden bei Ihnen beim Bewältigen von Notfällen auf der Operationsebene 
einige Basisdateien mit anderen Einheiten geteilt (z. B.  Polizei –Verkehrslage)? 
Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 
 

JA NEIN 

7 

Falls Sie über eine elektronische Zentralevidenz der Dienste und Ausrüstung der 
Einheiten verfügen, können Sie beim Bedarf in der Operationszentrale  die 
Evidenz einsehen? Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 
 

JA NEIN 

8 
Löst die Operationszentrale den Alarm bei der Einheit per Telefon ggf. per Funk 
aus? Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 

JA NEIN 

9 

Wird bei Ihnen der Alarm automatisch mittels akustischer Relation im lokalen 
Rundfunk der Feuerwehrstation ausgelöst? Falls „NEIN“, beschreiben Sie die 
Lage: 
 
 

JA NEIN 

10 

Falls bei Ihnen die akustische Relation bei der Alarmauslösung verwendet wird, 
erfahren Sie mittels dieser Sendung alle nötigen Angaben zum Notfall? Falls 
„NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 
 

JA NEIN 

11 

Wird bei Ihnen im Falle der Alarmauslösung auch ferngesteuerte Einschaltung 
von Anlagen verwendet? (z.B. automatische Türöffnung, Licht- oder 
Ampelschaltung) Falls „NEIN“, beschreiben Sie die Lage: 
 
 
 

JA NEIN 

12 Betrachten Sie Ihr System der Alarmauslösung bei den Einheiten als 
ausreichend? 

JA NEIN 

Wie benachrichtigen Sie die ausgewählten Funktionäre über einen Ereignis; (Mehrfaches 
Ankreuzen möglich) 13 

per Telefon SMS E-Mail Pager Sonstiges: 

14 

Beschreiben Sie bitte kurz das Verfahren der Alarmauslösung bei Ihrer Einheit: 
 
 
 
 
 

 



Způsoby vyhlášení poplachu a stresová reakce hasičů při vyhlášení poplachu 
Pavel Baláž 

1 

Příloha E – Ankieta D – 2 

Ankieta D – 2 w celu porównania sposobu ogłoszenia alarmu w 
Komendach Straży Pożarnej w województwie Libereckim z 

zagranica 

Instrukcja jak wypełnić ankietę D – 2: 

W celu porównania sposobu ogłoszenia alarmu Straży pożarnej na komendach w 

województwie Liberckim ze sposobem ogłoszenia alarmu zagranicą, prosimy o 

wypełnienie poniższej ankiety rzetelnie i zgodnie z prawda.  

 
Ankieta zawiera 14 pytań.  Proszę o uważne czytanie pytań. Na pytania od 1 do 13 proszę 

wybrać jedna z odpowiedzi TAK lub NIE. Jeżeli odpowiedzą Państwo NIE , proszę 

spróbować udowodnić negatywna odpowiedź na pytanie we wolnym miejscu obok danego 

pytania. 

 
Osoba układająca ankietę się zobowiązuje, że wypełnione kwestionariusze będą użyte 

wyłącznie w celu napisania pracy dyplomowej. 

  
Dziękuję Państwu za poświęcony czas i dokładność, z jaka wypełnili Pastwo poniższa 

ankietę. 

 

 

         

          Pavel Baláž 

               Komendant Straży pożarnej 

          w Jablonné w Podještědí 

Dane wypełniającego ankietę 

Imię  wiek  

Jednostka  kraj  

Funkcja w Straży 
Pożarnej 

 Data  
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1 

Czy jest używany w waszym kraju europejski numer alarmowy „112“ przy 
zgłoszeniu alarmu? W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać 
postepowanie w danej sytuacji: 
 

TAK NIE 

2 

Czy są używane w waszym kraju oprócz europejskiego numeru alarmowego „112“ 
i inne alarmowe numery (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie medyczne)? W 
przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać postepowanie w danej 
sytuacji: 
 

TAK NIE 

3 

Czy w celu przekazywania informacji z europejskiego numeru alarmowego „112” 
dalszym służbom ratowniczym (Policje, Straż Pożarna) jest używana elektroniczny 
zapis datowy. W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać 
postepowanie w danej sytuacji: 
 

TAK NIE 

4 Czy nastąpiło w waszym kraju polaczenie powiatowych centr operacyjnych w 
wojewódzkie centra operacyjne? 

TAK NIE 

5 
Jeżeli istnieją powiatowe centra operacyjne, myślicie nad ich polaczeniem w 
wojewódzkie centra operacyjne?( jeżeli w waszym kraju nie ma powiatowych centr 
operacyjnych, proszę nie odpowiadać na to pytanie) 

TAK NIE 

6 

Czy przy rozwiazywaniu alarmowych sytuacji na operacyjnym stopniu dzielicie się 
informacjami z data baz z innymi służbami ratowniczymi (np. Policja – sytuacje na 
drogach)? W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać postepowanie 
w danej sytuacji: 
 

TAK NIE 

7 

Jeżeli istnieje centralna elektroniczna ewidencja dyżurów na komendach wraz 
z wyposażeniem, czy macie możliwość wolnego dostępu do tej to ewidencji?  
W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać postepowanie w danej 
sytuacji: 
 

TAK NIE 

8 

Czy centrum operacyjne ogłasza alarm na komendzie telefonem albo 
krótkofalówką? W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać 
postepowanie w danej sytuacji: 
 

TAK NIE 

9 

Czy ogłoszenie alarmu na komendzie następuje automatycznie przy pomocy 
dźwiękowej informacji, głosowej? W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ 
proszę opisać postepowanie w danej sytuacji: 
 
 

TAK NIE 

10 

Jeżeli przy ogłoszeniu alarmu korzystacie z dźwiękowej ścieżki, dowiecie się z tej 
to ścieżki wszystkie ważne informacje dotyczące sytuacji alarmowej? W 
przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać postepowanie w danej 
sytuacji: 
 

TAK NIE 

11 

Używacie w momencie ogłaszania alarmu także technologie zdalnego sterowania 
(np. Automatyczne otwieranie bram, zapalenie świateł albo włączania semaforów)? 
W przypadku wybrania odpowiedzi „NIE“ proszę opisać postepowanie w danej 
sytuacji: 
 

TAK NIE 

12 Uważacie, że Was system ogłoszenia alarmu na komendach jest zadowalający? TAK NIE 

W jaki sposób informujecie o sytuacji alarmowej wybranym funkcjonariuszom (zaznaczcie więcej 
odpowiedzi)? 13 

Telefon SMS Email Peager Inne: 

14 

Opiszcie sposób ogłoszenia alarmu na Waszej Komendzie: 
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Příloha F - Vyhodnocovací tabulka pro dotazník D - 1 
 

Vyhodnocovací tabulka pro Dotazník D - 1 
ÚO ÚO ÚO KŘ Ʃ Věk [rok] Praxe [rok] Vzdělání 

ČL JnN S L < 25 25 - 40 > 40 
< 
7 

7 - 20 
> 
20 

ÚS VOŠ Bc. Mgr. 
Počet 

respondentů 
38 29 52 36 

155 
18 84 53 32 97 26 134 9 3 9 

Škála 

1 2 3 4 5 Oblast 
č. 
ot. 

ČL JnN S L Ʃ ČL JnN S L Ʃ ČL JnN S L Ʃ ČL JnN S L Ʃ ČL JnN S L Ʃ 

4 15 13 23 16 67 18 8 23 17 66 5 6 5 3 19 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 

7 12 11 15 19 57 12 8 29 14 63 13 9 7 3 32 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 

11 16 15 23 15 69 17 7 26 19 69 5 5 3 2 15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 
A 

Ʃ za oblast 193 198 66 4 4 

5 25 15 31 21 92 11 10 13 14 48 2 2 7 1 12 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 

10 24 21 32 21 98 11 3 14 15 43 3 4 6 0 13 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

14 8 12 22 14 56 15 9 21 13 58 14 6 7 8 35 1 1 2 1 5 0 1 0 0 1 
B 

Ʃ za oblast 246 149 60 7 3 

3 22 16 30 17 85 12 10 16 15 53 4 2 6 4 16 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 29 19 37 26 111 7 6 12 10 35 2 3 3 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

15 25 19 35 28 107 10 6 15 7 38 3 2 1 1 7 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 
C 

Ʃ za oblast 303 126 31 3 2 

2 8 12 23 8 51 18 12 21 19 70 12 4 7 6 29 0 0 1 2 3 0 1 0 1 2 

6 7 7 11 5 30 22 12 29 22 85 9 8 10 7 34 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 

12 12 6 10 4 32 16 4 23 18 61 9 9 13 11 42 1 7 5 2 15 0 3 1 1 5 
D 

Ʃ za oblast 113 216 105 21 10 

1 26 20 35 23 104 11 6 13 11 41 1 3 4 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 14 12 23 7 56 11 5 19 14 49 8 10 7 10 35 5 2 1 5 13 0 0 2 0 2 

13 16 15 21 13 65 12 9 20 14 55 6 3 8 7 24 4 1 3 2 10 0 1 0 0 1 
E 

Ʃ za oblast 225 145 69 23 3 

Stres  16 10 8 17 13 48 20 17 25 17 79 6 1 6 5 18 2 2 3 1 8 0 1 1 0 2 
Oblast psychohygieny 

Ot. č. 17 Ot. č. 18 Ot. č. 19 

ANO NE ANO NE ANO NE 

ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L 
12 14 17 14 26 15 35 22 22 16 26 21 16 13 26 15 10 3 12 10 28 26 40 26   

57 98 85 70 35 120 Ʃ 
Nejčastější uváděné způsoby psychohygieny a způsoby zvládání stresu:                           
Relaxace - jóga, meditace, odpočinek, hudba, příroda, sex, koníčky, záliby (18), dechová 
cvičení (2), sportovní aktivity (20), práce (6), rodina (8), posezení s přáteli, kolegou (7), 
řešení problému (1), nepřipouštím si to (5) - !, alkohol (9) - !. 

Nejčastější důvody volby NE:                          
Nepotřebuji to (21), poradím si sám, jsem duševně 
vyrovnaný (10), nebyl důvod (23), nikdy jsem ji 
neviděl (4), nedůvěra (7), neuvedl (32). 

Oblast vyhhodnocení způsobu vyhlášení poplachu u HZS LK 

Ot. č. 20 Ot. č. 21 Ot. č. 22 

ANO NE ANO NE ANO NE 

ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L 
32 14 37 30 6 15 15 6 30 20 34 28 8 9 18 8 36 21 47 29 2 8 5 7   

113 42 112 43 133 22 Ʃ 

Ot. č. 23 Ot. č. 24 Ot. č. 25 

ANO NE ANO NE ANO NE 

ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L ČL JnN S L 
25 10 30 23 13 19 22 13 32 11 34 25 6 18 18 11 12 17 16 15 26 12 36 21   

88 67 102 53 60 95 Ʃ 
Nejčastější kritika: Nesrozumitelnost - kvalita převodu textu, 
stylizace, lidskost (16), nepřesné informace (19), uvedení špatného 
místa MU (5), délka relace (zbytečně mnoho detajlů (10), lidskost (3), 
obtěžující znělka (5), dřívější předpoplach byl lepší (8). 

Nejčastější podněty pro zkvalitnění: Zajistit větší srozumitelnost relace, 
stylizaci, nové seznamy zkratek (10), zavést předpoplach (13), rosvicení 
světel při poplachu (5), zkrácení relace (11), změna znělky (9), školení 
operačního technika (4), jasné určení techniky (5) a zrychlit přenos ze 112. 
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Příloha G – Vyhodnocení výzkumu podle jednotlivých příznaků stresové reakce 
 

Vyhodnocení výzkumu podle jednotlivých příznaků stresové reakce 

Škála Počet 
respondentů: 

155 1 2 3 4 5 

Otázka č. Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % Ʃ % 
41 26 10 7 0 0 0 0 

1 104 67  Ʃ 51, (61 bodů – klíč 1=0, 2=1, 3=2, 4=3, 5=4 body) 
33 % 

70 45 29 19 3 2 2 1 
2 51 33 Ʃ 104, (145 bodů) – 5. místo 

67 % 
53 34 16 10 1 1 0 0 

3 85 55 Ʃ 70, (88 bodů) 
45 % 

66 43 19 12 1 1 2 1 
4 67 43 Ʃ 88, (115 bodů) 

56,5 % 
48 31 12 8 2 1 1 1 

5 92 59 Ʃ 63, (82 bodů) 
40,5 % 

85 55 34 22 3 2 3 2 
6 30 19 Ʃ 125, (174 bodů) – 2. místo 

81 % 
63 41 32 20 2 1 1 1 

7 57 37 Ʃ 98, (137 bodů) – 6. místo 
63 % 

49 32 35 23 13 8 2 1 
8 56 36 Ʃ 99, (166 bodů) – 3. místo 

64 % 
35 22 8 5 0 0 1 1 

9 111 72 Ʃ 44, (63 bodů) 
28 % 

43 28 13 8 0 0 1 1 
10 98 63 Ʃ 57, (73 bodů) 

37 % 
69 44 15 10 1 1 1 1 

11 69 44 Ʃ 86, (106 bodů) 
55,5 % 

61 39 42 27 15 10 5 3 
12 32 21 Ʃ 123, (210 bodů) – 1. místo 

79 % 
55 36 24 15 10 7 1 1 

13 65 42 Ʃ 90, (137 bodů) – 6. místo 
58 % 

58 37 35 23 5 3 1 1 
14 56 36 Ʃ 99, (147 bodů) – 4. místo 

64 % 
38 25 7 4 2 1 1 1 

15 107 69 Ʃ 48, (62 bodů) 
31 % 

 


