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Abstrakt 

VOLF, O. Modely pracovní doby příslušníka HZS ČR se zhodnocením jejich vlivu na 

výkon služby v jednotce. Disertační práce. VŠB – TU Ostrava, FBI, 2014. 174s. 

 

Hasičský záchranný sbor ČR možná stojí před zásadní změnou, jež může mít výrazný vliv 

na fungování této základní složky integrovaného záchranného systému. Změna spočívá 

v navržení zcela nového modelu zajišťování doby služby v jednotkách Hasičských 

záchranných sborů krajů. Hledání nového řešení 60 let ustáleného modelu doby služby 

spočívá v nesouladu služebního zákona s evropskou směrnicí, jež řeší usměrňování 

pracovněprávních vztahů v členských zemích EU. Zajištění souladu služebního zákona 

s evropským právem by pro HZS ČR znamenalo potřebu extrémního navýšení početních 

stavů příslušníků ve výkonu služby (nárůst o 2470 příslušníků). Navýšení souvisí 

s nemožností využívání směn v režimu 16 hodin výkonu práce, protože evropské právo 

umožňuje výkon práce v průběhu dne pouze 12 hodin. Další problém spočívá v nutnosti 

zahrnovat stávající pohotovosti na pracovišti do fondu pracovní doby příslušníků. Tyto 

požadavky způsobí zásadní výpadek v čase, který může příslušník v rámci roku 

odpracovat. Zcela nové pojetí zajištění výkonu služby dokáže využít stávajícího počtu 

příslušníků při zachování požadavků evropského práva, tedy s pokrytím chybějícího 

časového intervalu služby. Pro HZS ČR se však jedná o zcela „revoluční“ pojetí nového 

dynamického systému pracovní doby. Metodami analýzy, syntézy a kompilací byl 

vytvořen obecný matematický model, který umožňuje pokrýt výkon služby v jednotkách 

HZS krajů, bez potřeby navyšovat stávající početní stavy či bez rušení stanic (zachovává 

dosavadní model plošného pokrytí území jednotkami PO). Vznikl zcela nový, organizačně 

a technicky funkční model, který je v případě potřeby aplikovatelný v podmínkách praxe.  

 

Klíčová slova 

výkon služby; fond pracovní doby; fond doby služby; směny; jednotka HZS kraje 
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Abstract 

VOLF, O. Working time models for members of Fire and Rescue Service of Czech 

Republic with evaluation of impact on their service. PhD thesis. Technical university of 

Ostrava, Faculty of Safety Engeneering, 2014. 174p. 

 

Fire and Rescue Brigade in the Czech Republic faces a fundamental change that can have a 

significant impact on the work of this basic element of the integrated rescue system. This 

change is based on the entirely new model of the working time in the fire brigade units. 

Searching for the new solution of the sixty-year old working time model lies in 

discrepancy of inconsistent service law and the European directive that deals with the 

regulation of labour relations in the EU Member States. The compliance between the 

service law and the European law would have a large impact on the amount of the firemen 

in the Fire and Rescue Service (an extreme increase by 2,470 members). This increase 

relates to the inability to use the 16-hours working because the law allows only 12-hours 

long shifts. Another problem consists in the need of the captive time that has to be included 

in the working time fund. These requirements will cause a major failure in the time that 

can be worked off by every fireman within a year. An entirely new concept of the service 

is able to use the current number of firemen, while the requirements of the European law 

are maintained, it means with the covering of the missing working time interval. However, 

for the Fire and Rescue Service this is an absolutely "revolutionary" new concept of the 

working time system. Methods of analysis, synthesis and compilation have contributed to 

find a general mathematical model that enables to cover the working performance in the 

Fire and Rescue units without any need to increase the amount of firemen or fire station 

dissolve (the existing model of the fire units covering is maintained). An entirely new 

organisationally and technically functional model has been created, which is applicable in 

practice.   

 

Key words 

 
Work performance; working time fund; work performance fund; shifts; Fire and Rescue 

Units  
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Předmluva 

 

Posláním Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), je chránit 

životy a zdraví lidí, majetek občanů a životní prostředí, jehož jsme integrální součástí. Toto 

poslání zajišťují příslušníci, kteří jsou k HZS ČR ve služebním poměru a občanští 

zaměstnanci v poměru pracovním. HZS ČR v současné podobě vznikl v roce 2001 na 

základě zákona o HZS ČR [23]. K provádění zásahů při mimořádných událostech HZS ČR 

disponuje silami a prostředky dislokovanými na stanicích HZS krajů. Stanice jsou 

rozmístěny podle systému plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany [22]. 

Výkon služby na stanicích je organizován nepřetržitě a to ve 3 směnách A, B a C. Tento 

systém organizace směn na stanicích je uplatňován od roku 1954 [58]. To je 60 let 

neměnného způsobu zajišťování výkonu služby. Za tuto dobu se systém detailně 

propracoval a etabloval se jako plně funkční a osvědčený model doby služby. Vstupem 

České republiky do Evropské unie v roce 2004 se začalo v odborných kruzích s prvními 

diskusemi o tom, zda je tento systém doby služby v souladu s Evropským právem. 

Evropská směrnice, kterou se řídí pracovně právní vztahy, totiž neumožňuje výkon práce 

po dobu 24 hodin [35]. Hasičské záchranné sbory podniků, jež se skládají ze zaměstnanců 

podniků, byly nuceny s úpravou zákoníku práce [29] přejít na nový režim práce, 

zajišťovaný 12 hodinovými směnami. Podniky tento stav řešily zavedením 4. směny, který 

se primárně nabízí, ale který je náročný na početní stavy, neboť vyžaduje doplnění 

zaměstnanců na další směnu.  

V rámci HZS ČR se mělo za to, že Evropská směrnice 2003/88/ES [35] se ve svém 

ustanovení o délce pracovní doby nevztahuje na veřejné požární sbory, a to s odkazem na 

směrnici o bezpečnosti práce [36]. Proto v roce 2003, kdy vznikal nový služební zákon, 

který vstoupil v platnost až v roce 2007 [27], bylo pro příslušníky HZS ČR 

vyspecifikováno, že výkon služby je zajišťován ve 24 hodinových směnách, z čehož 

připadá 16 hodin na výkon služby a 8 hodin na pohotovost na pracovišti. Následné rozbory 

a poznatky ovšem ukázaly (viz. Část I), že tyto úvahy nemusí být správné a že se směrnice 

[35] vztahuje také na HZS ČR.  

HZS ČR se tedy zřejmě nachází v situaci, kdy zajišťuje výkon služby na stanicích HZS 

krajů v rozporu s požadavky evropského práva, a to ve dvou stěžejních ohledech. Směrnice 
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nepřipouští delší pracovní dobu než 13 hodin v průběhu dne a veškerá pohotovost na 

pracovišti i mimo ně, musí být započtena do fondu pracovní doby zaměstnanců. Na 

základě uvědomění si rizik, která z tohoto případného nesouladu mohou vyplynout pro 

Českou republiku od Evropské komise, vznikl požadavek na nalezení systémového řešení 

vzniklé situace. Od počátku bylo zřejmé, že řešení není jednoduché. Aby nedošlo 

k naprosté destrukci zavedeného systému požární ochrany (rušením stanic), musel by stát 

při standardním přístupu zavedení 4. směny pro stanice HZS krajů navýšit rozpočet HZS 

ČR o cca 0,98 mld. Kč/rok1. Zavedení 4. směny (2080 příslušníků) ovšem nestačí pokrýt 

„mezeru“ vzniklou ustanovením směrnice o započtení pohotovosti do pracovní doby. Ve 

stávající situaci by tedy bylo nutné doplnit celkem 6240 příslušníků, což představuje roční 

náklady ve výši cca 2,99 mld. Kč. To je nepochybně nemyslitelné a nereálné. Řešení je 

tedy nutné hledat zcela v jiném systému.  

MV- GŘ HZS ČR vytvořilo zadání k nalezení nového systému doby služby, jenž bude 

splňovat požadavky evropského práva a zároveň, který nenaruší systém plošného pokrytí 

území jednotkami požární ochrany.  

Cílem disertace je vytvoření návrhu modelu nového uspořádání pracovní doby směny 

jednotky HZS ČR s ohledem na faktory efektivnosti vynakládaných prostředků na 

zabezpečení režimu služby, akceschopnosti jednotky a optimalizaci sil a prostředků 

a sociální aspekty v kolektivu jednotky.  

                                                 

1 Hodnota vychází z průměrných ročních nákladů na mzdy včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění 

příslušníků tj. 480 tis.Kč/rok. Nejsou zohledněny náklady na vystrojování apod. 



9 

 

Poděkování 

Za odbornou pomoc, cenné rady a za kolegiální a přátelský přístup, děkuji mému školiteli a 

dlouholetému velkému vzoru plk. Dr. Ing. Zdeňku Hanuškovi. Dále musím vyjádřit velký 

dík mému kolegovi panu plk. Ing. Miroslavu Mazurkovičovi, který mi byl důležitým 

konzultantem, podporovatelem a pomáhal mi v nejtěžších chvílích bádání. Můj upřímný 

dík patří také kolegům plk. Ing. Janu Doubravovi a mjr. Ing. Dušanu Uhlíkovi z HZS 

Karlovarského kraje, kteří mi pomáhali při provádění sociologického výzkumu. 

V neposlední řadě bych rád vyjádřil poděkování hlavní psycholožce HZS ČR paní plk. 

PhDr. Zuzaně Dittrichové, její kolegyni Mgr. Barboře Balkové a kpt. PhDr. Michalu 

Černíkovi Ph.D., psychologovi HZS Karlovarského kraje, za cenou pomoc při koncipování 

a vyhodnocování sociologického výzkumu.  

 



10 

 



11 

 

OBSAH 

Seznam tabulek ..................................................................................................................... 15 

Seznam grafů ......................................................................................................................... 16 

Seznam obrázků ..................................................................................................................... 17 

Seznam symbolů, zkratek a značek ......................................................................................... 18 

Seznam příloh ........................................................................................................................ 20 

ČÁST I. ................................................................................................................................... 21 

ÚVOD .................................................................................................................................... 21 

1 Geneze modelu doby služby ................................................................................................ 25 

2 Analýza zabezpečení nepřetržitého výkonu služby příslušníků HZS ČR................................... 29 

2. 1 Zhodnocení stávající právní úpravy v ČR ............................................................................... 29 

2. 2 Zhodnocení stávající právní úpravy v EU ............................................................................... 31 

2. 3 Závěry analýzy právní úpravy ................................................................................................ 35 

2. 4 Dosavadní uplatňované přístupy modelů pracovní doby ..................................................... 36 

2. 5 Přístupy k organizaci pracovní doby v zemích EU ................................................................. 41 

2. 6 Důsledky aplikace směrnice 88/2003/ES .............................................................................. 43 

ČÁST II. .................................................................................................................................. 45 

ORGANIZACE VÝKONU SLUŽBY VE VAZBĚ NA DOBU SLUŽBY ................................................... 45 

3 Stanovení nového modelu doby služby v jednotkách HZS krajů ............................................ 45 

3. 1 Definice cílů ........................................................................................................................... 45 

3. 2 Principy hledaného řešení nového systému doby služby ..................................................... 47 

3. 2. 1 Současný model doby služby ......................................................................................... 49 

3. 3 Nové pojetí struktury směny ................................................................................................. 50 

3. 3. 1 Odvození stávajících základních početních stavů v jednotkách HZS krajů .................... 50 

3. 3. 1 Principy dynamického režimu doby služby (směn) ....................................................... 55 

3. 3. 2 Závěr .............................................................................................................................. 59 

ČÁST III. ................................................................................................................................. 61 

FOND DOBY SLUŽBY ............................................................................................................... 61 

4 Fond doby služby ................................................................................................................ 61 

4. 1 Doba služby v jednotkách HZS krajů ..................................................................................... 61 

4. 1. 1 Současný model doby služby ......................................................................................... 62 

4. 1. 2 Stanovení personálního koeficientu .............................................................................. 65 

4. 1. 3 Závěr .............................................................................................................................. 67 



12 

 

4. 2 Výpočtový model pro stanovení počtu příslušníků k zajištění nepřetržité služby ................ 67 

4. 2. 1 Obecný výpočet ............................................................................................................. 68 

4. 2. 2 Aplikace obecného výpočtu .......................................................................................... 72 

ČÁST IV. ................................................................................................................................. 87 

POŽADAVKY NA POČTY PŘÍSLUŠNÍKŮ VE SMĚNÁCH ................................................................ 87 

5 Požadavky na početní stavy příslušníků směn stanic HZS krajů ............................................. 87 

5. 1 Úprava požadavků na početní stavy příslušníků směn stanic HZS krajů ............................... 90 

5. 1. 1 Režim doby služby podle denní doby (míry rizik) .......................................................... 91 

5. 1. 2 Systémové zajištění výjezdů jednotek v období se sníženým počtem v režimu „NOC“ 94 

5. 1. 3 Souběh požadavků na nasazení sil a prostředků stanic HZS kraje ................................ 94 

5. 2 Výpočet pro model výkonu služby diferencovaný počtem příslušníků v denní době ........... 95 

5. 2. 1 Aplikace výpočtu pro model výkonu služby s diferencovaným počtem příslušníků 

v denní době ............................................................................................................................. 97 

ČÁST V. ................................................................................................................................ 107 

PSYCHOCOCIÁLNÍ ASPEKTY ZMĚNY CHARAKTERU VÝKONU SLUŽBY V JEDNOTKÁCH HZS KRAJŮ

 ........................................................................................................................................... 107 

6 „Směna“ jako sociální skupina ........................................................................................... 107 

6. 1 Obecné charakteristiky sociální skupiny ............................................................................. 108 

6. 2 Specifika sociální skupiny v rámci hasičské profese ............................................................ 118 

6. 2. 1 Psychologické aspekty ovlivňující hasiče (jednotlivce)................................................ 119 

6. 2. 2 Vazby na osobní zázemí .............................................................................................. 127 

6. 3 Porovnání výhod a nevýhod stávajícího modelu s navrhovaným řešením z psychologických 

hledisek ...................................................................................................................................... 129 

6. 3. 1 Směnnost ..................................................................................................................... 131 

6. 3. 2 Rotace hasičů ve směnách a velikost kolektivu ........................................................... 132 

6. 4 Psychologické aspekty procesu zavádění navrhovaného řešení do praxe.......................... 135 

6. 4. 1 Fáze přípravná ............................................................................................................. 135 

6. 4. 2 Fáze realizační ............................................................................................................. 136 

6. 4. 3 Fáze zpětné vazby (feedback) ..................................................................................... 137 

6. 5 Závěry .................................................................................................................................. 137 

7 Sociologický výzkum .......................................................................................................... 139 

7. 1 Metodologie výzkumu ......................................................................................................... 140 

7. 2 Závěry sociologického výzkumu .......................................................................................... 140 

7. 2. 1 Postoje k potřebnosti a akceptovatelnosti změny výkonu služby .............................. 141 

7. 2. 2 Pochopení změny a její vnímání v čase ....................................................................... 143 



13 

 

ČÁST VI. ............................................................................................................................... 149 

ZÁVĚRY................................................................................................................................ 149 

8. Dynamický systém výkonu služby ..................................................................................... 149 

8. 1 Výhody (silné stránky) dynamického modelu doby služby ................................................. 150 

8. 1. 1 Systémová flexibilita .................................................................................................... 150 

8. 1. 2 Manažerská flexibilita.................................................................................................. 151 

8. 1. 3 Sociologická flexibilita ................................................................................................. 152 

8. 2 Zhodnocení výsledků dle zadání cílů ................................................................................... 153 

8. 3 Předpokládané komplikace nového řešení (slabá místa).................................................... 155 

8. 4 Zhodnocení dodržení STOP kritérií ...................................................................................... 156 

8. 4. 1 Hledaný systém musí být funkční při zachování stávajícího fyzického početního stavu 

příslušníků HZS ČR určených pro výkon služby v jednotkách HZS krajů (na stanicích HZS krajů)

 ................................................................................................................................................ 157 

8. 4. 2 Nesmí dojít k poklesu úrovně garantované pomoci občanům (resp. nesmí být narušena 

filozofie plošného pokrytí jednotkami PO) ............................................................................ 157 

8. 4. 3 Doba služby příslušníků musí odpovídat požadavkům evropského práva (délka doby 

služby, fond pracovní doby, délka odpočinku) ....................................................................... 158 

8. 4. 4 Nesmí dojít ke snížení mezd příslušníků zařazených v jednotách HZS krajů. .............. 158 

8. 5 Změny právních předpisů .................................................................................................... 160 

8. 6 Závěr práce a doporučení pro další postup ve vývoji .......................................................... 161 

8. 6 Conclusions of the thesis and recommendation for further evolution .............................. 163 

Soupis bibliografických citací ................................................................................................ 167 

Seznam vlastních prací autora .............................................................................................. 173 

 



14 

 



15 

 

Seznam tabulek 

 

Číslo Popisek Strana 

1 Přehled počtu příslušníků ve směnách HZS krajů [5] 40 

2 Přehled početních stavů stanic HZS Karlovarského kraje v roce 2012 51 

3 Porovnání efektivity dynamické skladby směn ve srovnání se 

stávajícím systémem směn A, B, C 

59 

4 Základní požadavky na početní stav příslušníků směny stanic HZS 

okresů [20] 

88 

5 Požadavky na základní a minimální početní stav příslušníků směny 

stanic hasičského záchranného sboru kraje [21] 

88 

6 Požadavek na základní a minimální početní stav příslušníků směny 

stanic hasičského záchranného sboru kraje po novele vyhlášky z roku 

2001 [19] 

89 

7 Poměr požadavků na minimální početní stavy směny den/noc 

nastavené pro potřeby výpočtu u jednotlivých typů stanic HZS krajů 

93 

8 Traumatizující události, při kterých je poskytována posttraumatická 

péče [13] 

125 

9 Porovnání účelnosti statického a dynamického pojetí doby služby 

(směn) 

152 

10 Srovnání hodnot odměny za pohotovost a dobu služby. Zdroj: Data 

HZS Karlovarského kraje rok 2012 

160 

 



16 

 

Seznam grafů 

 

Číslo Popisek Strana 

1 Přehled fyzické naplněnosti příslušníků HZS krajů podle jednotlivých 

typů stanic 

52 

2 Přehled fyzické naplněnosti stanic typu C1z něhož je patrná velmi 

nízká naplněnost vzhledem k požadavku vyhlášky [19] (naplněné 

jsou pouze poslední dva sloupce) 

53 

3 Vývoj počtu příslušníků u HZS Karlovarského kraje 55 

4 Porovnání počtů mimořádných událostí v denní době s nasazením sil 

a prostředků pro jednotek HZS krajů (období 2006 až 2012). Zdroj 

dat: MV-GŘ HZS ČR. Oddělení statistiky a analýz Ing. Pavel Lukeš 

91 

5 Porovnání počtů mimořádných událostí v denní době s nasazením sil 

a prostředků jednotek HZS krajů (období 2006 až 2012)2 – týdenní 

snímek. Zdroj dat: MV-GŘ HZS ČR. Oddělení statistiky a analýz 

Ing. Pavel Lukeš 

92 

6 Souběhy požadavků na zajištění nasazení sil a prostředků u stanic 

HZS Karlovarského kraje. Zdroj dat: Analýza dat HZS 

Karlovarského kraje rok 2012 – mjr. Ing. Jan Orava 

95 

7 Poradenství a terapie poskytovaná rodinným příslušníkům hasičů 

v roce 201. Zdroj: Vyhodnocení činnosti psychologické služby HZS 

ČR (prezentace MV-GŘ HZS ČR PhDr. Zuzana Dittrichová) 

129 

8 Srovnání postojů skupin respondentů k nutnosti či nepotřebnosti 

změny stávajícího výkonu služby 

142 

9 Srovnání postojů skupin respondentů k pochopitelnosti či 

nesrozumitelnosti změny stávajícího výkonu služby 

143 

10 Srovnání postojů skupin respondentů k očekávání či náhlosti změny 145 

                                                 

2 Zdroj dat: MV-GŘ HZS ČR. Oddělení statistiky a analýz Ing. Pavel Lukeš 
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HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky, státní instituce zřízená 
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organizační součást Hasičského záchranného sboru České republiky 

EU Evropská unie 

EP Evropský parlament 

ESD Soudní dvůr Evropské unie (též Evropský soudní dvůr) 
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FDS Fond doby služby příslušníků stanovený právním předpisem [27] 
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Σmzdy Objem mzdových prostředků vyčleněných pro příslušníky ve 

směnách  
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nsměna Počet směn v roce 
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nt Počet týdnů v kalendářním roce. Pro potřeby výpočtů je kalkulováno 

s 52 týdny. 

FDSr Fond doby služby příslušníka v kalendářním roce 

tNcelk. Předpokládaná doba nepřítomnosti příslušníka 

NPsm Požadovaný počet příslušníků k zajištění minimálního početního 

stavu směny na stanici příslušného typu 

kp Personální konstanta s hodnotou 1.  

tND Délka dovolené stanovené pro kalendářní rok (v hodinách) 

tNN Doba nemoci nebo obdobných důvodů – odborná vyšetření, 

preventivní prohlídky apod. (v hodinách) 

tNK Doba nepřítomnosti na kurzy, školení (v hodinách) 



20 

 

tNOZP Doba nepřítomnosti na ozdravný pobyt (v hodinách) 

tNx Jiná specifická nepřítomnost příslušníka (například zahraniční mise 

apod.) 

tNDp Počet týdnů dovolené příslušníka v kalendářním roce 

tNOZPp Délka ozdravného pobytu příslušníka (v týdnech) 

Nx Celkový počet příslušníků jednotlivých funkcí požadovaných do 

směny 

PNx Požadovaný počet funkcí ve směně 

PNi
den(noc) Požadovaný počet příslušníků dané funkce pro režim služby den a 

noc 
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ČÁST I. 

ÚVOD 

 

Fungování HZS ČR je třeba vnímat ze dvou hlavních hledisek. Primární hledisko, které 

odráží elementární poslání sboru, jako službu občanům je terminologicky formulováno 

jako „výkon služby“. Tento pojem je legislativně ukotven v zákoně o požární ochraně [22], 

kde je výkon služby popsán jako „ …veškerá činnost směřující k předcházení požárům a 

jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí 

včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany.“ Jde tedy o definici všech 

činností v jednotkách požární ochrany, které je po odborné stránce předurčují k naplňování 

jejich poslání. Zjednodušeně řečeno výkonem služby v jednotkách se rozumí všechny 

činnosti, které souvisí s řešením mimořádných událostí nebo přípravou na ně.  

V České republice existuje stejně jako v mnoha jiných zemích Evropy dlouhá tradice 

jednotek požární ochrany, a to jak z pohledu institucionálního, tak z pohledu 

humanistického. Dlouhou tradici má tedy i dnešní HZS ČR. Vezmeme-li v úvahu, že první 

profesionální jednotka vznikla v Praze již v roce 1853, pak můžeme tvrdit, že vývoj 

v oblasti výkonu služby je v rámci profesionálních jednotek formován již 160 let3 [58]. Po 

tuto dlouhou dobu se postupně formoval a propracovával také výkon služby hasičské 

profese. 160 let postupně vznikal velmi propracovaný systém, který se vyprofiloval až do 

nynější nám známé podoby. Systém výkonu služby vždy odrážel potřeby doby, stupeň 

vyspělosti společnosti a její potřeby. Dnes můžeme bezpochyby výkon služby označit jako 

velmi detailně promyšlený systém vazeb, umožňující bezchybné fungování jednotek 

požární ochrany v těch nejtěžších a nejnáročnějších podmínkách nasazení. Přičemž neplatí 

obecně se nabízející pravidlo, „že vše nové je žádoucí“ a přináší kýžený posun vpřed. 

V hasičské profesi naopak nalezneme mnoho prvků, které se za oněch 160 let příliš 

nezměnily a pokud ano pak jen formou nebo chceme-li provedením, nikoliv však svou 

podstatou. Elementární prvky ve výkonu služby jako jsou důraz na disciplínu, výcvik nebo 

fyzickou dispozici příslušníků se stále nemění. Dokonce dispoziční uspořádání hasičských 

                                                 

3 Vztaženo k roku 2013 
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stanic se za ta léta nijak zásadně nezměnilo. Odlišné jsou pouze prostorové nároky 

související s rozměry dnešní techniky, ale principiální dispozice je stále stejná. Obdobně je 

tomu v používání hasiva. Přes veškeré více či méně úspěšně vyvíjené hasební látky je a 

bude stále stěžejním hasivem voda, dopravovaná od zdroje vody do ohniska požáru stále 

stejně principiálně používaným systém požárních hadic.  

Výčtem dlouholetých tradic, na nichž stojí dnešní výkon služby v jednotkách požární 

ochrany, chci poukázat na jev, který je pouze logickým vyústěním tak dlouhé tradice. 

Tímto jevem je konzervatismus, někdy až rigidita „hasičů“ respektive lidí tuto profesi 

vykonávajících. Je přirozené, že inovační pokusy o změnu výkonu služby ověřované 

dlouholetou mnoha generační praxí, vedou obvykle k značné skepsi cílových skupin. Tento 

fakt by neměl být opomíjen. Jakákoliv necitlivá změna ve výkonu služby může být 

v konečném důsledku velmi kontraproduktivní. Není-li změna podrobně připravena a 

promyšlena, nemusí být v praxi fakticky přijata, a tedy prosazena. Jakákoliv implementace, 

která by měla zásadním způsobem ovlivnit fungování výkonu služby v jednotkách požární 

ochrany, by proto měla více než jinde splňovat implementační principy přístupu „SMART“ 

[31]. Tento manažerský přístup říká, že jakéhokoliv cíle může být úspěšně dosaženo jedině 

v případě, že tento cíl bude: Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Reálný a 

Termínovaný. Důraz v tomto případě leží na „akceptovatelnosti“ připravované změny. 

Jestliže zadavatel není schopen naformulovat vizi, cíl nebo úkol tak, aby odpovídala 

uvedenému principu je velice pravděpodobné, že vize, cíle nebo úkolu nebude dosaženo.  

Nedílnou součástí výkonu služby v jednotkách HZS krajů je také model pracovní doby. 

V režimu služebního zákona [27] ovšem hovoříme o „době služby“. Dobu služby lze tedy 

označit za podmnožinu množiny „výkonu služby“. Jde ale o podmnožinu pro výkon služby 

jako takový velmi důležitou a proto je k této tématice potřeba přistupovat systematicky a 

s potřebnou mírou respektu. 

Disertační práce sestává z šesti částí. V této první, úvodní je charakterizován vývoj 

stávající podoby doby služby příslušníků HZS ČR. Je zde provedena analýza právního 

prostřední, a to jak národního tak práva evropského. Je zde citována dosavadní snaha 

(návrhy) o řešení vzniklé situace. V neposlední řadě tato úvodní část obsahuje pohled na 

některé zahraniční modely doby služby. Ve druhé části jsou podrobně definovány cíle a 

omezující kritéria zadání a jsou zde popsány principy a vědecké metody, jichž je využito 
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při hledání řešení. Části III. a IV. obsahují podrobný popis principů, které tvoří základní 

pilíře hledaného systému doby služby. Pátá část disertace je věnována psychosociálním 

aspektům výkony služby, a to ve vztahu k specifičnosti kolektivů tvořených příslušníky 

HZS krajů (směny jako sociální skupiny). Na tuto část navazuje sociologický výzkum, 

který byl zaměřen na sledování postojů cílových skupin (hasičů, ale rovněž managementu) 

k změně režimu výkonu služby, respektive bylo zkoumáno, do jaké míry lze tyto postoje 

ovlivňovat. Poslední šestá část obsahuje všechny klíčové závěry s příslušnými návrhy a 

doporučeními pro případnou implementaci nalezeného modelu. 
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1 Geneze modelu doby služby 

 

Neodborný zásah může mít fatální následky, které mohou zásadním způsobem ohrozit 

HZS ČR jako takový. Jestliže pomineme předválečné období, kdy hasiči obdobně jako 

četníci, bydleli v kasárnách a ve výkonu služby byli prakticky nepřetržitě, stojí za zmínku 

počátek let padesátých. Tehdy se ustálil model pracovní doby 24 hodin výkonu služby a 24 

hodin mezisměnového volna. V roce 19534 nastává éra zavádění třísměnného provozu - 24 

hodin výkonu služby a 48 hodin mezisměnového volna, který je uplatňován dodnes. To je 

dnes již 60 let5 principálně neměnného modelu pracovní doby. Tehdejší změna ovšem 

nebyla bez následků. Po zavedení nového pracovního režimu došlo k podstatnému snížení 

hrubé mzdy příslušníků, důsledkem čehož byla značná fluktuace. Ke snížení došlo tím, že 

byla zavedena třetí směna, při zachování stejného objemu finančních prostředků určených 

pro mzdy tehdejších příslušníků. Vyšší platy v jiných odvětvích tehdejšího národního 

hospodářství se na dlouhá léta staly základní překážkou ve stabilizaci personálu sboru [58]. 

Tento negativní jev se začal postupně eliminovat až počátkem 90. let minulého století, kdy 

platy hasičů z povolání začaly postupně převyšovat jiná odvětví6, čímž byl nastartován 

proces generační obměny a „omlazení“ tehdejšího sboru. Po bezmála 40 letech začalo 

docházet k přílivu zaměstnanců s vyšším vzděláním, což se začalo logicky projevovat ve 

stoupající kvalitě sboru jako celku. Je ovšem nutné uvést, že navyšování platů příslušníků 

po roce 1990, nebylo dosahováno systémovým opatřením, nýbrž využitím mzdových 

předpisů určených primárně pro zaměstnance ve veřejné správě. Mzdy hasičů byly fakticky 

postaveny na tabulkách pro úředníky stání správy. Aby bylo možné obsazovat místa 

v příslušné platové třídě, bylo požadováno po hasičích doplnění středoškolského vzdělání. 

Tím došlo k vytvoření podmínek pro budoucí negativní personální vývoj spočívající v tom, 

že po postupném naplňování středoškoláků na místa hasičů se z hasičské profese začali 

vytrácet tolik potřebné manuální a řemeslné dovednosti. Tento faktor se ve své plné míře 

začíná projevovat až v dnešních letech, kdy pominulo ideální období, v němž si původně 

vyučení hasiči doplnili potřebný stupeň vzdělání. Tito příslušníci v současnosti již opouští 

                                                 

4 Změna souvisela s novým zákonem č. 35/1953 Sb., o státním požárním dozoru a požární ochraně, který 

nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1954. 
5 Vztaženo k roku 2013. 
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řady HZS ČR a na jejich místa nastupují již jen uchazeči se středoškolským vzděláním, 

z nichž značná část disponuje obory vzdělání, které pro činnost hasičů v jednotkách nemají 

valný přínos (konzervatoře, ekonomické a obchodní směry atd.). Není nutné zdůrazňovat, 

že středních škol technického charakteru v současné době stále ubývá. 

Z těchto shora uvedených zkušeností s nedostatečně promýšleným pozměňováním systému 

doby služby, které způsobily personální problémy sboru na 40 let, je třeba vyvodit 

následující základní a stěžejní hypotézu pro následující práci (tzv. „stop kritéria“): 

 Změna v modelu pracovní doby nesmí způsobit destabilizaci HZS ČR, 

způsobenou poklesem mezd příslušníků.  

Souhrnně řečeno, uvažované řešení nesmí snížit kvalitu poskytované služby veřejnosti. 

Uplatnění změny v modelu stávající doby služby musí mít velmi zásadní opodstatnění, 

které nevyvolá obdobnou dlouhodobou destabilizaci sboru jako v roce 1954. Na druhou 

stranu je nezbytné neustále vyhodnocovat okolní prostředí a včas reagovat na měnící se 

okolnosti. Těmito okolnostmi jsou nepochybně v současné době aspekty ekonomické i 

politické. Vývoj ve společnosti a tedy i vývoj probíhající uvnitř HZS ČR, je možné za 

poslední období posuzovat v jakýchsi specifických časových dekádách. Zatímco 90. léta 

byla charakteristická dynamickým rozvojem (modernizací) technických prostředků 

používaných v požární ochraně v důsledku otevření se trhu, byla první dekáda nového 

milénia specifická extenzivním rozvojem HZS ČR, co do získání nových legislativních 

kompetencí a koncepčních směrů. V tomto kontextu lze nyní nastávající dekádu 

charakterizovat jako stagnující až deficitní a to především z pohledu finančního7. Tento 

stav lze bezesporu přisuzovat ekonomické krizi, k níž došlo zhroucením hypotéčních trhů 

ve Spojených státech v roce 2007, což mělo za následek celosvětovou finanční krizi roku 

2008. Následná dluhová krize ve státech eurozóny se promítla také do recese ekonomik na 

eurozónu navázaných, tedy také ekonomiky ČR. Tento stav bude podle odhadů ekonomů 

pokračovat ještě několik let. Jsme tedy zřejmě na počátku dekády, v níž nelze očekávat 

žádné zásadní rozvojové proměny. Naopak jde o období, v němž bude nutné přijímat 

zásadní rozhodnutí o změnách uvnitř HZS ČR, a to nikoliv rozvojově, ale spíše k nalezení 

                                                                                                                                                    

6 S výjimkou bankovního sektoru. 
7 Vztaženo k objemu finančních prostředků na mzdy příslušníků HZS ČR  
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vyšší míry efektivity a produktivity, a to i ve výkonu služby příslušníků HZS ČR. Pokud 

lze z uvedených historicky známých údajů předvídat budoucí vývoj, pak lze dovozovat, že 

zmíněné časové dekády tvoří jakýsi přirozený cyklus a že po roce 2020 zřejmě nastane 

opětovný pozitivní rozvoj sboru. Aby HZS jako stávající velice úspěšná instituce mohla 

(obrazně řečeno) vkročit do následujícího období, bude nutné systematicky analyzovat 

soudobé okolnosti ovlivňující funkci HZS ČR a připravit sbor na nadcházející obtížné 

období.  
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2 Analýza zabezpečení nepřetržitého výkonu služby příslušníků 

HZS ČR  

 

2. 1 Zhodnocení stávající právní úpravy v ČR 

 

Základním posláním HZS ČR je, chránit životy a zdraví obyvatel, majetek a životní 

prostředí před škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy a jinými mimořádnými událostmi, jež vyžadují provedení záchranných a likvidačních 

prací [23]. HZS ČR je bezpečnostním sborem, který se v souladu s ústavním zákonem 

[18], podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním úkolů požární ochrany, 

ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému 

a dalších úkolů v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy [22, 

24, 25, 26]. Při plnění svých úkolů postupuje HZS ČR také podle mezinárodních smluv 

vyhlášených ve Sbírce zákonů, jimiž je Česká republika vázána. 

Úkoly HZS ČR plní především příslušníci HZS ČR (dále jen „příslušníci“), kteří jsou ve 

služebním poměru k České republice. Práva a povinnosti České republiky vůči 

příslušníkovi plní HZS ČR. Právní poměry příslušníků, jejich odměňování, řízení ve 

věcech služebního poměru, organizační věci služby a pracovněprávní vztahy upravuje 

zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „služební zákon“) [27]. Pracovně právní vztahy příslušníků 

se tedy neřídí zákoníkem práce jako je tomu u občanských zaměstnanců [28, 29].  

Základní doba služby příslušníka činí podle zákona o služebním poměru 37,5 hodiny týdně 

[27]. Příslušníkovi lze v důležitém zájmu služby nařídit výkon služby přesčas nejvýše 

v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce. Jestliže bude vyhlášen krizový stav podle 

zvláštního právního předpisu nebo ve výjimečných případech ve veřejném zájmu, lze 

příslušníkovi nařídit po dobu krizového stavu nebo po nezbytnou dobu ve veřejném zájmu, 

službu přesčas i nad tento zákonem stanovený rozsah. Příslušníkovi lze také nařídit 

služební pohotovost v důležitém zájmu služby, jestliže je dán předpoklad výkonu služby 

přesčas. Služební pohotovost vykonává příslušník mimo dobu služby na služebně určené 
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služebním funkcionářem nebo mimo ni v místě trvalého pobytu (ubytování) případně na 

jiném místě určeném služebním funkcionářem na žádost příslušníka. 

Příslušník má nárok na nepřetržitý odpočinek mezi jednotlivými směnami v trvání nejméně 

10 hodin. Jestliže vykonává službu přesčas, lze mu nepřetržitý odpočinek zkrátit až na 6 

hodin. Do nepřetržitého odpočinku mezi jednotlivými směnami se příslušníkovi započítává 

doba odpočinku při nařízené služební pohotovosti na služebně v rámci směny v časovém 

úseku 24 hodin, jestliže trvala alespoň 4 hodiny. Příslušník má v každém týdnu nárok na 

nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 36 hodin. Jestliže vykonává službu přesčas, lze mu 

nepřetržitý odpočinek zkrátit až na 12 hodin. 

DEN

TÝDEN

ROK

Výkon služby 

1 hVýkon služby 15 h Pohotovost 8 h

16 16 1648 48

Výkon služby 1950 h
Pohotovost 

976 h
Nepřetržitý odpočinek 5834 h

8 8 8

 

Obrázek č. 1 Schéma rozvrhování doby služby na výkon služby, pohotovost a nepřetržitý odpočinek v denním, 

týdenním a ročním snímku (Zdroj: autor) 

 

Většina příslušníků plní úkoly HZS ČR v jednotkách požární ochrany na stanicích 

hasičských záchranných sborů krajů (včetně hlavního města Prahy). Doba jejich výkonu 

služby se rozvrhuje na jednotlivé směny. Za směnu se u příslušníků považuje podle § 53 

odst. 5 zákona o služebním poměru časový úsek v rozsahu 24 hodin, v němž se započítává 

výkon služby (práce) v trvání 16 hodin a 8 hodin je stanovena služební pohotovost v místě, 

kde příslušník vykonává službu. Tímto nepřetržitým režimem služby v dlouhodobě 

osvědčeném trojsměnném režimu (směny A, B, C) 24 hodinových směn je zabezpečena 

realizace základní povinnosti státu, kterou je mj. podle ústavního pořádku České republiky, 
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čl. 1 Ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního 

zákona č. 300/2000 Sb., také „ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot“ [18]. 

Každá směna má právním předpisem definovaný počet příslušníků včetně funkčního 

složení a nutné zálohy pro nepřítomnost [19, 40]. Stanoven je vždy minimální početní stav 

k zajištění plnění funkcí jednotky a početní stav základní. Základní stav je o kombinaci 

družstev hasičů o velikosti 1+3 a 1+5. Při minimálním početním stavu je stav redukován 

pouze na družstva 1+3. Skladba směn je identická a 3 směny tvoří stanici. Velikost stanice, 

a tedy směn je navázána na systém plošného pokrytí území ČR jednotkami požární 

ochrany. Velikosti stanic s předepsanými počty příslušníků jsou uvedeny v příloze č. 3 

vyhlášky Ministerstva vnitra [19]. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že současná právní úprava režimu a rozvržení doby výkonu 

služby příslušníků vychází především z nezbytného nepřetržitého zabezpečování základní 

povinnosti státu zajišťovat bezpečnost České republiky z hlediska působnosti HZS ČR, 

jakož i ze zvláštností výkonu služby oproti pracovněprávním vztahům, jež upravuje 

zákoník práce [28]. Služební zákon zachoval dlouhodobě osvědčený a zažitý systém 

nepřetržitého výkonu služby ve třech směnách, což je podporováno také příslušníky 

zařazeným v jednotkách HZS krajů.  

 

2. 2 Zhodnocení stávající právní úpravy v EU 

 

Vstup České republiky do struktur Evropské unie (dále jen „EU“) v roce 2004 si vyžádal 

rozsáhlé změny stávajících právních předpisů, aby se české právo harmonizovalo s právem 

evropským. Tato harmonizace se dotýkala také právních předpisů, jimiž se v ČR upravují 

pracovněprávní vztahy zaměstnanců, tedy zákon č. 65/1965 Sb., v platném znění účinný do 

31. 12. 2006 a zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění účinný od 1. 1. 2007 (dále jen 

„zákoník práce“) [29, 28]. V případě HZS ČR se pracovněprávní vztahy, a tedy také délka 

doby služby upravuje služebním zákonem [27]. 

Mimo právních předpisů analyzovaných v kapitole 2.1 existují nadnárodní normy, 

upravující pracovněprávní vztahy v členských zemích EU, což má pochopitelně vazbu také 

na otázky pracovněprávních vztahů příslušníků HZS ČR. V současné zvláštní právní 
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úpravě pracovněprávních vztahů hasičů (HZS ČR) formou služebního poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů včetně doby jejich služby, nebyla zohledněna legislativa EU týkající 

se zejména úpravy pracovní doby v nepřetržitých provozech.  Jedná se zejména o 

implementaci směrnice 2003/88/ES a směrnice 89/391/ES [35, 36]. 

Kolizní oblastí a současně také jádrem problému je nesoulad evropského práva a 

stávajícího platného znění služebního zákona. Tento nesoulad spočívá v délce pracovní 

doby. Evropská směrnice č. 2003/88/ES totiž připouští maximální pracovní dobu v týdnu 

48 hodin, ovšem včetně doby pohotovostní služby a doby přesčasové práce, která je 

vykonávána na místě určeném zaměstnavatelem nebo na pracovišti [35]. Překročení této 

maximální týdenní pracovní doby je dle judikatury evropského Soudního dvora (dále jen 

„ESD“) možné pouze tehdy „pokud nastanou mimořádné okolnosti takové tíže a takového 

rozsahu, že je nutné zajistit nezbytné služby k zabezpečení ochrany veřejných zájmů jako je 

veřejný pořádek, veřejné zdraví a veřejná bezpečnost“. V tomto případě požívá dočasně 

přednosti cíl zajištění ochrany veřejných zájmů před cílem směrnice, kterým je zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců záchranných sborů. Dále se uvádí: „avšak i 

v takovéto výjimečné situaci musí být zajištěny ustanovení dle směrnice 89/391/ES v co 

největším možném rozsahu“ [36, 5]. Zmíněnou výjimku je tedy nutné dle rozhodnutí ESD 

vykládat restriktivně a má pouze dočasnou povahu. Nelze tedy výkon služby jako systém 

stavět v rozporu se směrnicí, respektive s výkladem ESD [49, 9]. 

Počáteční výklady této směrnice nenasvědčovaly tomu, že by ve státech, v nichž je 

pracovněprávní poměr hasičů upraven zvláštním zákonem, muselo dojít k implementaci 

evropského požadavku na započtení pohotovosti na pracovišti do fondu doby služby 

příslušníků. Tento přístup byl vysvětlován tím, že směrnice řešící úpravu pracovní doby 

[35] se ve svém článku 1 odstavci 2 větě první, odkazuje na článek 2 směrnice 89/391/ES 

[36], jejíž odstavec 2 zní: „Tato směrnice se nevztahuje na činnost určitých veřejných 

služeb, například ozbrojených sil nebo policie nebo na určité činnosti civilní ochrany, 

jejichž zvláštní povaha odporuje této směrnici“. Takový výklad prezentovali i někteří 

poslanci evropského parlamentu [9]. Stávající přístup byl ovšem v několika členských 

zemích EU postupně napadán u národních soudů a posléze také u ESD s tím, že se 

zaměstnanci domáhali započítávání pohotovosti do fondu pracovní doby (například hasiči 

města Hamburku kde jejich týdenní fond služby činil 52 hodin) [9]. Průlomová rozhodnutí 
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ESD dávala postupně za pravdu zaměstnancům (žalujícím stranám)8,9. V dnešní době lze 

uvést další související rozhodnutí, publikovaná v literatuře [2] např.: 

 Věc C-173/99, The Queen v. Secretary of State for Trade and Industry, ex parte 

Broadcasting, Entertainment Cinematographic and Theatre Union [2001] ECR I-

4881. 

 Věc C-241/99, Confederación Intersindical Galega (CIG) v.Servicio Galego de 

Saúde (Sergas) [2001] ECR I-5139. 

 Spojené věci C-397/01 až 403/01, Bernhard Pfeiffer a další v Deutsches Rotes 

Kreuz, Kreisverband Waldshut eV [2004] ECR I-8835. 

 Rozsudek ze dne 1. prosince 2005, Dellas a další, C-14/04, Sb. rozh. s. I-10253.   

Vzhledem k závažným dopadům judikatury ESD, i na základě informací o legislativních 

aktivitách Komise evropských společenství (dále jen „Komise“) v této oblasti, se v roce 

2005 Ministerstvo vnitra obrátilo na komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovné 

příležitosti PhDr. Vladimíra Špidlu (dále jen „Komisař“) s žádostí o stanovisko k této 

problematice [8]. Ve své odpovědi na dotaz ministerstva vnitra Komisař uvedl, že aplikace 

této směrnice působí problémy v několika odvětvích, jako je zdravotnictví a případ hasičů 

a ozbrojených sil [34]. Proto považoval za nezbytné, nalézt v Radě EU kompromis 

prostřednictvím návrhu na změnu směrnice 2003/88/ES, zejména v otázce pracovní 

pohotovosti tak, aby došlo ke zmírnění požadavků stanovených platnou komunitární 

úpravou ve smyslu námitek, které byly vzneseny ze strany členských států EU při 

zachování podmínek pro bezpečnost práce, jež jsou obhajovány Komisí. V odpovědi 

Komisaře se mj. uvádí, cit: „Dokud nebude směrnice 2003/88/ES změněna, je plně 

použitelné stávající znění včetně výkladu Soudním dvorem. Proto je třeba považovat 

pracovní pohotovost, při jejímž výkonu musí být zaměstnanec osobně přítomen na 

pracovišti, v plném rozsahu za pracovní dobu“. Odpověď tedy předpokládá změnu 

směrnice 2003/88/ES a nutno říci, že tato změna byla na základě tlaku celé řady členských 

                                                 

8 Průlomová byla rozhodnutí Evropského soudního dvora v případu C-303/98, Sindicato de Médicatos de 

Asistencia Pública (SIMAP) v. Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana a případ C-

151/02, Landeshauptstadt Kiel v. Norbert Jaeger. 
9 Seznam stanovisek Soudního dvora ke směrnici 2003/88/ES je k dispozici na internetových stránkách 

http//www. eur-lex.europa.eu 
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států EU včetně České republiky již navržena. Poslední návrh projednal Evropský 

parlament (dále jen „EP“) v prvním čtení dne 11. května 2005, přičemž navrhl některé 

změny. Do znění návrhu směrnice ze dne 31. května 2005 [37] zapracovala Komise nejen 

přijatelné návrhy EP, ale i pozměňovací návrhy členských zemí, které byly přijaty Radou 

ministrů10 (EPSCO), jakož i další návrhy za účelem nalezení kompromisního řešení, jež by 

vyhovovalo všem členským zemím.  

Za zcela zásadní návrh změny směrnice ve věci pracovní pohotovosti lze pokládat vložení 

nového článku 2a, ze kterého nově a zcela jasně vyplývá že: „Doba nečinnosti v průběhu 

pracovní pohotovosti není považována za pracovní dobu.“ V Rámcové pozici ČR 

(zpracované Ministerstvem práce a sociálních věcí pro Poslaneckou sněmovnu ČR) k této 

problematice byl vysloven požadavek, aby tato změna byla doplněna o slova: „pokud však 

zákony členského státu, kolektivní smlouva nebo dohoda mezi sociálními partnery 

nestanoví v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi jinak“. Požadavku 

bylo vyhověno a navržená věta byla do novely doplněna přesně ve výše uvedeném znění.  

V této souvislosti je možné uvést, že ČR se na jednáních Rady EU ohledně změny zmíněné 

směrnice vyjádřila, že podpoří návrh, podle kterého se bude neaktivní doba pracovní 

pohotovosti výslovně považovat za odpočinek, pokud národní právní úprava nebo 

kolektivní smlouva nestanoví jinak a současně deklarovala, že nepodpoří návrh Evropské 

komise, že neaktivní doba pracovní pohotovosti se nepovažuje ani za pracovní dobu ani za 

denní odpočinek ani za odpočinek v týdnu, neboť by tím do směrnice 2003/88/ES byla 

zavedena třetí kategorie času. Bohužel i přes skutečnost, že Česká republika měla tuto 

problematiku jako jednu ze svých priorit v rámci svého předsednictví EU v roce 2009, 

nepodařilo se novelu směrnice 2003/88/ES prosadit. V prosinci roku 2012 bylo ukončeno 

dohadovací řízení a tím je i legislativní proces k novelizaci de facto ukončen.  

Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí je otázka znovunastolení novely 

směrnice 2003/88/ES záležitostí několika let, přičemž zřejmě v rámci členských zemí EU 

nebude pro novelu nalezena potřebná podpora. Shoda totiž neexistuje ani mezi dalšími 

subjekty, které se k znění směrnice vyjadřují (Evropská odborová konfederace /EOK/, 

                                                 

10 Respektive Radou EPSCO, která se skládá z ministrů členských zemí EU odpovědných za zaměstnanost, 

sociální politiku, ochranu spotřebitele, zdraví a rovné příležitosti. 



35 

 

Evropská federace lékařů zaměstnanců /FEMS/ Evropští zaměstnavatelé - soukromý sektor 

/UNICE/ a Evropští zaměstnavatelé - veřejný sektor /CEEP/). 

 

2. 3 Závěry analýzy právní úpravy 

 

Vzhledem ke shora uvedeným faktům je více než vhodné v dostatečném předstihu 

alternativně uvažovat i o případném jiném systému výkonu služby u HZS, který by 

reagoval, např. i na situaci, kdy by v budoucnu nedošlo k takové změně komunitární 

úpravy, jež by do působnosti uvedených směrnic zahrnula profesionální hasiče 

vykonávající službu ve služebním poměru a eliminovat tak případné porušení závazků 

České republiky vůči EU. To by znamenalo uvést dotčenou vnitrostátní právní úpravu do 

souladu se závazky, které by nově vyplynuly z členství ČR v EU. HZS ČR musí být 

systémově připraven i na takto zásadní změnu, jež by vyvolala radikální změnu 

v celkovém pojetí výkonu služby v jednotkách HZS krajů.  

Současně uplatňovaný princip výkonu služby u HZS ČR v nepřetržitém provozu 16 hodin 

výkonu práce a 8 hodin pohotovosti na pracovišti ve 24 hodinovém cyklu generuje pro 

každého příslušníka 240 hodin měsíčně strávených na pracovišti. Uvedení tohoto stavu do 

souladu s evropskou směrnicí [35], bez současné změny národních předpisů [27, 19] by 

představovalo výrazný nárůst počtu příslušníků potřebných pro zajištění výkonu služby (o 

100%), který je potřebný k pokrytí „výpadku“ ve fondu doby služby. Takové řešení je již 

na první pohled nereálné, neboť ekonomické možnosti HZS ČR takový nárůst příslušníků 

neumožňují. Při započtení mzdových nákladů včetně odvodů na zdravotní a sociální 

pojištění by se jednalo o roční nárůst nákladů ve výši cca 2,99 mld. Kč. Další náklady by 

tvořily požadavky na vystrojování a další mandatorní výdaje. Uvedený nárůst výdajů ze 

státního rozpočtu je nepřijatelný, a to nejen v současně stále přetrvávající evropské 

ekonomické krizi. Z těchto důvodů je nezbytné hledat budoucí řešení v širších 

souvislostech tak, aby bylo na jedné straně dosaženo souladu modelu výkonu služby 

s evropským právem a na straně druhé, aby byla zachována úroveň poskytované pomoci 

občanům ze strany HZS ČR. Závěrem je tedy možné konstatovat, že „výkon služby 
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příslušníků HZS ČR zařazených v jednotkách není plně v souladu s požadavky 

evropské směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby“. 

  

2. 4 Dosavadní uplatňované přístupy modelů pracovní doby 

 

V rámci přípravy HZS ČR na implementaci směrnice EU 2003/88/ES [35] do systému 

výkonu služby byly uvažovány následující varianty řešení problému (tedy řešení 

problematiky započtení pohotovosti na služebně do fondu doby služby) Citace výňatku 

z dokumentu MV – GŘ HZS ČR, který byl zpracován jako informace pro ministra vnitra 

ČR [5]: 

„VARIANTA I. - zavedení čtvrté směny a zajištění nepřetržitého výkonu služby ve 

čtyřech 12 hodinových směnách s tím, že pro řešení dalších odsloužených hodin bude 

vypracován systém poskytování náhradního volna.  

 VARIANTA II. - zavedení čtvrté směny a zajištění nepřetržitého výkonu služby ve 

čtyřech 8 hodinových směnách a zavedení systému poskytování náhradního volna za 

další odpracované hodiny.  

Obě uvedené varianty znamenají zásadní přeměnu systému režimu směnné služby 

profesionálních hasičů u HZS ČR, v podstatě zcela eliminují systém pracovní pohotovosti 

a vyžadují zcela zásadní změny v legislativní oblasti  - novelizaci  zákona o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákona o požární ochraně a jejich prováděcích 

předpisů.  

Z věcného hlediska vyžadují nutnost vytvoření čtvrté směny a s tím související 

ekonomické, sociální i jiné dopady mající velké  nároky na státní rozpočet. Bude nutné 

navýšit početní stavy příslušníků o cca 2954 míst, což představuje značné navýšení 

mzdových prostředků a s nimi souvisejících výdajů (např. FKSP, pojistné atd.). Dále pak 

musíme počítat s financemi na výstroj a výzbroj nových příslušníků a obrovské nároky na 

školská zařízení požární ochrany - nutnost přípravy nových příslušníků pro výkon služby, 

sociální dopady spočívající v navýšení nákladů na dojíždění atd. Celá přeměna by 

vyžadovala delší časové období zejména s ohledem na časovou náročnost legislativních 
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změn a rovněž na potřebné proškolení a výcvik nových příslušníků s ohledem na kapacitní 

možnosti současných školských zařízení požární ochrany. Problémy mohou nastat 

v zásahové činnosti, zejména z důvodu častého střídání jednotek - komplikovanější postup 

při velení u zásahu především pokud půjde o likvidaci dlouhotrvajících požárů nebo jiných 

mimořádných událostí, např. živelních pohrom apod. 

VARIANTA III. – zavedení čtvrté směny a zajištění nepřetržitého výkonu služby ve 

čtyřech směnách podle varianty „I“ nebo „II“ bez navýšení celkového počtu 

příslušníků u HZS ČR. 

Tato varianta je realizovatelná pouze při zrušení téměř 190 stanic a přeložením jejich 

příslušníků na zbývajících 57 stanic v počtu nutném k zajištění čtvrté směny tzn. přesun 

2954 příslušníků ze stávajícího stavu 6 302. To by mělo zcela zdrcující účinky na 

organizaci HZS ČR – ztratil by plošné rozmístění, stanice HZS ČR by nebyly ani v řadě 

okresů. Zákonem o požární ochraně stanovená míra zajištění včasnosti zásahu by nemohla 

být pro území ČR dodržena. Výpadek takového počtu zrušených stanic nelze nahradit 

žádným jiným druhem jednotek PO např. jednotkami SDH obcí. Za cenu, že nevzniknou 

zvýšené finanční nároky na státní rozpočet, by byl ovšem zcela rozvrácen vybudovaný a 

plně funkční systém plošného pokrytí území republiky jednotkami požární ochrany, který u 

nás obdivují i vyspěle západní státy EU. Tím, že by nebylo možné dodržet předepsané 

časové limity dojezdu požární jednotky na místo mimořádné události, by ohrozilo splnění 

jednoho ze základních úkolů státu v oblasti požární ochrany, kterým je poskytnutí včasné a 

účinné pomoci při požárech a jiných mimořádných událostech. Zejména z tohoto důvodu 

se tato varianta jeví jako nejméně přijatelná. 

Aby bylo dosaženo požadavku maxima odpracovaných hodin příslušníky HZS ČR v týdnu, 

jsou všechny výše uvedené varianty počítající s vytvořením čtvrté směny realizovatelné 

pouze při poskytování určitého počtu hodin náhradního volna, a to i s ohledem na to,  že 

nový zákon o služebním poměru snížil základní dobu služby na 37,5 hodiny v týdnu (jde o 

průměrnou dobu služby vypočítávanou ze 3 kalendářních měsíců po sobě jdoucích anebo 

z celého kalendářního roku). Odsloužení v průměru 37,5 hodiny v týdnu představuje 

odsloužit za rok 1950 hodin. Při čtyř směnné 12 hodinové službě odslouží příslušníci dvou 

ze čtyř směn za kalendářní rok každá celkem 182 směn, což představuje 2184 hodin (182 x 

12 = 2184), tzn. o 134 hodin na směnu více než je limit (1950 hodin) stanovený zákonem, 



38 

 

a zbývající 2 směny odslouží 13 směn, tedy 146 hodin nad limit. To by znamenalo zavést 

systém udělování náhradního volna v rozsahu 1 směny v měsíci.  

VARIANTA IV. - zavedení 5. směny a nepřetržitého výkonu služby ve 12 hod. 

směnách  

Při této variantě a zachování 12 hod. směn by na příslušníka znamenalo odsloužit celkem 

146 pravidelných směn, což činí 1752 hodin ročně a je o 198 hodin pod limitem, který 

stanoví zákon. Musel by být zaveden složitý systém doplňování směn tak, aby všichni 

příslušníci odsloužili požadovaný limit hodin. Z ekonomického i organizačního hlediska 

by byl tento systém nejhorší, protože by znamenal potřebu nevětšího nárůstu nových 

příslušníků a tudíž i nejvyšší nároky na finanční zabezpečení z  hlediska jejich platů, 

vybavení výstrojí a výzbrojí a na odbornou přípravu. Doplňováním směn tak, aby všichni 

příslušníci odsloužili zákonem stanovený limit hodin, by navíc vedlo k vyšším nárokům na 

organizaci systému a jeho sledování a tím i ke zvýšení administrativní agendy. Dále by 

byla zachována všechna ostatní negativa předchozích variant. 

VARIANTA V. - zavedení čtvrté směny a zajištění nepřetržitého výkonu služby ve 

čtyřech směnách tím, že do HZS ČR budou převedeny některé hasičské záchranné 

sbory podniků tak, aby celkový počet příslušníků umožnil vytvoření čtvrté směny.  

Pro tuto variantu hovoří snahy některých podniků zbavit se svých hasičů, které zařazují do 

neproduktivní sféry a považují za ekonomickou přítěž.  

Tato varianta by však znamenala zásadní legislativní změny představující překlopení 

zaměstnanců zařazených do některých HZS podniků z režimu pracovního poměru do 

služebního poměru, tzn. převedení těchto jednotek do HZS ČR se všemi povinnostmi a 

právy z toho vyplývajícími a s podřízeností HZS ČR. Z ekonomického hlediska by to 

znamenalo složité řešení majetkových vztahů. U vybraných podniků by to zřejmě 

vyžadovalo delimitaci veškerého majetku sloužícího pro potřeby hasičů (požární techniky, 

výzbroje a výstroje, ale i nemovitostí – tzn. budov požárních stanic) k HZS ČR. Velké 

nároky na školská zařízení PO by představovalo doškolení takto získaných nových 

příslušníků – nezbytnost získání specializací potřebných pro výkon služby. V ekonomické 

oblasti by vzrostly náklady na dovybavení těchto jednotek požární technikou a dále  

náklady na platy příslušníků, které by zatížily státní rozpočet částkou uvedenou u variant 

„I“ a  „II“. 
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VARIANTA VI. – zajistit klouzavou dobu služby pro příslušníky, tzn. nepřetržitý 

chod služby v kombinaci střídání různě dlouhých směn o délce 8, 12 a popř. 16 hodin, 

do kterých budou na příslušná služební místa zařazováni příslušníci tak, aby jejich 

průměrná doba služby v týdnu nepřesáhla stanovený limit. 

Jde o systém využívaný v zahraničí - v našich podmínkách jde o zcela revoluční variantu, 

vyžadující větší nároky na organizační rozpis služeb a jeho sledování. Z celkového počtu 

příslušníků na stanici vytvořit skupiny, (dle odbornosti) z nichž budou dosazovány 

příslušníci na jednotlivé posty s tím, že bude sledován počet jejich odsloužených hodin. 

Varianta samotná umožňuje více modelů rozpisu služby s poskytováním náhradního volna. 

Prakticky jde o zrušení tradičního pojetí směn, jako stálých kolektivů. Principiálně se na 

jednotlivá poziční místa ve směně (zpravidla upravený základní stav ve směně podle typu 

stanice) přiřazují jednotliví příslušníci tak, aby byla dodržena jejich maximální průměrná 

doba služby, mezisměnové volno, nepřetržitý odpočinek v týdnu. 

To znamená, že dojde ke snížení „systemizovaného počtu“ příslušníků ve směně stanic 

téměř na stávající povolené minimální stavy (viz tabulka č. 1) a ty musí být 

bezpodmínečně naplňovány klouzavou službou disponibilních příslušníků. Systemizovaný 

počet směny by tedy již nezahrnoval počty příslušníků pro zabezpečení dovolených, 

školení, nemocí apod. Ovšem na jedno místo ve směně by připadalo 5,4 až 6,67 příslušníka 

celkového početního stavu s ohledem na délku dovolené, nemocnost, odbornou přípravu, 

ozdravný pobyt, apod. Počet příslušníků určených pro směnu by měl být v rozsahu 9256 až 

11 440 příslušníků postupně, jak se bude naplňovat plošné pokrytí schválené v roce 2005. 

To sebou nese deficit minimálně 2314 od plánovaného počtu příslušníků a 2954 

příslušníků proti stávajícímu stavu ve směně tj. 6302 příslušníků ve směně. Pokud bychom 

měli přejít na režim zákoníku práce je otázkou, zda nezrušit takové instituty jako je 

ozdravný pobyt, 30 dní dovolené protože ty mají svůj důvod právě v odlišnostech ve výkonu 

služby od zákoníku práce a zvyšují potřebu příslušníků! 
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Tabulka č. 1 Přehled počtu příslušníků ve směnách HZS krajů [5] 

Typ stanice  

Základní velikost 

Předurče

nost Celkem 

C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 A O  

Počet stanic dle 

plošného 2005 46 13 11 12 109 22 23 10 45 12 246 

Minimální stav směny   8 10 14 2 4 6 8 8 2 3  

Základní počet směny 13 15 20 3 5 8 11 13 2 3  

Nové zákl. počty 

směny 9 11 15 2 4 6 8 9 2 3  

Nové složení směny 1+4+4 1+6+4 

1+6+4

+4 1+1 1+3 1+4 4+4 

1+4+

4     

Celkem hasičů v 

nové směně 414 143 165 24 436 132 184 90 90 36 1714 

Plánováno ve směně 

plošné 05 

  

2314 

Dnes ve směně 2100 

 

VARIANTA VII. - zapojení dobrovolných hasičů, doplnění směn o akceschopné 

dobrovolné jednotky tak, aby bylo možné vytvořit čtvrtou směnu 

Tato varianta by nemohla zaručit rychlý a účinný zásah jednotek. Na rozdíl od 

podnikových hasičů nejsou dobrovolní hasiči soustředění na jednom místě, ale jsou vesměs 

zaměstnáni u různých subjektů. Nemohou splňovat limitní nároky doby výjezdu a tudíž i 

dojezdu profesionálních jednotek na místa případů. I při zajištění jejich lepší vybavenosti 

požární technikou a odborné přípravy mohou vždy plnit pouze pomocnou roli. 

VARIANTA VIII. - doplnění stavu formou zavedení jakési obdoby civilní služby 

pouze pro HZS ČR 

Varianta snad mohla najít uplatnění před několika lety. V současné době, kdy byla zrušena 

jak vojenská, tak i civilní náhradní služba bude tato varianta politicky zřejmě neprůchodná. 
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VARIANTA IX. - převedení HZS ČR pod Armádu ČR 

Organizační začlenění profesionálních hasičů pod armádu je známo spíše 

z východoevropských zemí. Systém však funguje i na západě pokud jde o zajištění velkých 

měst – např. Paříž. U nás nemá tradici. Navíc kromě všech výše uvedených problémů by 

znamenal i největší legislativní změny včetně změny kompetenčního zákona, a pokud by 

se směrnice ES o pracovní době týkala i příslušníků ozbrojených sil, prakticky tato varianta 

by nic nepřinesla.“ konec citace. 

 

2. 5 Přístupy k organizaci pracovní doby v zemích EU 

 

Součástí zadání disertace byl požadavek na srovnání modelu pracovní doby s dalšími státy 

v rámci Evropské unie. V průběhu hledání řešení bylo tedy přistoupeno k porovnávání 

několika různých modelů. Tato srovnání je však nutné brát pouze jako informativní, 

protože vzhledem ke specifickému zadání, respektive ke stanoveným omezujícím kritériím 

řešení, nelze zahraniční modely aplikovat (vždy by se jednalo o potřebu navýšení značného 

počtu tabulkových míst).  

Model doby služby v zemích EU je možné rozdělit do dvou základních skupin. Jedná se 

především o státy, kde dosud nedošlo k implementaci směrnice [35] a kde je dosud 

uplatňován model směn v režimu 24 hodin na pracovišti a 48 hodin odpočinku (např. 

Slovensko, Velká Británie). Důvody pro odkládání naplnění směrnice jsou obdobně jako 

v ČR především ekonomické, neboť zajištění souladu s požadavky směrnice by znamenalo 

razantní nárůst pracovních míst, což naráží na jejich financování. Pro hledání tvůrčí 

inspirace se tedy v těchto zemích nelze příliš pohybovat. I na Slovensku již začínají 

odborné diskuse na téma změny modelu doby služby. Tento požadavek směřuje od 

některých odborových organizací11.  

Druhou skupinou jsou zemně, které aplikovali model doby služby v různých režimech a 

kombinacích (12 a 8 hodin výkonu práce), které ovšem dosud neakceptují požadavek na 

                                                 

11 Konzultace s mjr. Ing. Jaroslavem Kapusniakem, ředitelem HaZZ kraje Žilina dne 28. 7. 2014. 
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týdenní fond pracovní doby (max. 48 hodin týdně, včetně práce přesčas). Jedná se 

například o některé jednotky profesionálních hasičů měst ve Spolkové republice 

Německo12. Například hasiči města Chemnitz (Sasko) využívají směn v režimu 12 hodin, 

avšak s týdenním fondem pracovní doby 52 hodin. V rámci této jednotky existuje již 8 

rozsudků ESD ve prospěch zaměstnanců, kteří mají upraven v rámci jednotky režim 

výkonu služby v souladu s rozhodnutím soudu na 48 hodin týdně13. V literatuře jsou také 

k dispozici některé modely doby služby z německých měst Frankfurt a/M, Lűbecker, 

Berlin, Dortmund [32, 68]. Jde ovšem o systémy, jež nelze pro řešení v ČR použít, neboť 

by bylo potřeba doplňovat velký počet příslušníků a v navíc není dodržen požadavek 

směrnice na délku týdenního fondu pracovní doby.  

V Berlíně je aplikován velmi komplikovaný model řešení doby služby. Ve většině případů 

je požadavek směrnice dodržován. Je zde však výjimka pro některé méně exponované 

stanice (výjezdy), kde je stále uplatňován model 24 hodin na pracovišti. Systém je 

kombinován 36 stanicemi tvořenými profesionálními hasiči a 50 stanicemi s dobrovolnými 

hasiči. Systém sestavování směn je tak komplikovaný, že je generován speciálně k tomuto 

účelu určenými zaměstnanci sboru (plánovači), kteří modelují nejrůznější varianty pomocí 

počítačové aplikace vytvořené asociací German Fire Protection Association (VFDB)14.  

Velmi komplikovaný systém směn je používán také v Itálii [61]. Je uplatňován směnný 

provoz s 12 hodinami v režimu „12 hodin směna, 24 hodin odpočinek, 12 hodin směna a 

48 hodin odpočinek“. Výkon služby zajišťují 4 směny, které obdrží rozpis směn na celý 

kalendářní rok. Chybějící hodiny v zajištění nepřetržitého provozu jsou zajišťovány 

„dosluhováním“ směn a náhradním volnem. Celý systém je ovšem poměrně složitý, ale 

jednotný pro všechny jednotky PO (resort ministerstva vnitra)15.  

Chorvatsko využívá model 12 hodinových směn systémem „ranní, noční a dva dny 

odpočinek16. Týdenní fond pracovní doby 40 hodin rovněž respektuje směrnici 

                                                 

12 V SRN se zřizují profesionální jednotky PO ve městech nad 75 – 100 tis. obyvatel (liší se podle spolkové 

zemně). Zřizovatelem jednotek je obec. 
13 Konzultace s požárním ředitelem města Chemnitz Dipl. Ing. Berndem Marschnerem (2012). 
14 Konzultace s pplk. Dr. Peterem Wagnerem – Hasičský sbor města Berlín, člen GFPA a CTIF (2014). 
15 Konzultace s Marcello Marzolim - Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile (2014). 
16 Konzultace s Mladenem Vinkovičem – Assistant Chief Fire Fighting Commander of Republic of Croatia, 

Nation Protection and Rescue Directorate, Fire Fighting Sector (2012, 2014). 
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88/2003/ES. Vykrytí chybějících hodin k pokrytí roku řeší formou přesčasů, které ovšem 

často nejsou propláceny. Poddimenzované jsou také početní stavy směn. Například v 

hlavním městě Záhřeb (cca 800 tis. obyvatel) slouží na 5 stanicích 65 hasičů na směně, což 

je považováno za naprosto nedostačující (1 hasič na 12307 obyvatel)17. Identický systém 

zajišťování směn uplatňují také jednotky PO v Kosovu18 (Kosovo sice není členskou zemí 

EU, ale má politické ambice se stát členem EU). S ohledem na to je snaha o harmonizaci 

právních předpisů včetně implementace směrnice 88/2003/ES. 

Z uvedeného výčtu vyplývá značná rozmanitost systémů zajišťování směn ve státech EU a 

především značná roztříštěnost v přístupech jednotlivých zemí. Znovu zdůrazňuji, že 

aplikovat tyto modely v našich podmínkách nelze, neboť výchozí podmínky (zadání) toto 

v zásadě neumožňují. Je ovšem možné některé dílčí zkušenosti využít při hledání řešení.  

 

2. 6 Důsledky aplikace směrnice 88/2003/ES 

 

V současné době HZS ČR zabezpečuje nepřetržité pokrytí výkonu služby třemi příslušníky 

na 1 funkční místo tím, že fondem doby služby pokryje 1 příslušník 1950 hodin v roce a 

dalších 976 hodin vykryje pohotovostí na pracovišti tedy celkem 2926 hodin v roce. Na 

pokrytí 8760 hodin v roce tedy postačují 3 příslušníci19. Schematicky je toto řešení 

znázorněno na obrázku č. 2a. 

Důsledkem aplikace směrnice 88/2003/ES by byla nezbytnost pokrýt stejné období roku 

dvojnásobkem příslušníků. Tento požadavek vyplývá z výpadku pohotovosti na pracovišti 

a zachování pouze fondu doby služby. Schematicky je tento problém znázorněn na obrázku 

č. 2b. 

 

                                                                                                                                                    

 

17 Praha (1200 tis. obyvatel) má ve směně cca 205 hasičů, což  představuje 1 hasiče na 5853 obyvatel. 
18Konzultace s Nehatem Koqinajem MSc - Head of Planning and  Exercises, Emergency  Management  

Agency MIA, Kosovo Government (2014). 
19 Do výpočtu není zahrnut koeficient nutné zálohy pro nepřítomnost, který se vypočítává pro každou ze 

směn A, B, C. 
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Obrázek č. 2a Schéma současného stavu personálního vykrytí nepřetržité doby služby (Zdroj: autor) 

 

 

 

Obrázek č. 2b Schéma důsledku požadavku směrnice 2003/88/ES pro personální vykrytí nepřetržité doby 

služby (Zdroj: autor) 
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ČÁST II. 

ORGANIZACE VÝKONU SLUŽBY VE VAZBĚ NA DOBU 

SLUŽBY 

 

3 Stanovení nového modelu doby služby v jednotkách HZS 

krajů 

 

3. 1 Definice cílů 

 

Základním cílem je návrh modelu nového uspořádání pracovní doby směny jednotky HZS 

ČR s ohledem na faktory efektivnosti vynakládaných prostředků na zabezpečení režimu 

služby, akceschopnosti jednotky,  optimalizaci sil a prostředků a sociální aspekty 

v kolektivu jednotky. 

Z hlediska uplatnění vědeckých metod je předkládané řešení aplikací principu vědeckého 

myšlení označovaného v literatuře jako „procesní dvojice“ [48], neboť posuzovaná 

problematika je nejprve podrobena důkladné analýze, zatímco řešitelská část je v podstatě 

otázkou postupné syntézy posuzovaného systému. Jako vědecká metoda je rovněž 

uplatněna kompilace. 

Předkládané řešení principiálně vychází z myšlenky již popsané v úvodní části (kapitola 

2.4), kde bylo toto řešení označeno jako „Varianta VI“. V původním textu byla tato 

varianta (nebo spíše hledaná cesta) označena přívlastkem „revoluční“, což je svým 

způsobem velmi výstižné. Detailním zkoumáním vztahů ve zmíněném návrhu lze skutečně 

v omezujících parametrech dle prvních předpokladů spatřit kontury zcela nového, ale 

funkčního pojetí doby služby, který bude aplikovatelný v praxi. Toto pojetí ovšem 

vyžaduje zcela nový pohled na celou problematiku výkonu služby. Z tohoto důvodu byl 

stanoven základní rámec pro definování cílů řešení.  Tento rámec požaduje, aby: 
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1. Byly definovány omezující, měřitelné parametry, v jejichž rámci musí být hledaný 

systém funkční (tzv. „STOP kritéria“). 

2. Hledané řešení bylo teoreticky zobecněno (tzn. prokázání obecné platnosti). 

Na základě takto vytvořeného rámce byla stanovena následující kritéria: 

 

Pro rámcový bod 1: 

a) Hledaný systém musí být funkční při zachování stávajícího fyzického 

početního stavu příslušníků HZS ČR určených pro výkon služby v jednotkách 

HZS krajů (na stanicích HZS krajů)20.  

b) Nesmí dojít k poklesu úrovně garantované pomoci občanům (resp. nesmí být 

narušena filozofie plošného pokrytí jednotkami PO ve smyslu respektování 

základní tabulky plošného pokrytí dle přílohy zákona o požární ochraně [22] a 

nesmí dojít ke změnám v stávající dislokaci stanic HZS krajů – rušení stanic). 

a) Doba služby příslušníků musí odpovídat požadavkům evropského práva 

(délka doby služby, fond pracovní doby, délka odpočinku [35]).  

b) Nesmí dojít ke snížení mezd příslušníků zařazených v jednotách HZS krajů 

v důsledku výpadku vyplácení odměny za pohotovost na služebně. 

Pro rámcový bod 2: 

a) Stanovit obecný matematický model pro dobu služby, který bude v souladu 

s cíli uvedenými v bodě 1. 

b) Ověřit obecnou platnost výpočtu aplikováním modelu na funkční rozpis doby 

služby. 

 

 

 

                                                 

20 Vztaženo k početnímu stavu příslušníků v jednotkách HZS krajů ke dni 1. 7. 2013. 
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3. 2 Principy hledaného řešení nového systému doby služby 

 

Na základě shora uvedených omezujících kritérií lze vyslovit hypotézu, že posuzovaný 

systém lze označit jako soustavu 4 základních prostředí, která se vzájemně ovlivňují. 

Těmito prostředími jsou: 

 fond doby služby příslušníků (FDS), 

 celkový počet příslušníků určených k výkonu služby na stanicích HZS krajů (Σ NP), 

 objem mzdových prostředků vyčleněných pro příslušníky ve směnách (Σmzdy), 

 požadavek na počet příslušníků pro zajištění organizovaných výjezdů z každé 

stanice HZS kraje dle systému plošného pokrytí (Σ NPsm). 

Při hledání řešení bude tedy vždy nutné pracovat s těmito prostředími. Jejich vzájemná 

interakce vyplývá z nejrůznějších vazeb, které se vzájemně ovlivňují a nelze je při hledání 

řešení opomíjet či posuzovat zcela samostatně. Principálně lze zmíněnou soustavu 

přirovnat k fungování spojené nádoby. Představíme-li si shora uvedená prostředí jako 

tekutinu, umístěnou do 4 spojených nádob (obr. 3), pak lze říci, že výška hladiny (h) v 

jednotlivých nádobách závisí na velikosti sil F1, F2, F3 a F4 vytvářejících tkal (P) na 

hladiny „tekutin“. Síla Fn může být v různém čase (t) odlišná.  
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FDSr

Σ NP Σ mzdy

Σ NPsm

F1 F2 F3

F1 >  F2 Λ  F3 < F4

F4

h

 

Obrázek č. 3 Princip působení sil na jednotlivá prostředí mající přímý vztah k době služby příslušníků ve 

směnách HZS krajů (Zdroj: autor) 

 

Toto zobecnění výkonu služby nám v praktické interpretaci říká, že na jednotlivé oblasti 

výkonu služby, které jsou vzájemně provázány normami o různé síle21, je v průběhu času 

vyvoláván různý tlak na změny v těchto prostředích. Někdy to bývá tlak na snížení 

početních stavů, jindy na fond doby služby nebo na změny v plošném pokrytí apod. Záleží 

na velikosti působících sil na jednotlivé oblasti (např. tlak odborových organizací, 

politických uskupení, vedení resortu apod.), podle nichž se v čase tyto oblasti mění. Při 

hledání řešení pro nastavení nového systému doby služby je nezbytné vzít tyto principy a 

vztahy v úvahu a využitím těchto obecných zákonitostí dospět k hledanému cíli. K této 

úvaze musí vést už samotný fakt definovaných STOP kritérií, která jsou již na první pohled 

velmi protichůdná. Jestliže na jedné straně narostla potřeba vykrýt větší objem fondu doby 

služby a na straně druhé nesmí dojít k navýšení počtu příslušníků, je nutné hledat řešení 

v jiných oblastech. Protože ani v oblasti objemu mzdových prostředků není možné 

                                                 

21 Např. zákon má větší právní sílu než vyhláška, speciální zákon má větší sílu než zákon obecný apod. 
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uvažovat o snižování, ale ani o navyšování mzdových prostředků, dostáváme se zcela 

logicky k hledanému principu řešení. Je nutné zkoumat, které z uvedených prostředí 

poskytuje dostatečný stupeň volnosti v soustavě a zjistit jaký má potenciál pro nalezení 

řešení. 

Určitý stupeň volnosti umožňují tedy pouze oblasti požadavků na počty příslušníků pro 

zajištění organizovaných výjezdů na dané stanici HZS kraje dle systému plošného pokrytí 

(ΣNPsm) a oblast fondu doby služby (FDS). Použitím shora uvedeného příměru je tedy 

možné předpokládat, že změnou tlaku na tyto oblasti a zároveň zachováním tlaků na 

zbývající 2 oblasti, by mělo dojít k potřebnému pohybu objemů veličin FDS a ΣNPsm (obr. 

č. 3). 

Hledání řešení musí směřovat jednak do systému doby služby, který bude efektivnější a 

flexibilnější, než je systém stávající, tedy do oblasti: 

 organizace zajišťování výkonu služby dynamickým modelem (Část II.), 

a dále do oblastí, které umožňují další stupeň volnosti v soustavě, což je:  

 fond doby služby příslušníků (Část III.), 

 požadavky na základní a minimální početní stavy příslušníků směn stanic HZS 

krajů (Část IV.). 

V následujícím textu bude postupně věnována podrobná pozornost všem třem shora 

uvedeným oblastem a zkoumání jejich potenciálu pro využití při hledání řešení nového 

modelu doby služby v jednotkách HZS krajů – stanicích. 

 

3. 2. 1 Současný model doby služby  

 

Zákon o požární ochraně [22] ve svém § 70, který definuje základní úkoly jednotek 

požární ochrany, zmocňuje v odst. 6 Ministerstvo vnitra provést vyhláškou o organizaci a 

řízení jednotek požární ochrany. Ministerská vyhláška č. 247/2001 Sb., pak v § 9 

upřesňuje, že výkon služby v jednotkách HZS krajů je zajišťován nepřetržitě po dobu 24 

hodin [19]. Nepřetržitá služba je prováděna ve 3 směnách v délce 24 hodin/směna s 

označením směn písmeny „A“, „B“ a „C“, přičemž tyto směny ve stejném pořadí po sobě 
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následují v pravidelném třídenním cyklu tak, že směna která nastoupila k výkonu služby 

v 7:00 hodin dne 3. května 2007 se označuje písmenem „A“, dne 4. května 2007 se 

označuje písmenem „B“ a dne 5. května 2007 se označuje písmenem „C“ [11].  

 

3. 3 Nové pojetí struktury směny 

 

Stávající systém struktury směn je na jedné straně organizačně a technicky velice 

jednoduše řešen, ale na straně druhé je podmíněn zvýšeným požadavkem na personální 

zajištění doby služby. Zvýšený požadavek spočívá v potřebě vytvářet na každé ze směn 

příslušné stanice, nutnou zálohu pro nepřítomnost příslušníků. Každá směna je tvořena 

předepsaným počtem funkcí (odborností) nutných k zajištění akceschopnosti jednotky a 

tedy k plnění její úkolů. Požadavky na tuto strukturu vychází z přílohy č. 3 vyhlášky č. 

247/ 2001 Sb. [19] a jde o tzv. základní počtení stav příslušníků ve směně. Stávající pojetí 

skladby směn má tedy dvě základní úskalí: 

1. Tabulkové hodnoty pro početní stavy příslušníků ve směnách, již neodpovídají 

současnému prostředí z hlediska nepřítomnosti příslušníků ve výkonu služby 

(navýšení dovolené, ozdravné pobyty, počty kurzů atd.). 

2. Potřeba nadbytečné zálohy směny pro nepřítomnost u jednotlivých odborností 

směny. 

 

3. 3. 1 Odvození stávajících základních početních stavů v jednotkách HZS krajů 

 

Tabulkové hodnoty vychází z výpočtů vzniklých v roce 1996 [40]. Od této doby se ovšem 

v systému požární ochrany změnilo velké množství souvislostí, které v současné době 

komplikují zajišťování výkonu služby. Množství příslušníků vypočtených podle rovnice 

z roku 1996 dnes nezohledňuje požadavky na nepřítomnost příslušníků, která se v čase 

značně navýšila. Pro podporu tohoto tvrzení jsou v tabulce č. 2 uvedeny empirické údaje o 

zajištění výkonu služby na stanicích u HZS Karlovarského kraje v roce 2012. Hodnoty 

vypovídají o skutečnosti, že téměř 70 % směn na stanicích HZS Karlovarského kraje, je 
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z celkového počtu 365 směn v roce, zajišťováno v  minimálním početním stavu 

příslušníků. Přičemž na stanicích typu P jde až o 90 % směn v roce a to při fyzickém 

naplnění početního stavu dle právního předpisu [19].  

Tabulka č. 2 Přehled početních stavů stanic HZS Karlovarského kraje v roce 2012 (Zdroj: autor) 

pod 

min.stav

-1
počet 

směn
% +1 +2 +3 +4

nadstav 

celkem

Stanice Cheb 8 1 272 74,59 62 21 9 1 93

Stanice Aš 4 0 328 89,62 38 0 0 0 38

Stanice Sokolov 8 1 217 59,56 69 64 14 1 148

Stanice Kraslice 4 0 337 92,08 29 0 0 0 29

Stanice CHZ 6 0 198 54,10 99 46 23 0 168

Stanice K.Vary 10 7 95 27,87 167 65 26 6 264

Stanice Toužim 4 1 328 89,89 37 0 0 0 37

10 1 775 501 196 72 8 2 562

cekového počtu  0,4% 69,30% 19,6% 7,7% 2,8% 0,3%

69,70%

Celkem za rok % z

Včetně podstavu

Přehled početních stavů stanic HZS Karlovarského kraje rok 2012

Stanovený 

minimální 

stav

min.stav Nadstav

 

Vzhledem k tomu, že v rámci HZS ČR je většina stanic na nižších početních stavech, než 

předepisuje právní předpis [19], je možné tvrdit, že za obdobných podmínek slouží 

příslušníci také na většině stanic HZS krajů. Graf č. 1 znázorňuje, fyzickou naplněnost 

příslušníků HZS krajů podle jednotlivých typů stanic. Z grafu vyplývá, že pouze u stanic 

typu P4 a P0 můžeme hovořit o naplněnosti dle požadavku vyhlášky.  Avšak tyto stanice 

tvoří pouze 9,6 % z celkového počtu stanic. Je tedy evidentní, že v rámci HZS ČR se 

v základních početních stavech slouží jen zřídka.  
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Graf č. 1 Přehled fyzické naplněnosti příslušníků HZS krajů podle jednotlivých typů stanic (Zdroj: Data 

MV-GŘ HZS ČR 2013) 

 

Výpadek pouze 1 příslušníka ze základního početního stavu způsobí nemožnost dodržet 

požadavek právního předpisu na zajištění minimálního početního stavu příslušníků 

určených pro zásah, bez doplňování příslušníků z jiných směn. Tento stav je pochopitelně 

nepřijatelný a dlouhodobě neudržitelný z hlediska limitů přesčasové práce. Zároveň se 

ukazuje, že pravidelná směnnost A, B, C směn je dlouhodobě problematická. Názorněji lze 

demonstrovat tuto problematiku na obsazenosti stanic typu C1. Jedná se o stanice, na nichž 

slouží nejvíce směnových příslušníků v rámci HZS ČR (1695, což je 27% všech 

příslušníků ve směnách). Z grafu č. 2 je patrné, že u tohoto typu stanic je naplněnost dle 

požadavku vyhlášky pouhých 14,5 %. To znamená, že u 85,5% stanic C1 je nezbytné 

k udržení minimálních početních stavů ve směně přistupovat doplňováním z jiných směn.  

Pro doplnění uvádím, že stanice typu C1 měly v roce 2012 podíl na celkovém počtu zásahů 

všech jednotek HZS krajů 25,2 %22, což zhruba odpovídá poměru příslušníků sloužících na 

tomto typu stanice.  

 

                                                 

22 Zdroj: Soubor MS Excel – HZS_CR analyza zásahu jednotek HZS krajů (plk. Ing. Pavel Nepovím). 
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Graf č. 2 Přehled fyzické naplněnosti stanic typu C1z něhož je patrná velmi nízká naplněnost vzhledem 

k požadavku vyhlášky [19] (Zdroj: Data MV-GŘ HZS ČR 2013) 

 

Počet příslušníků jedné směny Np je stanovován dle vzorce (1) [40]: 

 

Mzsp NKN          (1) 

 

kde: 

NM … je minimální počet příslušníků směny, pod který nesmí početní stav směny 

klesnout 

Kzs … koeficient zálohy směny; zabezpečuje zálohu příslušníků ve směně pro 

udržení  

           minimálního početního stavu 

Koeficient zálohy směny je stanoven vzorcem (2) [40]: 

122

1








n

i

iM

ZS

zN

K         (2) 

kde: 

zi - zn … je počet zameškaných směn jedním příslušníkem směny v průběhu 

kalendářního roku 
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122 … je počet směn jedné směny v průběhu kalendářního roku 

 

Otázkou tedy je, proč dnes (rok 2013) v podmínkách praxe vypočtený počet příslušníků 

pro směnu není dostatečný. Důvod spočívá v dosazovaných vstupních hodnotách. V roce 

1996 byl v jednotkách tehdejších HZS okresů výkon služby v režimu zákoníku práce 

nikoliv ve služebním poměru, jak je tomu dnes. To znamená, že délka nepřítomnosti 

jednotlivých příslušníků v roce byla diametrálně odlišná. V devadesátých letech existoval 

nárok na dovolenou v rozsahu 4 týdnů23 [30].  Dnes má tento nárok  hodnotu 6 týdnů24 

[27]. V režimu služebního zákona vzniká příslušníkům po 15 letech služby, nárok na 

ozdravný pobyt v rozsahu dalších 2 týdnů v roce25. Dále v roce 1996 existovalo 14 

odborných kurzů pro získání odborné způsobilosti. V roce 2010 bylo těchto kurzů 16 [15]. 

Tyto kurzy měly rovněž rozdílnou délku, po kterou blokovaly příslušníky z výkonu služby 

na stanicích.  Například v roce 1996 trvala základní odborná příprava (Nástupní odborný 

výcvik) 7 týdnů26, v roce 2002 již 8 týdnů a kurzů pro získání odborné způsobilosti bylo 

dokonce 20 [16]. V roce 2010 trval kurz Nástupní odborný výcvik 27 týdnů. Přičemž 

v roce 2013 došlo k další úpravě tentokrát směrem ke zkrácení tohoto času na současných 

15 týdnů v kurzu Nástupní odborný výcvik [10]. Počet kurzů byl rovněž omezen na 

současných 12 [14]. U specializačních kurzů je situace obdobná. V roce 2013 jich Školící a 

výcvikové zařízení nabízí 36. Další specializační kurzy organizují například Záchranný 

útvar HZS ČR (4)27 nebo Institut ochrany obyvatelstva (10) [56]. V důsledku tohoto 

nárůstu počtu zameškaných směn dochází ke stavu, kdy základní početní stav příslušníků 

ve směně nestačí pokrývat dobu služby. Pokud by došlo pouze k novému přepočtu 

koeficientu zálohy vznikla by nereálná potřeba navýšení početních stavů v jednotkách. Na 

stanici typu C1 by bylo potřeba doplnit ze stávajících 13 příslušníků další 2, což je 6 

příslušníků na 1 stanici typu C. U stanic typu P je potřeba navýšení ze současných 5 

příslušníků na 6, což jsou 3 příslušníci na stanici typu P. Vezmeme-li počet stanic jen u 

                                                 

23 § 102 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 
24 § 65 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
25 § 80 zákona č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 
26 Zdroj: Konzultace se zástupcem ředitele Školícího a výcvikového zařízení HZS ČR, plk. Mgr. Radovanem 

Kočím. Brno. 2013. 
27Zdroj: Konzultováno se zástupcem velitele Záchranného útvaru HZS ČR plk. Ing. Davidem Karešem. 

Hlučín. 2013. 
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těchto dvou typů28, bylo by potřeba navýšení početních stavů u HZS ČR o 465 

tabulkových míst. S takovým navýšením v současné době a zřejmě ani v budoucnu nelze 

počítat. Pro ilustraci je uvedeno v grafu č. 3 jaký je trend ve vývoji početních stavů u HZS 

Karlovarského kraje. Od roku 2008 dochází k poklesu početních stavů příslušníků. 

Výrazné navýšení v roce 2002, bylo spojeno s delimitací zaměstnanců tehdy rušených 

Okresních úřadů, kteří přešli k HZS ČR na úseky prevence a civilní a nouzové 

připravenosti.  

 

 

Graf č. 3 Vývoj počtu příslušníků u HZS Karlovarského kraje (Zdroj: autor) 

 

I z tohoto důvodu je nutné hledat řešení v jiném systému fungování směn. To spočívá 

v přehodnocení potřeby vytvářet nutnou zálohu příslušníků pro jednotlivé směny zvlášť.   

 

3. 3. 1 Principy dynamického režimu doby služby (směn) 

 

Na základě shora popsaných důvodů bylo v rámci navrhovaného řešení přikročeno 

k novému pojetí chápání směn. Vnitřní organizaci jednotek HZS krajů určuje MV – GŘ 

HZS ČR. K provedení této změny není nutná úprava obecně závazných právních předpisů 

(např. služební zákon, vyhláška o jednotkách). Jednotku HZS kraje tvoří požární technika a 

                                                 

28 V době zpracování byl v materiálech MV – GŘ HZS ČR uváděn počet stanic C1 46 a stanic typu P1 109. 
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věcné prostředky PO a velitelem jednotky stanovený počet příslušníků. Budeme tedy na 

jednotku (dislokovanou na stanici) nahlížet jako na množinu příslušníků P, která je složena 

z podmnožin V (velitelé), S (strojníci) a H (hasiči), tedy z příslušníků s požadovanou 

odborností pro zajištění požadované činnosti jednotky. Vzhledem k tomu, že se tito 

příslušníci v popisovaném pojetí nedělí do stálých směn (A, B, C), lze stanovit potřebnou 

zálohu pro zajištění nepřítomnosti pro jednotlivé odbornosti v rámci celé množiny P, tedy 

celé stanice, nikoliv pro každou směnu zvlášť. Tím docílíme jisté „úspory“ tabulkových 

míst, které lze v rámci hledaného řešení použít pro vykrytí chybějícího časového úseku 

způsobeného nutností dodržet požadavky směrnice 2003/88 ES.   

Hodnota každého prvku množiny P je dána funkčním zařazením vyjádřené objemem: 

- zastávanou funkcí ve směně, 

- požadovaných znalostí,  

- dovedností a 

- návyků předepsaných formou norem znalostí [12].  

Každý prvek množiny má dále svou užitnou hodnotu danou fondem doby služby, který 

může tento prvek v systému využít. Další hodnotu prvku množiny tvoří mzda. Celkovou 

hodnotu prvku množiny P tak můžeme zapsat jako součin kvalifikace, fondu doby služby a 

mzdy vzorcem (3): 

 

mzdaFDSodbornostP   ;      (3) 

kde 

odbornost, FDS, mzda ≠ 0 

Pokud by se některá z uvedených hodnot prvku rovnala 0, byla by celková výsledná 

hodnota prvku množiny rovna nule. Stanovujeme-li počet příslušníků pro takovýto systém, 

počítáme nutnou zálohu u jednotlivých odborností v rámci celé množiny P. Výsledkem je 

avizované snížení požadovaného počtu příslušníků pro celou množinu. Pro příklad je 

uvedeno na obrázku č. 4 srovnání počtu příslušníků, stanovených pro výkon služby na 

stanicích typu C1 s variantou zrušení směn A, B, C. Pro další text se zavádí pracovní 

pojmy: 

a) Statický model doby služby (nebo též zkráceně „statický model“), který 

reprezentuje současný systém stálých směn A, B a C. 
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b) Dynamický model doby služby (nebo též zkráceně „dynamický model“), který 

reprezentuje nově navrhované pojetí směn jako množin příslušníků s požadovanou 

hodnotou /viz vzorec (3)/. 

Směna A Směna B Směna C Množ.  V Množ.  S Množ.  H

V1 V1 V1 V1 S1 H1

V2 V2 V2 V2 S2 H2

V3 V3 V3 V3 S3 H3

S1 S1 S1 V4 S4 H4

S2 S2 S2 V5 S5 H5

S3 S3 S3 V6 S6 H6

S4 S4 S4 V7 S7 H7

H1 H1 H1 V8 S8 H8

H2 H2 H2 H9

H3 H3 H3 H10

H4 H4 H4 H11

H5 H5 H5 H12

H6 H6 H6 H13

H14

H15

Stanice C1 Stanice C1

ΣV = 9

ΣS = 12

ΣH = 18

  

Obrázek č. 4 Srovnání potřebného počtu příslušníků k zajištění výkonu služby na stanici typu C1 v systému 

směn A, B, C s flexibilním nasazováním příslušníků dle definovaných parametrů - statický a dynamický model 

doby služby (Zdroj: autor) 

Snížení počtu příslušníků je mimo shora uvedeného, umožněno větší flexibilitou systému. 

Příslušník je stavěn zařazen do výkonu služby vždy, když je to potřeba s přihlédnutím 

k zákonným omezením (např. dodržení mezisměnového volna nebo čerpání fondu doby 

služby). V současném systému je příslušník využit k výkonu služby jedenkrát za 3 dny, bez 

ohledu na efektivitu. Dynamická směna tedy nemá v organizačním řízení ustálenou podobu 

(roztřídění v rámci stanice), nýbrž je sestavována na každý den podle předem 

definovaných parametrů (obrázek č. 5). Do služby tak mohou být začleňovány ty prvky 

množiny, které nemají pro příslušný den definovaná omezení. Rozpis by měl být 

z organizačních důvodů zpracováván zpravidla na jeden měsíc.  
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Množina 

příslušník

ů jednotky 

P

Podmnožina 

příslušníků 

hasiči H

Podmnožina 

příslušníků 

strojníci S

Podmnožina 

příslušníků 

velitelé V

V1

V2
Vx

S

S2

S3

Sx

H1

H2

H3

H4

Hx

Směna stanice C1

Velitel V2

Velitel Vx

Strojník S2

Strojník S6

Strojník Sx

Hasič H6

Hasič H4

Hasič H3
Hasič Hx

H6

S6

 

Obrázek č. 5 Princip sestavování směny k výkonu služby v dynamickém modelu doby služby (Zdroj: autor) 

 

Z uvedeného je zřejmé, že přechod na dynamický model tvorby směn má určitý potenciál 

k zvýšení hledané efektivity využití příslušníků pro chybějící dobu služby (s aplikací 

směrnice).  Jen na jedné stanici typu C1 činí úspora 8 tabulkových míst, což je při počtu 

stanic tohoto typu u HZS ČR (48 v roce 2013) celkem 384 tabulkových míst. Tato úspora 

(efektivita) má ovšem svá omezení. Nelze ji aplikovat na stanice typu P0 až P2 kde je 

celkový počet příslušníků tak nízký, že se výhoda dynamického modelu nedá aplikovat. 

Přepočtem početních stavů na zbývajících typech stanic lze počítat s úsporou 670 

tabulkových míst. Při výpočtu dle vzorce (7) z Části III byla vždy použita ještě rezerva a 

k vypočtené hodnotě byl pro každou funkci v podmnožinách V, S a H přiřazen ještě 1 

příslušník. Úspora by tedy mohla být ještě razantnější, ovšem s předvídatelnými problémy 

při realizaci výběru volna. Výše úspor dynamického systému oproti stávajícím směnám, 

včetně uvedené personální rezervy je uvedena v tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3 Porovnání efektivity dynamické skladby směn ve srovnání se stávajícím systémem směn A, B, C 

(Zdroj: autor) 

Typ stanice HZS kraje

Počet stanic příslušného typu

Systém zajišťování směn ABC VSH ABC VSH ABC VSH ABC VSH ABC VSH

Základní počty příslušníků pro 

zajištění směn
39 31 45 39 60 52 33 31 39 31

Úspora tabulkových míst

Celková úspora tab.míst

P4

48 11 11 14 13

C1 C2 C3 P3

104

670

384 66 88 28

 

3. 3. 2 Závěr 

 

Dynamický systém směn má značný potenciál k hledané úspoře tabulkových míst 

k zajištění pokrytí doby služby dle požadavků směrnice 2003/88/ES. Tento potenciál 

však není takový, aby aplikace tohoto modelu sama o sobě vyřešila vzniklý problém. 

První pilíř nového systému je schopen generovat 670 tabulkových míst v rámci HZS 

ČR. Pro splnění zadání je však potřeba získat celkem 208029 tabulkových míst, tedy 

ještě 1410. Pro další zkoumání bude dynamický model doby služby kombinován 

s potenciální variabilitou fondu doby služby.  

                                                 

29 Výpočty dle tabulky v příloze A 
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ČÁST III. 

FOND DOBY SLUŽBY 

 

4 Fond doby služby 

 

4. 1 Doba služby v jednotkách HZS krajů 

 

V prvé řadě je nezbytné objasnit pojmy „Doba služby“ a „Výkon služby“, neboť se s těmito 

pojmy často pracuje a v některých částech je důležité přesně chápat daný pojem, aby 

nedošlo k záměně nebo nepochopení řešené problematiky. Výkon služby v jednotkách 

HZS krajů je chápán ze dvou hledisek. Jedním je hledisko právních předpisů na úseku 

požární ochrany [22, 19]. Druhým je pak hledisko služebního zákona [27]. Samotná 

problematika „doby služby“ je vedle celé řady dalších činností vlastně podmnožinou 

množiny, kterou souhrnně označujeme výkonem služby. Výkon služby je definován 

v obou shora uvedených předpisech takto: 

1. Výkonem služby příslušníků se pro účely zákona o požární ochraně rozumí 

veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování 

následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování 

akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a 

operační řízení30. 

2. Výkonem služby příslušníků se pro účely služebního zákona rozumí úkony a 

činnosti realizující oprávnění a povinnosti stanovené právními předpisy 

upravujícími působnost bezpečnostních sborů, soustřeďování, vyhodnocování a 

                                                 

30 § 70 odst. 3 zákona č.133/1985 Sb. 
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evidování informací a údajů potřebných pro výkon služby, včetně činnosti v 

operačních a informačních střediscích a řízení výkonu služby31. 

Pro úplnost je v následující kapitole podrobně charakterizován současný model doby 

služby (tedy pracovní doby), nikoliv výkon služby jako celek. 

 

4. 1. 1 Současný model doby služby  

 

Zákon o požární ochraně [22] ve svém ustanovení § 70 definuje základní úkoly jednotek 

požární ochrany a mimo jiné zmocňuje v odst. 6 ministerstvo vnitra provést vyhláškou o 

organizaci řízení v jednotkách požární ochrany. Ministerská vyhláška č. 247/2001 Sb., pak 

v § 9 upřesňuje, že výkon služby v jednotkách HZS krajů je zajišťován nepřetržitě po dobu 

24 hodin32 [27]. Tato nepřetržitá služba je prováděna ve 3 směnách v délce 24 hodin/směna 

s označením směn písmeny „A“, „B“ a „C“, přičemž tyto směny ve stejném pořadí po sobě 

následují v pravidelném třídenním cyklu tak, že směna která nastoupila k výkonu služby 

v 7:00 hodin dne 3. května 2007 se označuje písmenem „A“, dne 4. května 2007 se 

označuje písmenem „B“ a dne 5. května 2007 se označuje písmenem „C“ [11].  

Příslušníci zařazení na stanicích do směn A, B a C vykonávají z hlediska služebního 

zákona „nerovnoměrně rozvrženou službu“33, což je sice významově nelogické, neboť 

pravidelnější cyklus než 24 hodin na pracovišti a 48 hodin mimo něj, si asi nelze 

představit. Služební zákon ovšem považuje za „rovnoměrně rozvrženou dobu služby“34 

práci denních zaměstnanců. Směna se skládá z 16 hodin výkonu služby a z 8 hodin 

pohotovosti na služebně35. Právě zde je jedna z hlavních příčin potřeby vytvoření zcela 

nového systému modelu doby služby. Pohotovost na služebně se totiž příslušníkům 

nezapočítává do fondu doby služby, jak to požaduje evropská směrnice [35], ale je 

honorována dle § 126 služebního zákona [27]. Zde je nutno připomenout, že fondem doby 

                                                 

31 § 1 odst. 4 písm. a), b), c) zákona č. 361/2003 Sb. (odst. d) a e) nejsou uváděny, protože jejich obsah 

nesouvisí s činností příslušníků HZS krajů zařazených v jednotkách. 
32 Citovaný paragraf umožňuje i další formy organizace výkonu služby popsané již v předchozí kapitole. 
33 §53 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb. 
34 §53 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb. 
35 §53 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb. 
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služby se rozumí fond pracovní doby. Oba pojmy jsou významově totožné, avšak odlišně 

užívané pro potřeby služebního zákona [27] a zákoníku práce [28]. 

Současný model doby služby se tedy opírá o 3 směny, které zajišťují nepřetržitý výkon 

služby. V kontextu současné legislativy, z níž tento model vychází, lze obecně počet 

příslušníků potřebných k zajištění nepřetržité služby vypočítat ze vzorce (4): 

 

)( směmpohP

f
ntFDS

KR
nP


  ;       (4) 

 

kde  

nPf ……. počet příslušníků potřebných k zajištění nepřetržité doby služby pro 1 funkční 

místo36, 

KR …… kalendářní rok 365 dní (uváděný v hodinách), 

FDSP … fond doby služby příslušníka, předepsán pro kalendářní rok (uváděný 

v hodinách), tzn. dnes 37,5 hod, 

tpoh …… doba služební pohotovosti příslušníka v rámci směny, 

nsměna … počet směn v roce. 

 

Dosazením do vzorce (4) pak ověříme stávající fakt, že na nepřetržitý výkon služby pro 

jedno funkční místo je potřeba 3 příslušníků (bez započtení nutné zálohy pro 

nepřítomnost).  
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nP  

                                                 

36 Funkčním místem se rozumí služební místo v systemizaci s příslušnou (požadovanou) funkcí (např. velitel). 
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I kdyby došlo v tomto systému k navýšení fondu doby služby na maximum, jež připouští 

evropská směrnice, tj. 48 hodin týdně, došlo by pouze ke snížení počtu hodin služební 

pohotovosti v rámci směn ze stávajících 976 hodin ročně na 552 hodin ročně. Naproti tomu 

roční FDS by se navýšil ze současných 1950 hodin ročně na 2496 hodin/rok. Dojde tedy 

pouze ke změně poměru mezi výkonem služby (práce) a pohotovosti v rámci směny. 

Z tohoto pohledu je současný model doby služby značně statický bez potřebné míry 

flexibility a při hledání řešení se nedá z tohoto modelu vycházet. 

Požadavek evropské směrnice také omezuje délku pracovní doby v intervalu 24 hodin a to 

tím, že každý pracovník má nárok na minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě 

jdoucích hodin během 24 hodin.37 Z toho vyplývá, že maximální délka doby služby může 

činit maximálně 12 hodin denně38. Dalším problémem je, že stávající model doby služby 

nezahrnuje dobu pohotovosti na pracovišti do fondu doby služby. Tím lze učinit závěr, že 

současný model doby služby nelze pro hledání řešení využít.  

Jak již ale bylo shora uvedeno, je fond doby služby jednou ze dvou veličin, které poskytují 

určitý stupeň volnosti pro hledání řešení nového systému doby služby, a to v tom smyslu, 

že FDS je možné navýšit oproti stávajícímu stavu. Stávající služební zákon [27] taxativně 

uvádí hodnotu týdenního fondu doby služby pro příslušníky bezpečnostních sborů na 37,5 

hodin. Evropská směrnice [35] však připouští maximální délku týdenního fondu pracovní 

doby až na 48 hodin. Je tedy zřejmé, že v oblasti FDS existuje interval umožňující 

navýšení FDS. Hledaný stupeň volnosti se tedy nalézá v intervalu uvedeném 

v následujícím zápisu (5): 

<37,5 ; 48>         (5) 

Interval je zleva uzavřený od hodnoty 37,5, což je stávající týdenní FDS. Z faktického 

hlediska nepřipadá v úvahu další snížení FDS, což by nevedlo k vyřešení hledaného 

systému. Zprava je interval uzavřený pro maximální číslo 48, neboť hodnota je evropským 

právním předpisem předepsána jako maximální a nepřekročitelná. Lze tedy uvažovat pro 

hledané řešení určité navýšení FDS, což by umožnilo efektivnější využití příslušníků 

(každý příslušník může pokrýt v roce více času doby služby). Úkolem je najít optimální 

hodnotu FDS, která bude postačující k pokrytí požadované doby služby v roce.  
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4. 1. 2 Stanovení personálního koeficientu 

 

Předtím, než bude možné posuzovat (hledat) optimální délku FDS, je nezbytné definovat, 

jaký časový interval je potřeba pokrýt příslušníky HZS ČR.  Zde je nutno vycházet z 

právního předpisu, [19] kde je v ustanovení § 9 odst. 1 mj. uvedeno, že výkon služby 

příslušníků HZS krajů je organizován na stanicích ve směně tak, aby po dobu 24 hodin 

byla nepřetržitě zajištěna akceschopnost jednotky. Z této dikce je zřejmé, že hledaný 

časový interval, po který je nutné zajistit de facto nepřetržitý výkon služby příslušníky 

HZS krajů a k němuž je potřeba FDS vztahovat, je 365 dní. Pro logickou návaznost při 

výpočtech je tato hodnota vymezena úžeji jako „kalendářní rok“ – KR. Nyní lze s využitím 

vzorce (4) jednoduchým způsobem určit, kolik je obecně potřeba příslušníků nP k pokrytí 

nepřetržitého výkonu služby jednoho funkčního místa f , a to dosazením do vzorce (6): 

 

P

fn
FDS

KR
P   ;         (6) 

 

ttP

fn
nFDS

KR

FDS

KR
P


  ;       (6.1) 

kde 

nPf ….. počet příslušníků potřebných k zajištění nepřetržité doby služby pro 1 funkční 

místo39, 

KR …… kalendářní rok 365 dní (uváděný v hodinách), 

FDSP … fond doby služby příslušníka, předepsán pro kalendářní rok (uváděný 

v hodinách), 

FDSt  … týdenní fond doby služby 37,5 hod/týden, 

                                                                                                                                                    

37 Čl. 3 směrnice EU č. 88/2003/ES. 
38 Při dodržení stanovených přestávek v práci. 
39 Funkčním místem se rozumí služební místo v systemizaci s příslušnou (požadovanou) odbornou 

způsobilostí (např. velitel). 
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nt  ….… počet týdnů v kalendářním roce (52). 

Dosazením do vzorce (6.1): 

 

549,4
1950

8760

525,37

8760 








ttP

fn
nFDS

KR

FDS

KR
P  ,   (6.1) 

 

zjistíme, že k pokrytí 8760 hodin, jež představuje kalendářní rok při současném fondu 

doby služby příslušníka, kterou smí v kalendářním roce odpracovat, tj. 1950 hodin (37,5 x 

52) je na nepřetržité pokrytí 1 služebního (funkčního) místa potřeba 4,49 příslušníka. 

Vzhledem k tomu, že výslednou hodnotou musíme garantovat nepřetržité pokrytí KR, je 

nutno výsledek vždy zaokrouhlit na celé číslo, a to i v případě, kdy je výsledné číslo za 

desetinou čárkou s hodnotu menší než 5. Důležitým faktorem, jemuž bude věnována 

detailní pozornost v samostatné kapitole je skutečnost, že vypočtená hodnota neobsahuje 

koeficient nutné zálohy, tedy nepřítomnost příslušníka ve službě. Z toho je zřejmé, že 5 

příslušníků bude ještě v praktické aplikaci výpočtu navýšeno min. o 1 příslušníka.  

Nyní dosadíme do stejného vzorce (6.1) maximální hodnotu, ze shora uvedeného intervalu 

(5), tedy intervalu <37,5 ; 48> , v němž se můžeme pohybovat při hledání optimálního 

FDS.  

Výpočet dle (6.1): 

 

451,3
2496

8760

5248

8760 








ttP

fn
nFDS

KR

FDS

KR
P    (6.1) 

 

Pokud by byla využita maximální délka doby služby, kterou připouští evropská směrnice 

[34] tj. 48 hodin týdně, bylo by potřeba oproti současným 37,5 hodinám týdně o 1 

příslušníka méně k zajištění nepřetržité doby služby na jedno systemizované místo. 

Z tohoto výpočtového ověření je zřejmé, že pohyb v intervalu délky doby služby lze využít 

při hledání celkového řešení. Z výše uvedených výpočtů lze konstatovat, že hledaný stupeň 

volnosti v intervalu <37,5 ; 48> bude v personálním koeficientu nabývat maximální 
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hodnoty 1. V další fázi hledání řešení tak jak je uvedeno v zadání, bude výpočtem i jeho 

aplikací zkoumáno, zda lze s využitím výše uvedeného poznatku vyřešit systém výkonu 

služby. 

 

4. 1. 3 Závěr 

 

Fond doby služby příslušníka umožňuje pohyb personálního koeficientu a lze tedy 

předpokládat, že s využitím tohoto faktu lze dále pracovat při hledání řešení. Nelze 

však uplatnit zmíněný potenciál pohybu FDS v současném statickém modelu doby 

služby. V kombinaci s potenciálem obsaženým ve změně systému organizace 

zajišťování směn popsaným v předchozí kapitole se již řešení blíží požadavkům 

vyplývajícím v zadání.   

 

4. 2 Výpočtový model pro stanovení počtu příslušníků k zajištění 

nepřetržité služby 

 

Aplikací poznatků z Části II o využití principu dynamického výkonu doby služby s nově 

pojatou strukturou směny, tedy dělením základní množiny příslušníků stanice HZS kraje P 

na podmnožiny funkčních systemizovaných míst V velitelů, S strojníků a H hasičů, na 

místo statických směn A, B, C a s využitím poznatků popsaných v Části III o potenciálu 

fondu doby služby, je nyní možné přistoupit k sestavení obecného modelu (výpočtu) 

systemizovaných míst, podle kritérií zadání. Tedy ověřit obecně platným výpočtem, zda 

lze dosáhnout požadované úspory systemizovaných míst. Vstupní parametry pro následné 

srovnání získaných výpočtů, vychází z fyzického početního stavu příslušníků zařazených 

ve směnách na stanicích HZS krajů, který je vztažen k 1. 7. 2013 a činí 628040 příslušníků. 

                                                 

40 Zdroj dat: Personální oddělení MV-GŘ HZS ČR. Systemizace služebních míst HZS ČR k 1.7.2013. 

Soubor MS Excel plk. Mgr. Josef Slavík (odečteny služební místa velitelů stanic). 
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Dále je uvažováno s dodržením požadavků směrnice 2003/88/ES na délku pracovní doby. 

Zvolena byla varianta 12 hodinové doby služby.  

 

4. 2. 1 Obecný výpočet 

 

4. 2. 1. 1 Stanovení potřebného množství příslušníků (prvků množiny P) pro stanice HZS 

krajů 

 

Nechť je množina příslušníků potřebných pro zajištění nepřetržité doby výkonu služby 

označena jako množina P. Nejprve stanovíme celkový počet příslušníků NP, kteří budou 

tvořit prvky množiny P. Počet příslušníků NP potřebných k zajištění nepřetržité doby 

služby se stanoví jako podíl počtu hodin v kalendářním roce KR, po který je potřeba dobu 

služby zabezpečit a rozdíl ročního fondu doby služby jednoho příslušníka FDSr a jeho 

předpokládané nepřítomnosti tNcelk. Výsledek je pak násobkem požadovaného počtu 

příslušníků k zajištění minimálního početního stavu směny na stanici příslušného typu NPsm  

[19]. Tím je ve výpočtu zohledněna i tzv. „nutná záloha pro nepřítomnost“ [40] pro vykrytí 

nepřítomnosti jednotlivých příslušníků po dobu sledovaného časovaného intervalu, kterým 

je v tomto případě kalendářní rok. Výsledné číslo se zaokrouhluje vždy až ve výsledku, a 

to na celá čísla směrem nahoru. Jiné zaokrouhlování v průběhu výpočtu by vedlo k velkým 

výsledným chybám. Vzhledem k tomu, že výpočet určuje množství příslušníků 

vykonávajících reálnou službu, musí být vždy hodnota zaokrouhlena směrem nahoru. 

Nakonec se k výsledku přičte tzv. „personální konstanta“ kp, která zohledňuje právě 

matematicky nestandardní způsob zaokrouhlování, a to zejména v návaznosti na výpočet 

do jednotlivých podmnožin dle vzorce (8). Hodnota kp je číslo 1. Výpočet je tedy následně 

proveden dle vzorce (7): 

 

pPsm

celkr

P kN
tNFDS

KR
N 


  ;      (7) 
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Potřebné hodnoty do vzorce (7) získáme z dalších vztahů, kde týdenní fond doby služby 

FDSt je součin hodnoty předepsané právním předpisem nebo zadáním (např. 37,5 hodiny 

dle služebního zákona [27]) a počtu týdnů v kalendářním roce nt. Výpočet pak provedeme 

dle vzorce (7.1): 

 

ttr nFDSFDS   ;        (7.1) 

kde:  

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

FDSt …. týdenní fond doby služby (v hodinách), 

nt……. počet kalendářních týdnů v roce. 

 

Hodnotu doby nepřítomnosti tNcelk pro 1 příslušníka získáme ze vztahu (7.2): 

 

 tNtN celk  ;         (7.2) 

 

neboli: 

 

xOZPKNDcelk tNtNtNtNtNtN   ;      (7.2.1) 

 

kde: 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka v kalendářním roce (v hodinách), 

tND …… dovolená stanovená pro kalendářní rok (v hodinách), 

tNN ….… nemoc (v hodinách), 

tNK ……. kurzy, školení (v hodinách), 
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tNOZP ….. ozdravný pobyt (v hodinách), 

tNx ……. další specifická nepřítomnost. 

 

Základní formou nepřítomnosti je „dovolená“ tND. Ze současné právní úpravy vyplývá 

[27], že každý příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené, přičemž dovolená připadá na 

pracovní dny v týdnu. Délka dovolené se ovšem může měnit. Proto pro výpočet 

uplatňujeme vztah (7.2.2): 

 

tND = tNDp x FDSt ;         (7.2.2) 

 

kde: 

tNDp ….  počet týdnů dovolené příslušníka v kalendářním roce, 

FDSt …. týdenní fond doby služby (v hodinách). 

 

Další formou nepřítomnosti je pracovní neschopnost příslušníka z důvodu nemoci, tzv. 

„nemocnost“ tNN. Do nemocnosti je možné zahrnout nejen samotnou pracovní 

neschopnost, ale také například účasti na preventivních prohlídkách, psychodiagnostických 

vyšetřeních, dárcovství krve, ošetřování člena rodiny, apod. Vzhledem k této šíři je brána 

průměrná nemocnost směny v kalendářním roce. Tato hodnota se může lišit dle 

specifických místních podmínek. 

Další nepřítomnost vyvolává nutná účast příslušníků na specializačních a odborných 

kurzech a účast na povinných školeních (např. školení řidičů atd.). Také pro tuto formu 

nepřítomnosti tNK  uvažujme s průměrnou hodnotou vyplývající z posuzovaného systému. 

V neposlední řadě zahrnujeme do nepřítomnosti také nárok na ozdravný pobyt tNOZP. 

Tento údaj je upraven poměrem, který vzniká v rozdílné délce odsloužených let u 

jednotlivých příslušníků. Lze totiž předpokládat, že ve směně má nárok na ozdravný pobyt 

pouze 1/4 až 1/3 příslušníků s ohledem na dobu délky jejich služby. V aplikaci výpočtu je 
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pak možné tento poměr stanovit i jinou hodnotou získanou empirickými údaji 

v konkrétním posuzovaném systému. Výsledek vyjádříme vztahem (7.2.3):  

x

tNFDS
tN

OZPpt

OZP 1


  ;        (7.2.3) 

kde: 

tNOZP …. ozdravný pobyt (v hodinách), 

FDSt ….  týdenní fond doby služby (v hodinách), 

tNOZPp … délka ozdravného pobytu příslušníka (v týdnech), 

1/x …….  poměr počtu příslušníků majících nárok na ozdravný pobyt. 

 

4. 2. 1. 2 Stanovení výpočtu pro rozvržení prvků množiny P do podmnožin 

 

V další fázi výpočtu je potřeba stanovit kolik příslušníků z celkového vypočteného 

množství, tedy množiny P, je potřeba přiřadit do podmnožin diferencovaných podle 

zastávaných funkcí. Jedná se o podmnožiny velitelů V, strojníků S a hasičů H. Je třeba 

spočítat kolik příslušníků množiny P, musí být přiřazeno do podmnožin tak, aby bylo 

zajištěno pokrytí doby služby po dobu kalendářního roku, a to včetně nutné zálohy směny 

pro zastupitelnost [40]. 

Počet jednotlivých prvků podmnožin V, S a H získáme podílem časového období, které je 

potřeba pokrýt určitou funkcí, rozdílem ročního fondu doby služby FDSr a doby 

nepřítomnosti jednoho příslušníka tNcelk násobené požadovaným počtem funkcí PNx 

předepsaných právním předpisem pro směnu [19]. Uvedený vztah je vyjádřen vzorcem (8): 

 

x

celkr

x PN
tNFDS

KR
N 


  ;       (8) 

 

 



72 

 

kde: 

Nx …… počet příslušníků jednotlivých funkcí ve směně, 

KR……. kalendářní rok v hodinách (24 hodin x 365 dní = 8760 hodin), 

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka v kalendářním roce (v hodinách), 

PNx …... požadovaný počet funkcí ve směně. 

 

4. 2. 1. 3 Kontrola výpočtu 

 

Správnost výpočtů ověříme srovnáním výsledků ze vztahů  (7) a (8). Tedy: 

 

Np = ΣNx ;         (9) 

 

nebo 

 

P = V + S + H         (10) 

 

4. 2. 2 Aplikace obecného výpočtu 

 

Pro potvrzení správnosti a funkčnosti výpočtu je dále přistoupeno k jeho aplikaci. Cílem je 

ověřit spočítání požadovaného množství příslušníků na jednotlivé typy stanic a dále 

vytvořit na vypočtená tabulková místa obecný rozpis směn na celý kalendářní rok. Tím 

dojde k ověření správnosti výpočtu, byť ještě ne s dosažením požadovaných parametrů. 

V podstatě jde o ověření správnosti hypotézy.  

V aplikaci je postupováno tak, že počítáme dvě varianty. Varianta A, počítaná s týdenním 

fondem doby služby na spodní hranici ověřovaného intervalu tedy FDSt 37,5 hodin.  
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Varianta B pracuje s horní hranicí intervalu, tedy s fondem doby služby, který připouští 

směrnice 2003/88/ES, což je FDSt 48 hodin. Obě varianty jsou pak v příloze B 

rozpracovány do obecných rozpisů služby, z nichž vyplývá, že výpočet je správný, neboť 

vypočtené množství hasičů pokrývá požadovaný fond služby v roce, včetně kalkulovaných 

a předvídatelných nepřítomností. V tabulce přílohy A je pak uveden celkový počet 

příslušníků vypočtených pro výkon služby na všech stanicích HZS krajů. Vzhledem 

k velkému množství výpočtů (16 variant) jsou i ostatní varianty (viz Část IV) vypočteny 

pomocí výpočetní techniky. Příslušné vzorce jsou nadefinovány v aplikaci MS Excel a 

pomocí této aplikace je možné provádět libovolné modelování variant.  

Pro modelování výpočtových variant a pro ověřování obecné platnosti výpočtů 

(sestavování obecného rozpisu služby) je v dalším textu pracováno se stanicí typu C1 

z těchto důvodů: 

a) umožnění diferencovat početní stavy směny v režimech „den“ a „noc“, 

b) jde o největší vzorek, protože na stanicích typu C1slouží největší počet směnových 

příslušníků (22,7 %) a tento typ stanice je zastoupen ve všech HZS krajů 

s výjimkou hlavního města Prahy a tudíž je pro názornost nejreprezentativnější. 

 

4. 2. 2. 1 Aplikace výpočtového modelu (varianta A) 

 

(1) Cílem aplikace výpočtového modelu je stanovit počet příslušníků s následujícími 

omezeními v zadání: 

1. Je uvažován fond doby služby příslušníka v rozsahu stávající platné právní úpravy 

[27] tedy 37,5 hodin/týden. 

2. Složení (počet i funkční složení) směny odpovídá požadavku na zajištění 

minimálního početního stavu pro stanici typu C1 dle přílohy č. 3 vyhlášky 

Ministerstva vnitra [19], tedy 8 hasičů z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 4 hasiči. 

3. Doba pohotovosti na služebně se v souladu se směrnicí ES započítává do fondu 

doby služby [35]. 
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(2) Pro stanovení celkového počtu příslušníků NP pro stanici typu C1 použijeme vzorec 

(7): 

 

pPsm

celkr

P kN
tNFDS

KR
N 


  ; 

 

Kde je kalendářní rok KR převeden na hodiny, tedy 24 hodin x 365 dní, což činí 8760 

hodin. Následně spočteme fond doby služby příslušníka FDSr, který je stanoven pro 

kalendářní rok.  Jde o týdenní fond doby služby FDSt násobený počtem týdnů 

v kalendářním roce KTr. Výpočet pak provedeme dle vzorce (7.1): 

 

rtr KTFDSFDS          (7.1) 

 

hKTFDSFDS rtr 1950525,37   

 

Z dosud zjištěných hodnot vyplývá, že 1 příslušník může svým zákonným fondem doby 

služby pokrýt pouze 22,2% roku. Na jedno služební místo s nepřetržitým provozem tak 

bude potřeba 4,49 tedy 5 příslušníků.  

 

(3) Dále se vypočítává doba nepřítomnosti tNcelk pro 1 příslušníka k zabezpečení nutné 

zálohy příslušníků. Tento údaj získáme ze vztahu (7.2): 

 

 .tNtN celk  ;         (7.2) 

 

neboli: 
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OZPKNDcelk tNtNtNtNtN  ;      (7.2.1) 

 

(3a) Základní formou nepřítomnosti tN je „dovolená“ tND. Z právní úpravy vyplývá [27], 

že každý příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené, přičemž dovolená připadá na pracovní 

dny v týdnu. Použijeme vztah (7.2.2): 

 

tND = tNDp x FDSt         (7.2.2) 

tND = 6 x 37,5 

tND =225 h 

 

(3b) Dalším druhem nepřítomnosti je nemocnost tNN. Do nemocnosti by bylo možné 

zahrnout nejen samotnou pracovní neschopnost, ale také například účast na preventivních 

prohlídkách, psychodiagnostických vyšetřeních, dárcovství krve, ošetřování člena rodiny 

apod. Vzhledem k této šíři je brána průměrná nemocnost směny v kalendářním roce: 

 

tNN = 72 h; 

 

(3c) Nepřítomnost vyvolává také nutná účast příslušníků na specializačních a odborných 

kurzech a účast na povinných školeních (např. školení řidičů atd.). Pro tuto formu 

nepřítomnosti tNK  uvažujme s průměrnou dobou nepřítomnosti 100 hodin.  

 

tNK = 100 h; 

 

(3d) Do nepřítomnosti je také zahrnut nárok na ozdravný pobyt tNOZP, který dle současné 

platné legislativy činí 2 týdny [27]. Tento údaj je krácen poměrem, který vzniká v rozdílné 

délce odsloužených let u jednotlivých příslušníků. Lze předpokládat, že ve směně má 
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nárok na ozdravný pobyt 1/4 až 1/3 příslušníků. Pro potřeby výpočtu je použit vztah (7.2.3) 

s předpokládaným poměrem 1/4 příslušníků ve směně s nárokem na ozdravný pobyt: 

 

x

tNFDS
tN

OZPpt

OZP 1


        (7.2.3) 
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(3e) Nyní lze přistoupit k výpočtu doby nepřítomnosti dosazením do vztahu (7.2.1): 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN        (7.2.1) 

 

1910072225 celktN  

 

htN celk 416  

 

(4) V této fázi již můžeme dosazovat do vzorce (7), přičemž vycházíme ze zadání, z něhož 

vyplývá potřebný počet minimálního složení směny v počtu 8 příslušníků: 
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pPsm

celkr

P kN
tNFDS

KR
N 


       (7) 

 

18
4161950

8760



PN  

 

47168,45
.

Np  

 

Za shora uvedených parametrů bude k zajištění nepřetržitého výkonu služby na stanici typu 

C1 při aplikaci směrnice 2003/88/ES potřeba 47 příslušníků. Tím byla vypočtena množina 

příslušníků P. 

 

(5) Nyní lze přistoupit k rozdělení prvků množiny P (příslušníků) do podmnožin funkcí V 

(velitelé), S (strojníci) a H (hasiči). Vycházíme přitom ze zadání, z něhož vyplývá, že 

potřebujeme zajistit nepřetržitý výkon služby 2 velitelů, 2 strojníků a 4 hasičů. Postupně 

tedy užijeme vztahu (8): 
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pro výpočet podmnožiny V: 
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NV = 11,4 = 12 

 

pro výpočet podmnožiny S: 

 

S

celkr

S PN
tNFDS

KR
N 


  

 

2
4161950

8760



SN  

 

NS = 11,4 = 12 

 

pro výpočet podmnožiny H: 

 

H

celkr

H PN
tNFDS

KR
N 


  

 

4
4161950

8760



HN  

 

NH = 22,8 = 23 

 

Podmnožina V a S množiny P tedy bude obsahovat shodně po 12 příslušnících. 

Podmnožina H pak 23 příslušníků. Kontrolou správnosti výpočtu stanoveného množství 

příslušníků v množině P je součet prvků podmnožin. Použijeme srovnání dle (9): 
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Np = ΣNx         (9) 

Np = NV + NS + NH 

47 = 12 + 12 + 23 

47 = 47 

 

nebo podle vztahu (10): 

 

P = V + S + H        (10) 

P = 12 + 12 +23 

P = 47 

 

(6) Závěrem výpočtu je, že k zajištění nepřetržité doby služby za shora uvedených 

omezujících podmínek bude zapotřebí celkem 47 příslušníků ve složení 12 velitelů, 12 

strojníků a 23 hasičů. Obecný rozpis směn na kalendářní rok pro variantu A, 

respektující požadavek na denní odpočinek příslušníka v souladu s článkem 3 

Směrnice ES [35], tedy min. 11 hodin v průběhu 24 hodin (neboli je možná max. 12 

hodinová směna), je uveden v příloze B 

 

2. 2. 2. 2 Aplikace výpočtového modelu (varianta B) 

 

(1) Cílem aplikace výpočtového modelu je stanovit počet příslušníků s následujícími 

omezeními v zadání: 

 

1. Je uvažován fond doby služby příslušníka v souladu s čl. 6 odst. b) Směrnice ES 

[35] tedy 48 hodin/týden. 
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2. Složení směny (počet i funkční složení) odpovídá požadavku na zajištění 

minimálního početního stavu pro stanici typu C1 dle přílohy č. 3 vyhlášky 

Ministerstva vnitra [19], tedy 8 hasičů z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 4 hasiči. 

3. Doba pohotovosti na služebně se v souladu se Směrnicí ES započítává do fondu 

doby služby [35]. 

(2) Pro stanovení celkového počtu příslušníků NP pro stanici typu C1 použijeme vzorec 

(7): 

 

pPsm

celkr

P kN
tNFDS

KR
N 


  ;      (7) 

 

Kde je kalendářní rok KR převeden na hodiny, tedy 24 hodin x 365 dní, což činí 8760 

hodin. Následně spočteme fond doby služby příslušníka FDSr, který je stanoven pro 

kalendářní rok.  Jde o týdenní fond doby služby FDSt násobený počtem týdnů 

v kalendářním roce KTr. Výpočet pak provedeme dle vzorce (7.1): 

 

rtr KTFDSFDS          (7.1) 

 

hKTFDSFDS rtr 24965248   

 

(3) Dále se vypočítává doba nepřítomnosti tNcelk pro 1 příslušníka k zabezpečení nutné 

zálohy příslušníků. Tento údaj získáme ze vztahu (7.2): 

 

 .tNtN celk  ;         (7.2)  
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neboli: 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN  ; 

 

(3a) Základní formou nepřítomnosti tN je „dovolená“ tND. Z právní úpravy vyplývá [27], 

že každý příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené, přičemž dovolená připadá na pracovní 

dny v týdnu. Pro variantu B použijeme do vztahu (7.2.2) týdenní fond doby služby 

uvedený v zadávacích podmínkách: 

 

tND = tNDp x FDSt         (7.2.2) 

tND = 6 x 48 

tND =288 h 

 

(3b) Dalším druhem nepřítomnosti je nemocnost tNN. Do nemocnosti by bylo možné 

zahrnout nejen samotnou pracovní neschopnost, ale také například účast na preventivních 

prohlídkách, psychodiagnostických vyšetřeních, dárcovství krve, ošetřování člena rodiny 

apod. Vzhledem k této šíři je brána průměrná nemocnost směny v kalendářním roce: 

 

tNN = 72 h; 

 

(3c) Nepřítomnost vyvolává také nutná účast příslušníků na specializačních a odborných 

kurzech a účast na povinných školeních (např. školení řidičů atd.). Pro tuto formu 

nepřítomnosti tNK  uvažujme s průměrnou dobou nepřítomnosti 100 hodin.  

 

tNK = 100 h; 
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(3d) Do nepřítomnosti je také zahrnut nárok na ozdravný pobyt tNOZP, ten dle současné 

platné legislativy činí 2 týdny [27]. Tento údaj je krácen poměrem, který vzniká v rozdílné 

délce odsloužených let u jednotlivých příslušníků. Lze předpokládat, že ve směně má 

nárok na ozdravný pobyt 1/4 až 1/3 příslušníků. Pro potřeby výpočtu je použit vztah (7.2.3) 

s předpokládaným poměrem 1/4 příslušníků ve směně s nárokem na ozdravný pobyt: 
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(3e) Nyní lze přistoupit k výpočtu doby nepřítomnosti dosazením do vztahu (7.2.1): 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN        (7.2.1) 

 

1910072288 celktN  

 

htN celk 479  



83 

 

 

(4) V této fázi již můžeme dosazovat do vzorce (7), přičemž vycházíme ze zadání z něhož 

vyplývá potřebný počet minimálního složení směny v počtu 8 příslušníků: 
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Za shora uvedených parametrů bude k zajištění nepřetržitého výkonu služby na stanici typu 

C1 při aplikaci směrnice 2003/88/ES a při týdenním fondu doby služby 48 hodin, potřeba 

36 příslušníků. Tím byla spočtena množina příslušníků P. 

(5) Nyní lze přistoupit k rozdělení prvků množiny P (příslušníků) do podmnožin funkcí V 

(velitelé), S (strojníci) a H (hasiči). Vycházíme přitom ze zadání, z něhož vyplývá, že 

potřebujeme zajistit nepřetržitý výkon služby 2 velitelů, 2 strojníků a 4 hasičů. Postupně 

tedy užijeme vztahu (8): 
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pro výpočet podmnožiny V: 
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2
4792496
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NV = 8,6 = 9 

 

pro výpočet podmnožiny S: 

 

S

celkr

S PN
tNFDS

KR
N 


  

 

2
4792496

8760



SN  

 

NS = 8,6 = 9 

 

pro výpočet podmnožiny H: 
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Podmnožina V a S množiny P tedy bude obsahovat shodně po 9 příslušnících. Podmnožina 

H pak 18 příslušníků. Kontrolou správnosti výpočtu stanoveného množství příslušníků v 

množině P je součet prvků podmnožin. Použijeme srovnání dle (9): 

 

Np = ΣNx         (9) 

Np = NV + NS + NH 

36 = 9 + 9 + 18 

36 = 36 

 

nebo podle vztahu (10):       (10) 

 

P = V + S + H 

P = 9 + 9 +18 

P = 36 

 

(6) Závěrem výpočtu je, že k zajištění nepřetržité doby služby za shora uvedených 

omezujících podmínek bude zapotřebí celkem 36 příslušníků ve složení 9 velitelů, 9 

strojníků a 18 hasičů. Obecný rozpis směn na kalendářní rok pro variantu B, 

respektující požadavek na denní odpočinek příslušníka v souladu s článkem 3 

Směrnice ES [35], tedy min. 11 hodin v průběhu 24 hodin (neboli je možná max. 12 

hodinová směna), je uveden v příloze B. 
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ČÁST IV. 

POŽADAVKY NA POČTY PŘÍSLUŠNÍKŮ VE SMĚNÁCH 

 

5 Požadavky na početní stavy příslušníků směn stanic HZS 

krajů 

 

Třetí a poslední oblastí poskytující určitý stupeň volnosti je oblast koncepce plošného 

rozmístění jednotek PO na území ČR, respektive požadavky stanovené pro základní a 

minimální početní stavy příslušníků na směnách stanic HZS krajů. Zároveň je nutno 

konstatovat, že je to oblast značně citlivá na zachování systémové rovnováhy (nenarušit 

akceschopnost jednotek PO ani systém jako celek). Jak bylo v kapitole č. 3.1 stanoveno, 

„nesmí dojít k narušení principů plošného pokrytí“ ve smyslu zachování základní tabulky 

plošného pokrytí dle přílohy zákona o požární ochraně [22] a musí být zachována stávající 

dislokace stanic HZS krajů. Jde tedy zejména o to, aby nový systém nepočítal 

s disponibilními tabulkovými místy, které by vznikly zrušením některých stanic na 

úkor stanic jiných. Při hledání požadovaného počtu příslušníků pro pokrytí nepřetržitého 

výkonu služby je možné aplikovat systém využívaný v řadě zemí EU. Tím je například 

odlišný početní stav směn v režimech dne a noci, ale i dalších forem diference (roční 

období, změna rizika apod.). Tento institut je již zakotven i v našem národním předpise 

[19]. V ustanovení § 9 odst. 1 je mj. uvedeno, že akceschopnost jednotky nemusí být 

zabezpečena 24 hodin v případě, že pro výkon služby hasičů z povolání je stanovena 

směna kratší než 24 hodin nebo je početní stav hasičů z povolání ve směně měněn 

z důvodů různého požárního nebezpečí v územním obvodu stanice. V podnikovém 

managementu by se hovořilo o zvýšení personální produktivity. V podmínkách specifické 

práce HZS ČR a v rámci systému plošného pokrytí spíše hovoříme o „přesunu 

odpovídajícího počtu příslušníků směrem k míře a charakteru rizik daného území“. Tento 

institut nabízí hledaný stupeň volnosti celé soustavy, neboť je možné přehodnotit 

požadavky na početní stavy a přizpůsobit je míře rizika.  
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Početní stavy příslušníků ve směnách a jejich určování se v čase mění podle různých 

objektivních okolností. Pro názornost je níže provedeno srovnání vývoje požadavků na 

počet příslušníků. Prvním systémovým krokem bylo vytvoření pravidel, jimiž se tento 

proces začal řídit. Tato pravidla byla vydána právním předpisem v roce 1996 [20]. 

Požadavky na početní stavy byly určeny tak, jak je uvedeno v tabulce č. 4. 

    Tabulka č. 4 Základní požadavky na početní stav příslušníků směny stanic HZS okresů 

Typ stanice C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 

Počet organizovaných 

výjezdů 

2 2 3 1 1 1 2 

Celkový počet příslušníků 

ve 3 směnách 

42 51 69 15 24 33 42 

Počet příslušníků v jedné 

směně 

14 17 23 5 8 11 14 

    Zdroj: Příloha č. 4 vyhlášky MV č. 21/1996 Sb. [20] 

Ze shora uvedené tabulky je patrné, že v roce 1996 ještě nebyl stanoven minimální početní 

stav příslušníků ve směnách. Následující tabulka č. 5 ukazuje stav v roce 2001 [21]. Pro 

názornost jsou všechny změny oproti tabulce č. 4 vyznačeny červeně. 

 

Tabulka č. 5 Požadavky na základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic hasičského 

záchranného sboru kraje 

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet organizovaných výjezdů 2 2 3 1 1 1 2 2 

Celkový počet příslušníků ve 3 

směnách 

36 45 63 9 15 24 33 42 

Počet příslušníků v jedné směně 12 15 21 3 5 8 11 14 

Minimální početní stav 8 10 14 2 4 5 7 9 

Zdroj: Příloha č. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb. [21] 
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V roce 2001 došlo k doplnění nové kategorie stanice P0. Dále je patrný pokles požadavku 

na počet příslušníků na některých typech stanic (C1, C2, C3). Naopak došlo k přeskupení 

příslušníků na nově vzniklé stanice typu P0. Dosud poslední platné požadavky na početní 

stavy vyplývají z novely vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., a to úpravou z roku 2005 [19]. 

Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 6. 

 

Tabulka č. 6 Požadavek na základní a minimální početní stav příslušníků směny stanic hasičského 

záchranného sboru kraje 

Typ stanice C1 C2 C3 P0 P1 P2 P3 P4 

Počet organizovaných výjezdů 2 2 3 1 1 1 2 2 

Celkový počet příslušníků ve 3 

směnách 

39 45 60 9 15 24 33 39 

Počet příslušníků v jedné směně 13 15 20 3 5 8 11 13 

Minimální početní stav 8 10 14 2 4 6 8 8 

Zdroj: Příloha č. 3 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky MV č. 226/2005 Sb. [19] 

 

Tato poslední úprava předpisu požadavků na počet příslušníků ve směnách přináší pokles 

141 příslušníků do směn HZS krajů. Takový pokles není nijak dramatický ovšem je 

potřeba vzít v úvahu, že se stále jedná pouze o požadavek. Fyzické stavy příslušníků 

uvedené v systemizaci služebních míst jsou nižší. Fyzické početní stavy příslušníků 

v jednotkách HZS krajů byly k 1. 7. 2013 ve výši 628041 příslušníků. Oproti plánovanému 

požadavku 681242 příslušníků tedy chybí celkem 532 příslušníků ve směnách.  

Z uvedeného je patrné, jak je problematika početních stavů hasičů citlivá. Ukazuje na 

oprávněnost požadavku uvedeného v zadání hledaného řešení – vyřešit nový výkon služby 

se zachováním stávajícího početního stavu. Praxe jednoznačně ukázala, že z primárních 

požadavků z roku 1996, které měly být koncepčně naplněny v roce 2010, bylo postupně 

                                                 

41 Zdroj dat: MV- GŘ HZS ČR, personální oddělení. Systemizace služebních míst HZS ČR k 1.7.2013. 

soubor MS Excel plk. Mgr. Josef Slavík (nutné odečítat služební místa velitelů stanic). 
42 Zdroj dat: MV- GŘ HZS ČR, personální oddělení. Systemizace služebních míst HZS ČR k 1.7.2013. 

soubor MS Excel plk. Mgr. Josef Slavík (nutné odečítat služební místa velitelů stanic). 
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„slevováno“ a ani v roce 2013 nejsou tyto opakovaně snížené požadavky naplněny. 

Důvody jsou pochopitelně především v ekonomické oblasti. Nelze se domnívat, že by se 

v budoucnu tento aspekt změnil směrem k zásadnímu navýšení rozpočtu HZS ČR, aby 

mohlo dojít k navýšení početních stavů o více než 530 služebních míst. Je tedy třeba 

uvažovat o takové úpravě požadavků na početní stavy příslušníků ve směnách, která bude 

vycházet ze stávajících počtů. Řešení a přístup k takové změně je předmětem dalšího 

zkoumání popsaného v následujících kapitolách. Je ale zřejmé, že flexibilitou pohybu 

v požadavcích na početní stavy příslušníků (např. odlišné požadavky v početních stavech 

příslušníků ve dne a noci apod.) lze získat další hledaný stupeň volnosti s potřebným 

potenciálem k vyřešení zkoumané problematiky. Otázkou je, zda je tento stupeň volnosti 

dostatečný k vyřešení úkolu. V sekundární fázi hledání řešení bude tedy rovněž výpočtem i 

jeho aplikací zkoumáno, zda je zmíněný potenciál dostatečný a zda lze s jeho využitím 

vyřešit hledaný systém doby služby. 

 

5. 1 Úprava požadavků na početní stavy příslušníků směn stanic HZS 

krajů 

 

Posledním pilířem, který skýtá potenciál k hledané úspoře tabulkových míst pro zajištění 

nového systému doby služby s respektováním podmínek v zadání, tedy výchozím počtem 

fyzických početních stavů v jednotkách HZS krajů k 1. 7. 2013 a dodržení kolizních 

ustanovení směrnice 2003/88/ES (délka doby služby a započtení pohotovosti do fondu 

doby služby), je úprava požadavků kladených na zajišťování minimálních početních stavů 

na stanicích HZS krajů. 

Principem tohoto opatření je odpovědět si na otázky typu: Je nezbytné udržovat identické 

početní stavy směn v režimu den a noc? Jsou v těchto časových úsecích identická rizika? 

Existuje jiná možnost k zachování rovnováhy v současném systému? Je taková úvaha 

platná pro všechny typy stanic? V následujícím textu budeme postupně hledat odpovědi na 

uvedené otázky a především argumenty pro hledaný optimální model výkonu služby. 
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5. 1. 1 Režim doby služby podle denní doby (míry rizik) 

V úvodu této kapitoly již bylo popsáno, že naše národní předpisy principiálně diferenciaci 

požadavků na početní stavy směn v zásadě umožňují. Při hledání potřebného potenciálu 

k vyřešení zadání se tedy zaměřme na časový interval 24 hodin a jeho zatížení 

mimořádnými událostmi, které vyžadují nasazení sil a prostředků jednotek HZS krajů. Jde 

de facto o posouzení míry rizika v časové ose.  

 

 

Graf č. 4 Porovnání počtů mimořádných událostí v denní době s nasazením sil a prostředků jednotek 

HZS krajů (období 2006 až 2012)43 

 

Porovnáním statistických dat za uplynulých 8 let (více než 600 tis. událostí) je možné 

vysledovat skutečnost, že požadavek na nasazování sil a prostředků jednotek HZS kraje je 

v denní době značně rozdílný.  Ve shora uvedeném grafu č. 4 je zřejmé jak po 6. hodině 

ranní strmě narůstá počet mimořádných událostí a tedy také požadavků na nasazování sil a 

prostředků jednotek HZS krajů. Nejfrekventovanější interval v průběhu dne je čas mezi 

                                                 

43 Zdroj dat: MV-GŘ HZS ČR. Oddělení statistiky a analýz Ing. Pavel Lukeš 
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8:00 a 17:00 hodinou. V tomto období dne je nejvíce mimořádných událostí. Kulminace 

nastává cca v 15:30 hod. a následuje prudký pokles. Nejméně mimořádných událostí 

vzniká v době mezi 22. hodinou večerní a 5. hodinou ranní, přičemž počet událostí 

v nejexponovanější denní době má odlišnou kvantitu podle regionu. V grafu je možné 

vidět, že například nejvíce událostí vzniká na území hl. města Prahy a nejméně v kraji 

Karlovarském.  To ale není pro hledané řešení podstatné. Důležitý poznatek, který lze 

z údajů dovodit je fakt, že v nejméně exponovaném časovém intervalu dne (od 22:00 hodin 

do 5:00 hodin), je počet událostí v regionech téměř identický bez ohledu na velikost území. 

Z tohoto důvodu lze jednoznačně tvrdit, že požadavek na minimální početní stavy směn 

v noční době může být odpovídajícím způsobem snížen.  

 

Graf č. 5 Porovnání počtů mimořádných událostí v denní době s nasazením sil a prostředků jednotek 

HZS krajů (období 2006 až 2012)44 – týdenní snímek 

 

Graf č. 5 dokládá, že se jedná o ustálený jev, neboť při sledování mimořádných událostí po 

dnech ukazuje na stálý cyklus. V týdenním cyklu je pouze vidět, že v pátek a sobotu 

(poslední dva vrcholy v grafu) je počet událostí v noční době mírně navýšen.  

                                                 

44 Zdroj dat: MV-GŘ HZS ČR. Oddělení statistiky a analýz Ing. Pavel Lukeš 
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Charakteristika výskytu mimořádných událostí v průběhu dne je vlastně logickým odrazem 

denní aktivity člověka. V době lidské aktivity pochopitelně dochází jednak k mimořádným 

událostem v důsledku různých činností nebo události vznikly i v jiném čase, ale 

zpozorovatelné jsou až v době aktivity osob, které ji mohou rozpoznat a nahlásit. Z tohoto 

důvodu je možné vyslovit předpoklad, že se v budoucnu tento trend nebude nijak zásadně 

měnit a je možné s tímto aspektem počítat v další části hledání řešení ve zvýšení efektivity 

využívání příslušníků HZS krajů. 

Na základě shora uvedeného je možné tvrdit, že není účelné, aby v době od 19 do 7 hodin, 

byl zajišťován výkon služby ve stejném počtu příslušníků. Snížení minimálního počtu 

příslušníků v režimu den a noc není principiálně možné uvažovat u stanic typu P0 a P1, 

kde je minimální početní stav i v denní době a další snižování by vedlo k neakceschopnosti 

jednotky. Snižování počtů příslušníků je tedy možné aplikovat výhradně na stanice typu P2 

až P4 a stanice typu C. Cílem této práce není rozhodnout kolik příslušníků má 

v režimu „noc“ sloužit. To bude jistě předmětem dalších odborných diskusí a modelací 

s ohledem na konkrétní podmínky. Cílem této práce je rozhodnout, zda je tento model 

funkční z hlediska organizačních a technických a zda má jako v Částech II a III 

odpovídající potenciál ke splnění zadání.  S tímto náhledem je dále pracováno při určování 

počtů příslušníků. Uváděné počty nejsou konečné a značná míra flexibility celého řešení 

poskytuje dostatečný stupeň volnosti pro potřebné korekce. Pro potřeby výpočtu jsou 

nastaveny minimální početní stavy pro režim „noc“ tak jak jsou uvedeny v tabulce č. 7. Pro 

potřeby skutečné aplikace by muselo dojít k takové úpravě počtů, aby byly zachovány 

obecně užívané moduly družstev (1+5 nebo 1+3). 

Tabulka č. 7 Poměr požadavků na minimální početní stavy směny Den/Noc nastavené pro potřeby výpočtu u 

jednotlivých typů stanic HZS krajů (Zdroj: autor) 

nV nS nH nV nS nH

P0 2:2 1 1 0 1 1 0

P1 4:4 1 1 2 1 1 2

P2 6:4 1 3 2 1 1 2

P3 8:5 2 2 4 1 2 2

P4 8:5 2 2 4 1 2 2

C1 8:5 2 2 4 1 2 2

C2 9:5 2 3 4 1 2 2

C3 13:9 3 4 6 2 3 4

typ pom.
Den Noc
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5. 1. 2 Systémové zajištění výjezdů jednotek v období se sníženým počtem v režimu 

„NOC“ 

Snížení počtu příslušníků na vybraných stanicích HZS krajů v režimu noční směny je tedy 

z věcného hlediska možné aplikovat. Jako logickou kombinaci k tomuto opatření je možné 

uvažovat o nové formě požárních poplachových plánů krajů (dále jen „Poplachový plán“) 

zpracovávaných podle právního předpisu (§ 27 odst. 2 písm. a) zákona o PO [22]). 

Poplachový plán by měl rovněž formu denního a nočního režimu, přičemž noční režim by 

byl rozšířen o jednotky SDH obcí (případně další jednotky dle místních podmínek např. 

HZS podniků). Této variantě odpovídá postupující trend v aktivitě SDH obcí, který spočívá 

v odlišné disponibilitě těchto jednotek v denní době. Zatím co v průběhu aktivní části dne 

(běžné pracovní doby) jsou jednotky SDH často neschopné výjezdu z důvodu absence 

členů jednotky (jsou v zaměstnání), ve večerních hodinách je tomu naopak. Většina členů 

jednotek je již mimo pracovní proces a jsou v případě aktivace jednotky schopni výjezdu 

ve stanovených časech. Tím by došlo k vhodnému propojení dvou jevů, jejichž kombinace 

by se vzájemně vhodně doplnila.  

 

5. 1. 3 Souběh požadavků na nasazení sil a prostředků stanic HZS kraje 

Pomocným parametrem pro hodnocení možnosti snižovat početní stavy směn v režimu 

„noc“ je souběh požadavků na nasazení sil a prostředků z jedné stanice. Tím sledujeme, 

zda je míra snížení počtu příslušníků v době s menším požadavkem na síly a prostředky, 

skutečně dostatečně pokryta podle požadavků plošného pokrytí.  

Pro účely této práce se souběhem nasazení sil a prostředků stanice HZS kraje rozumí 

empiricky sledované období (tedy reálně posuzované dle skutečných hodnot na každé 

konkrétní stanici HZS kraje), kterým je kalendářní rok. Po každém výjezdu 

organizovaného výjezdu se posuzuje, kdy nastane potřeba pro stejnou stanici organizovat 

další výjezd a to v intervalu 130 minut [17], což je průměrná doba po kterou je jednotka 

HZS kraje u zásahu. Takto lze sledovat souběh dvou, tří a více požadavků na zajištění 

výjezdu. Počet souběhů je rozhodný pro určitý typ stanice. Například u stanice typu C1 

posuzujeme, kdy nastane potřeba, aby v intervalu 130 min. vzešel požadavek na výjezd 3. 

družstva atd. Výsledek tohoto zkoumání u HZS Karlovarského kraje je uveden v grafu č. 6. 
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Graf č. 6 Souběhy požadavků na zajištění nasazení sil a prostředků u stanic HZS Karlovarského kraje45 

 

Podle zjištěných údajů je možné konstatovat, že obecně můžeme snižovat početní stav 

příslušníků na stanicích typu C, protože pravděpodobnost požadavku na nasazení dvou a 

více organizovaných výjezdů v intervalu 130 min. je zanedbatelná. Tato pravděpodobnost 

se pochopitelně snižuje v noci už tím, že je obecně méně mimořádných událostí. I zde 

ovšem platí, že je potřeba posuzovat každou stanici individuálně, neboť místní podmínky 

mohou podle specifik území indikovat jiné potřeby. Navrhované řešení má dostatečný 

stupeň volnosti pro to, aby tyto individuální výjimky vnitřně absorbovalo.  

 

5. 2 Výpočet pro model výkonu služby diferencovaný počtem příslušníků 

v denní době 

 

Jestliže bude požadavek na úpravu doby služby s odlišnostmi v obsazení počtu příslušníků 

a jejich funkční skladby ve službě, je nutné upravit výpočet tak, aby odpovídal reálnému 

zadání. Předpokládejme, že bude potřeba zajistit ranní a noční směny s odlišným celkovým 

                                                 

45 Zdroj: Analýza dat HZS Karlovarského kraje rok 2012 – mjr. Ing. Jan Orava 
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počtem příslušníkem a zároveň s odlišným počtem funkčního složení směn. Při aplikaci 

modelu 12 hodinových služeb bude úpravou vzorce (7) platit: 

 

celkr

noc

h

celkr

den

h

celkr

noc

s

celkr

den

s

celkr

noc

v

celkr

den

v

x
tNFDS

PN
KR

tNFDS

PN
KR

tNFDS

PN
KR

tNFDS

PN
KR

tNFDS
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KR

tNFDS

PN
KR

N





























 222222

 

kde: 

Nx …… celkový počet příslušníků jednotlivých funkcí ve směně, 

PNi
den(noc)… požadovaný počet příslušníků dané funkce pro režim služby den a noc, 

KR……. kalendářní rok v hodinách (24 hodin x 365 dní = 8760 hodin), 

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka v kalendářním roce (v hodinách), 

 

úpravou pak dostaneme: 

 

)(2

)()()(

celkr

noc

h

den

h

noc

s

den

s

noc

v

den

v

x
tNFDS

PNPNKRPNPNKRPNPNKR
N




  ; (11) 

 

Doba výkonu služby, kterou je třeba zajistit potřebným počtem příslušníků (KR) je tedy 

násobkem počtu požadovaných příslušníků v jednotlivých funkcích (Nv, Ns, Nh) a podílem 

dvojnásobku fondu doby služby v roce u jednoho příslušníka (FDSr) včetně doby 

nepřítomnosti (tNcelk). 

V této variantě výpočtu je používán jeden vzorec jak pro stanovení celkového počtu 

příslušníků směny, tak pro stanovení počtu funkcí ve směně. 
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5. 2. 1 Aplikace výpočtu pro model výkonu služby s diferencovaným počtem 

příslušníků v denní době 

Pro potvrzení správnosti a funkčnosti obecného výpočtu je i zde přistoupeno k jeho 

praktické aplikaci. Cílem je ověřit spočítání požadovaného počtu příslušníků na jednotlivé 

typy stanic s přihlédnutím k diferencování požadavků v počtech příslušníků na denní a 

noční režim. Dále pak vytvořit na vypočtená tabulková místa obecný rozpis směn na celý 

kalendářní rok. Tím dojde k ověření správnosti výpočtu a zde již s předpokladem dosažení 

požadovaných parametrů plynoucích ze zadání. V podstatě jde o ověření správnosti 

hypotézy.  

V aplikaci je postupováno tak, že počítáme 4 varianty (var. C a D v textu, var. E a F 

v příloze). Varianta C, počítaná s týdenním fondem doby služby na spodní hranici 

ověřovaného intervalu tedy FDSt 37,5 hodin.  Varianta D pracuje s horní hranicí intervalu, 

tedy s fondem doby služby, který připouští směrnice 2003/88/ES, což je FDSt 48 hodin. 

Dále jsou spočteny varianty E pro FDSt 42 hodin a varianta F pro FDSt 45 hodin. Všechny 

4 varianty jsou pak v příloze B rozpracovány do rozpisů služby, z nichž vyplývá, že 

výpočet je správný, neboť vypočtené množství hasičů pokrývá požadovaný fond služby 

v roce, včetně kalkulovaných a předvídatelných nepřítomností. V tabulce přílohy A je pak 

uveden celkový počet příslušníků vypočtených pro výkon služby na všech stanicích HZS 

krajů. Vzhledem k velkému počtu výpočtů (32 variant) jsou i ostatní varianty (viz Část III) 

vypočteny pomocí výpočetní techniky. Příslušné vzorce jsou nadefinovány v aplikaci MS 

Excel a pomocí této aplikace je možné provádět libovolné modelování variant.  

 

5. 2. 2. 1 Aplikace výpočtového modelu (varianta C) 

 

(1) Cílem aplikace výpočtového modelu je stanovit počet příslušníků s následujícími 

omezeními v zadání: 

1. Je uvažován fond doby služby příslušníka v rozsahu stávající platné právní úpravy 

[27] tedy 37,5 hodin/týden. 

2. Složení (počet i funkční složení) směny odpovídá požadavku na zajištění 

minimálního početního stavu pro stanici typu C1 dle přílohy č. 3 vyhlášky 
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Ministerstva vnitra [19], tedy 8 hasičů z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 4 hasiči pro 

denní směnu. 

3. Složení početního stavu pro noční směnu je předepsáno 5 s požadavkem na 1 

velitele 2 strojníky a 2 hasiče. 

4. Doba pohotovosti na služebně se v souladu se směrnicí ES započítává do fondu 

doby služby [35]. 

 

(2) Pro stanovení celkového počtu příslušníků NP pro stanici typu C1 použijeme vzorec 

(11): 

 

)(2

)()()(

celkr

noc

h

den

h

noc

s

den

s

noc

v

den

v

x
tNFDS

PNPNKRPNPNKRPNPNKR
N




 ; (11) 

 

Kde je kalendářní rok KR převeden na hodiny, tedy 24 hodin x 365 dní, což činí 8760 

hodin.  

Následně spočteme fond doby služby příslušníka FDSr, který je stanoven pro kalendářní 

rok.  Jde o týdenní fond doby služby FDSt násobený počtem týdnů v kalendářním roce KTr. 

Výpočet pak provedeme dle vzorce (7.1): 

 

rtr KTFDSFDS          (7.1) 

 

hKTFDSFDS rtr 1950525,37   

 

Z dosud zjištěných hodnot vyplývá, že 1 příslušník může svým zákonným fondem doby 

výkonu služby pokrýt pouze 22,2% roku. Na jedno služební s nepřetržitým provozem tak 

bude potřeba 4,49 tedy 5 příslušníků.  
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(3) Dále se vypočítává doba nepřítomnosti tNcelk pro 1 příslušníka k zabezpečení nutné 

zálohy příslušníků. Tento údaj získáme ze vztahu (7.2): 

 

 .tNtN celk  ;         (7.2) 

neboli: 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN  ; 

 

(3a) Základní formou nepřítomnosti tN je „dovolená“ tND. Z právní úpravy vyplývá [27], 

že každý příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené, přičemž dovolená připadá na pracovní 

dny v týdnu. Použijeme vztah (7.2.2): 

 

tND = tNDp x FDSt         (7.2.2) 

tND = 6 x 37,5 

tND =225 h 

 

(3b) Dalším druhem nepřítomnosti je nemocnost tNN. Do nemocnosti by bylo možné 

zahrnout nejen samotnou pracovní neschopnost, ale také například účast na preventivních 

prohlídkách, psychodiagnostických vyšetřeních, dárcovství krve, ošetřování člena rodiny 

apod. Vzhledem k této šíři je brána průměrná nemocnost směny v kalendářním roce: 

 

tNN = 72 h; 

 

(3c) Nepřítomnost vyvolává také nutná účast příslušníků na specializačních a odborných 

kurzech a účast na povinných školeních (např. školení řidičů atd.). Pro tuto formu 

nepřítomnosti tNK  uvažujme s průměrnou dobou nepřítomnosti 100 hodin.  
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tNK = 100 h; 

 

(3d) Do nepřítomnosti je také zahrnut nárok na ozdravný pobyt tNOZP, který dle současné 

platné legislativy činí 2 týdny [27]. Tento údaj je krácen poměrem, který vzniká v rozdílné 

délce odsloužených let u jednotlivých příslušníků. Lze předpokládat, že ve směně má 

nárok na ozdravný pobyt 1/4 až 1/3 příslušníků. Pro potřeby výpočtu je použit vztah (7.2.3) 

s předpokládaným poměrem 1/4 příslušníků ve směně s nárokem na ozdravný pobyt: 

 

x

tNFDS
tN

OZPpt

OZP 1


        (7.2.3) 

 

x

FDS
tN t

OZP 1

2
  ; 

 

4

1

2
 t

OZP

FDS
tN  

htNOZP 1975,18
.

  

 

(3e) Nyní lze přistoupit k výpočtu doby nepřítomnosti dosazením do vztahu (7.2): 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN        (7.2) 

 

1910072225 celktN  
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htN celk 416  

 

(4) Do vzorce (11) dosadíme příslušné počty požadovaných příslušníků podle zadání 

(diferencovaně na den a noc) a lze přistoupit ke stanovení požadovaného množství 

příslušníků včetně stanovení jednotlivých počtů podmnožin V, S, H: 
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  (11) 

 

)4161950(2

)24(8760)22(8760)12(8760






hhssvv
N x  

 
)4161950(2

6438760






hsv
N x  

 

Nx = 8,56v + 11,42s + 17,13h = 9v + 12s + 18h 

 

Nx = 39 

 

(5) Závěrem výpočtu je, že k zajištění nepřetržité doby služby za shora uvedených 

omezujících podmínek bude zapotřebí celkem 39 příslušníků ve složení 9 velitelů, 12 

strojníků a 18 hasičů. Obecný rozpis směn na kalendářní rok pro variantu C, 

respektující požadavek na denní odpočinek příslušníka v souladu s článkem 3 

Směrnice ES [35], tedy min. 11 hodin v průběhu 24 hodin (neboli je možná max. 12 

hodinová směna), je uveden v příloze B. 
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5. 2. 2. 2 Aplikace výpočtového modelu (varianta D) 

 

(1) Cílem aplikace výpočtového modelu je stanovit počet příslušníků s následujícími 

omezeními v zadání: 

1. Je uvažován fond doby služby příslušníka v souladu s čl. 6 odst. b) Směrnice ES 

[34] tedy 48 hodin/týden. 

2. Složení (počet i funkční složení) směny odpovídá požadavku na zajištění 

minimálního početního stavu pro stanici typu C1 dle přílohy č. 3 vyhlášky 

Ministerstva vnitra [19], tedy 8 hasičů z toho 2 velitelé, 2 strojníci a 4 hasiči pro 

denní směnu. 

3. Složení početního stavu pro noční směnu je předepsáno 5 s požadavkem na 1 

velitele 2 strojníky a 2 hasiče. 

4. Doba pohotovosti na služebně se v souladu se směrnicí ES započítává do fondu 

doby služby [35]. 

 

(2) Pro stanovení celkového počtu příslušníků NP pro stanici typu C1 použijeme vzorec 

(11): 
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 ; (11) 

 

Kde je kalendářní rok KR převeden na hodiny, tedy 24 hodin x 365 dní, což činí 8760 

hodin.  

Následně spočteme fond doby služby příslušníka FDSr, který je stanoven pro kalendářní 

rok.  Jde o týdenní fond doby služby FDSt násobený počtem týdnů v kalendářním roce KTr. 

Výpočet pak provedeme dle vzorce (7.1): 
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rtr KTFDSFDS          (7.1) 

 

hKTFDSFDS rtr 1950525,37   

 

Z dosud zjištěných hodnot vyplývá, že 1 příslušník může svým zákonným fondem doby 

výkonu služby pokrýt pouze 22,2% roku. Na jedno služební s nepřetržitým provozem tak 

bude potřeba 4,49 tedy 5 příslušníků.  

 

(3) Dále se vypočítává doba nepřítomnosti tNcelk pro 1 příslušníka k zabezpečení nutné 

zálohy příslušníků. Tento údaj získáme ze vztahu (7.2): 

 

 .tNtN celk  ;         (7.2) 

 

neboli: 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN  ; 

 

(3a) Základní formou nepřítomnosti tN je „dovolená“ tND. Z právní úpravy vyplývá [27], 

že každý příslušník má nárok na 6 týdnů dovolené, přičemž dovolená připadá na pracovní 

dny v týdnu. Pro variantu B použijeme do vztahu (7.2.2) týdenní fond doby služby 

uvedený v zadávacích podmínkách: 

 

tND = tNDp x FDSt         (7.2.2) 

tND = 6 x 48 

tND =288 h 
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(3b) Dalším druhem nepřítomnosti je nemocnost tNN. Do nemocnosti by bylo možné 

zahrnout nejen samotnou pracovní neschopnost, ale také například účast na preventivních 

prohlídkách, psychodiagnostických vyšetřeních, dárcovství krve, ošetřování člena rodiny 

apod. Vzhledem k této šíři je brána průměrná nemocnost směny v kalendářním roce: 

 

tNN = 72 h; 

 

(3c) Nepřítomnost vyvolává také nutná účast příslušníků na specializačních a odborných 

kurzech a účastí na povinných školeních (např. školení řidičů atd.). Pro tuto formu 

nepřítomnosti tNK  uvažujme s průměrnou dobou nepřítomnosti 100 hodin.  

 

tNK = 100 h; 

 

(3d) Do nepřítomnosti je také zahrnut nárok na ozdravný pobyt tNOZP, který dle současné 

platné legislativy činí 2 týdny [27]. Tento údaj je krácen poměrem, který vzniká v rozdílné 

délce odsloužených let u jednotlivých příslušníků. Lze předpokládat, že ve směně má 

nárok na ozdravný pobyt 1/4 až 1/3 příslušníků. Pro potřeby výpočtu je použit vztah (7.2.3) 

s předpokládaným poměrem 1/4 příslušníků ve směně s nárokem na ozdravný pobyt: 

 

x

tNFDS
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OZPpt
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        (7.2.3) 
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4

1

2
 t

OZP

FDS
tN  

htNOZP 1975,18
.

  

 

 

(3e) Nyní lze přistoupit k výpočtu doby nepřítomnosti dosazením do vztahu (7.2.1): 

 

OZPKNDcelk tNtNtNtNtN        (7.2.1) 

 

1910072288 celktN  

 

htN celk 479  

 

(4) Do vzorce (11) dosadíme příslušné počty požadovaných příslušníků podle zadání 

(diferencovaně na den a noc) a lze přistoupit ke stanovení požadovaného množství 

příslušníků včetně stanovení jednotlivých počtů podmnožin V, S, H: 

 

)(2

)()()(

celkr

noc

h

den

h

noc

s

den

s

noc

v

den

v

x
tNFDS

PNPNKRPNPNKRPNPNKR
N




  (11) 

 

)4791950(2

)24(8760)22(8760)12(8760






hhssvv
N x  

 

 
)4791950(2

6438760






hsv
N x  



106 

 

 

Nx = 6,51v + 8,69s + 13,03h = 7v + 9s + 14h 

 

Nx = 30 

 

(5) Závěrem výpočtu je, že k zajištění nepřetržité doby služby za shora uvedených 

omezujících podmínek bude zapotřebí celkem 30 příslušníků ve složení 7 velitelů, 9 

strojníků a 14 hasičů. Obecný rozpis směn na kalendářní rok pro variantu D, 

respektující požadavek na denní odpočinek příslušníka v souladu s článkem 3 

Směrnice ES [35], tedy min. 11 hodin v průběhu 24 hodin (neboli je možná max. 12 

hodinová směna), je uveden v příloze B. 
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ČÁST V. 

PSYCHOCOCIÁLNÍ ASPEKTY ZMĚNY CHARAKTERU 

VÝKONU SLUŽBY V JEDNOTKÁCH HZS KRAJŮ 

 

6 „Směna“ jako sociální skupina 

 

Sebelepší technicky i organizačně fungující systém ještě nemusí být v konečném důsledku 

funkčním v praxi a to tehdy, jestliže nebude akceptovatelný pro ty, jichž se bytostně dotýká 

a ovlivňuje je. SMART46 jako jeden z elementárních přístupů projektového řízení, 

považuje akceptovatelnost stanoveného cíle za jeden z klíčových parametrů úspěšnosti 

celého projektu [31]. Nebude-li nový systém výkonu služby akceptovatelný u směnových 

příslušníků, lze předpokládat značné komplikace s uvedením „inovátorských myšlenek“ do 

praktického života. Z tohoto důvodu je velmi důležité pamatovat nejen na technická fakta, 

ale také na specifičnost sociálně kulturního prostředí, v němž naši hasiči pracují a tráví 

nezanedbatelnou část svého aktivního života. Pro optimální nastavení navrhovaného 

systému, včetně jeho správné implementace, je proto nutné obecné pochopení fungování 

„hasičské směny“ jako sociální skupiny a uvědomění si obecných charakteristik, jimiž se 

projevuje jednotlivec i skupina. Cílem této kapitoly je provedení výběru těch teoretických 

poznatků sociální psychologie, které nejlépe postihují řešenou problematiku a na něž bude 

možné následně navázat v dalších kapitolách při zkoumání specifik směn složených 

z příslušníků HZS ČR.    

 

                                                 

46 Akronym anglických pojmů Specific - konkrétní, Measurable – měřitelný, Acceptable – akceptovatelný, 

Realistic – realistický a Time-bound – termínovaný. 
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6. 1 Obecné charakteristiky sociální skupiny 

 

Sociální psychologie jako vědní obor zkoumající interakce mezi jednotlivci, diferencuje 

skupiny osob podle mnoha hledisek (úhlů pohledu zkoumání). Na skupiny osob je 

nahlíženo z hlediska následujících parametrů: 

 Dle velikosti: 

- malé skupiny; od 2 osob (tzv. „dyáda“), cca 40 osob, kde se předpokládá, že 

se členové skupiny navzájem znají, jejich komunikace má osobní až intimní 

charakter (rodina, malý pracovní tým),                              

- velké skupiny – jsou chápány jako soubory se společnou demografickou 

charakteristikou (např. národy). Osoby ve skupině se nemusí znát a nemusí 

mezi nimi probíhat interakce. 

 Dle stability: 

- přechodné skupiny; např. fanoušci sportovního utkání (extrémním jevem 

jsou pak, např. rowdies, kde se jedná spíše o dav se všemi jeho specifickými 

projevy), 

- stálé skupiny; např. rodina. 

 Dle způsobu vzniku a fungování: 

- formální; vznikající oficiálním způsobem (pevný řád, funkční struktura 

členů), 

- neformální; vznikají spontánně (neformální a neoficiální vztahy mezi členy, 

často emotivní). 

 Skupiny členské a cizí: 

- členská (nebo též „vlastní“); jedinec je uznávaným členem (vědomí „MY“), 

- referenční (vztažná); skupina, s níž se jedinec identifikuje (skupina se mu 

stává zdrojem osobních hodnot a cílů), 

- cizí; jedinec necítí s danou skupinou sounáležitost (vědomí „ONI“). 
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 Skupiny primární a sekundární: 

- primární; v této skupině začíná socializace, má rozhodující vliv na rozvoj 

jedince s intimními vztahy a s osobním kontaktem (rodina, sousedství), 

- sekundární; všechny skupiny, které nejsou primární, převažuje v nich 

racionalita a formální vztahy (sdružení občanů apod.).   

 Skupiny otevřené a uzavřené: 

- některé skupiny jsou přísně uzavřené, vstup nových členů je korigován 

mnoha podmínkami a není snadné se členem takovéto skupiny stát. 

Z hlediska elementárního třídění sociálních skupin se dále budeme zabývat některými 

specifiky malých skupin, které představují právě směny hasičů. Pro další práci při analýze 

psychosociálních aspektů hasičské směny je vhodné zmínit některé specifické pojmy, 

respektive jevy, které se v malých sociálních skupinách objevují a které je nyní vhodné 

teoreticky přiblížit, neboť v následujících podkapitolách se těmito aspekty budeme zabývat 

v konkrétním kontextu projevů skupiny a jednotlivců v rámci směny. Do základních pojmů 

sociálních projevů malých skupin patří [51, 53]: 

 

 Funkce malých skupin /1/ 

 Skupinové normy /2/ 

 Role, status, pozice ve skupině /3/ 

 Konformita ve skupinách /4/ 

 Soudržnost skupiny /5/ 

 Vůdcovství v malé pracovní skupině /6/ 

 Poslušnost vůči autoritě /7/ 

 Komunikace v malé skupině /8/ 

 Sociální facilitace a inhibice /9/ 

 Základní atribuční chyba /10/ 

 Sociálně kulturní determinanty /11/ 
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 Konflikt v malé skupině /12/ 

 Vedení a řízení lidí /13/ 

 Adaptace v organizaci /14/ 

Psychosociálních atributů malých skupin je pochopitelně mnohem více (např. 

deindividualizace, efekt přihlížejícího apod.). Ty ovšem s ohledem na rozsah kapitoly není 

možné zapracovat s vyslovením předpokladu, že jejich projevy ve specifické skupině 

hasičů buď vůbec nepředpokládáme, nebo by jejich vliv na celek byl zanedbatelný. Pro 

účel disertace bude tedy následně pracováno se shora uvedenými jevy, které jsou níže 

popsány a v dalších podkapitolách se v konkrétních případech na tyto obecné projevy bude 

odkazovat (číslicí v lomené závorce př. /1/). 

 

Funkce malých skupin /1/ 

Člověk jako myslící a emotivně prožívající entita se ve skupinách pohybuje od narození (s 

výjimkou extrémních případů). Skupinová příslušnost je životní nutností. Člověk se rodí 

do rodiny kde je vybavován pro život (řeč, ochrana, role, hodnoty atd.). Následně se stává 

příslušníkem dalších skupin (školní třída, pracovní kolektiv, domov důchodců). Tato 

celoživotní příslušnost je zdrojem sociálních vazeb, vlivů atd. Základní funkce malé 

skupiny je uspokojování sociálních potřeb. Skupina členům poskytuje uspokojení, ale také 

srovnání pro jejich jednání a zaujímané postoje. Utváří jednotlivcům pojetí o „sociální 

realitě“. 

 

Skupinové normy /2/ 

Utvářejí se v neformálních skupinách (např. rodina) nebo jako neformální podskupina 

skupiny formální (v rámci směny). Tyto normy kontrolují chování členů skupiny, aby bylo 

v souladu se skupinovými cíli. Skupina je usměrňována pomocí pozitivních a negativních 

sankcí. Konformita je odměňována projevy souhlasu a uznání, za nekonformní chování 

skupina trestá (odvrácením, metakomunikačně i fyzicky). Skupinové normy kontrolují 

hlavně postoje a chování projevených v rámci skupinových interakcí a toho, co se týká 

zájmů skupiny. Normy mohou ovlivňovat také chování jedince mimo skupinu. Normy jsou 
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odvozovány z hodnot skupiny. Existují různé klasifikace norem (obecně platné, absolutní, 

společenské atd.). 

 

Role, status, pozice ve skupině /3/ 

Tyto 3 koncepty úzce souvisí s jevem /2/. Pozice označuje místo vztažném poli (např. 

pozice v organizační struktuře podniku). Na pozice jsou kladeny určité požadavky, které 

jsou spojeny s určitými očekáváními. S nimi se pojí určitá Role, kterou jedinec zastává ve 

skupině. Na roli jsou kladeny určité požadavky (např. vystupování). Roli je pak ve skupině 

přiřazen Status. Ten vyžaduje specifické společenské charakteristiky jedince (mimo funkce 

ve skupině jde o pohlaví, věk, fyzickou dispozici atd.). Z pohledu dalšího pojednání je 

klíčový především význam role jednotlivců ve skupině (hasičů ve směně).  

 

Konformita ve skupinách /4/ 

Konformita (souhlasnost, přizpůsobení názorů) znamená chování shodné s normami, 

přizpůsobení se jim. Se vzrůstající mírou sounáležitosti se skupinou se konformita stává 

přirozenou. Jedinec ji nepociťuje jako vnější tlak, kterému se musí podřizovat, ale jako 

samozřejmost. Konformní chování pociťuje jedinec, který je plně integrován se 

skupinovými cíli. Konformita má řadu funkcí. Udržuje ideovou a akční jednotu skupiny a 

tím zajišťuje dosahování skupinových cílů. V různých skupinách jsou nekonformní jedinci 

v různé míře tolerováni [51]. Tolerance závisí na postavení jedince ve skupině, na 

významu nekonformního jednání pro činnost skupiny. Čím více je skupina jednotná, tím 

více odmítá nekonformní jedince. Konformní chování je účelové. Umožňuje jedinci 

setrvávat ve skupině a být za to odměňován (chválou, dáváním za příklad druhým apod.). 

Specifickým jevem je konformita vůči většině. Princip jevu spočívá v ovlivňování jedince 

většinou i v případech kdy většinový názor není objektivně správný. Jedinec má i tehdy 

tendenci být konformní k názoru většiny. Tlak na konformitu klesá s počtem 

nekonformních jedinců. Stačí, když většinu naruší další jedinec, který se projeví 

nekonformně [43]. Kdo se uchyluje od skupinové normy, je ostatními zavrhován. Zpočátku 

je na jedince skupinou vyvíjen tlak a zabývá se jím více než ideálním konformním členem. 

Konformita se vyznačuje tedy tím, že lidé často dělají, co sami nechtějí a co by zřejmě 
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nečinili bez tlaku svého okolí. Konformita se vysvětluje tím, že člověk má silnou potřebu 

mít pravdu a být oblíben [52].  

 

Soudržnost skupiny /5/ 

Důležitým atributem skupiny je její soudržnost (kohezivita), která je ukazatelem její 

stability a atraktivity. Menší, homogenní, úspěšné a interpersonálně aktivní skupiny 

vykazují vyšší míru soudržnosti než skupiny s opačnými znaky. U pracovních skupin je 

pak podmínkou výkonnosti vysoká úroveň kohezivity spolu s identifikací s cíli organizace. 

Soudržnost skupiny také souvisí s jevem konformity /4/. Například vyvíjení tlaku skupiny 

(stupňované) na nekonformního jedince přímo souvisí s mírou soudržnosti skupiny. Čím je 

skupina soudržnější (kohezivnější) tím větší tlak na nekonformního jedince vytváří. 

Skupiny s malou soudržností (s frakcemi) nemohou vyvíjet tak silný tlak, neboť jedinec se 

může uchylovat k různým frakcím. Mírou soudržnosti respektive měřením a následnou 

interpretací interpersonálních vztahů zejména v malých skupinách, se zabývá sociometrie. 

Tato teorie a její metody měření interpersonálních vztahů (sympatie a antipatie) 

v sociálních skupinách mohou napomáhat při určování neformálních vůdců, sestavování 

pracovních skupin a odhalování struktur neformálních vztahů ve skupinách [55]. 

 

Vůdcovství v malé pracovní skupině /6/ 

Tento aspekt přímo souvisí s výše popsanými jevy /3/. Problematice vůdcovství je potřeba 

věnovat zvláštní pozornost, neboť jde o oblast, která může velmi zásadně ovlivňovat 

skupinu a to v negativním i pozitivním smyslu. Každý z členů skupiny začne zaujímat 

určitou pozici. Hovoří se o autoritách, „šedých eminencích“ vůdcích, outsiderech, izolátech 

atd. Tyto pozice jsou vždy spjaty s povahou dané skupiny (např. outsider v hasičské směně 

nemusí mít tuto roli ve sportovním klubu). Vůdcem (lídrem) skupiny je osoba, která 

kontroluje aktivity skupiny, podstatně přispívá k jejich soudržnosti, reprezentuje skupinu – 

hraje významnou dominantní roli spjatou s činností skupiny a jejími cíli [51]. Skupina 

může mít vůdce formálního i přirozeného. Formální vůdce je například v pracovních 

kolektivech určen pokynem zaměstnavatele. Neformální vůdce se projevuje spontánně na 

základě svých osobnostních rysů. Ideálním stavem je pokud ve skupině obě funkce 
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reprezentuje identický člověk. V opačných případech může byt konflikt mezi přirozeným a 

formálním vůdcem skupiny. Literatura rozlišuje různé druhy vůdců v týmech např. 

výkonný organizátor, stratég, expert apod. [51]. Pro každou skupinu je vhodný jiný typ 

vůdce v závislosti na skupinových cílech. Vůdce se může ve skupině měnit podle úkolu 

(cíle). Tento stav je optimální u pracovní skupiny, kdy je využíváno potenciálu všech členů 

(každý má potenciál pro vůdcovství v jiných situacích). V oblasti vůdcovství se hovoří také 

o teoriích vůdcovství, což generuje různé styly vůdcovství [41].  

 

Poslušnost vůči autoritě /7/ 

Poslušnost vůči autoritě ovlivňují 4 situační faktory47: dohled, zmírňující prvky, vzory a 

vývoj situace) [53]. Míra poslušnosti klesá, pokud autorita není osobně přítomna48. 

Poslušnost oslabuje, jestliže je ve skupině osoba, která nespolupracuje. Dále se zdá, že 

míra poslušnosti závisí na „neškodném“ začátku aplikované problematiky („plíživé 

situační okolnosti“). Poslušnost ovlivňuje rovněž vnější vzhled autority (například vliv 

bílého pláště na pacienty, uniforma v ozbrojených složkách atd.).  

 

Komunikace v malé skupině /8/ 

Součástí interakce skupiny je také komunikace. Činnost skupiny je založena na 

komunikaci (přijímání a sdělování informací) a to verbálním i neverbálním projevem. 

Skupina vytváří specifickou komunikační síť, a to podle druhu (účelu) skupiny i podle 

počtu osob ve skupině. Podle W. H. Staehleho (1980) existují ve skupinách o pěti osobách 

následující druhy komunikačních sítí [51, 66]: 

 

                                                 

47 Důkazy (závěry) z experimentů Stanley Miligrama provedené na Yaleově universitě 1963 a 1974. 
48 Uvádí se např. že kdyby český král Přemysl Otakar II byl osobně přítomen slavnostní volbě ve Frankfurtu 

nad Mohanem 27. 9. 1273 mohl se stát římským králem. Byl si tak jist svou pozicí, že za sebe delegoval 

bamberského biskupa Bertolda  a sám odjel na tažení do Uher. V jeho přítomnosti by prý kurfiřti volili jeho a 

nedovolili by dát svůj hlas někomu jinému (Zdroj.: HORA-HOŘEJŠ, P. Toulky českou minulostí. 2. díl. 

Baronet. Praha, 1995.). 
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        Hvězdice               Vidlice     Řetěz              Kruh             Každý s každým 

Obrázek č. 6 Schéma druhů komunikačních sítí (Zdroj:[51]) 

 

Každá struktura je vhodná pro jiný druh skupiny. Odlišné mohou být také směry propojení 

(mohou být i jednostranné). Tyto sítě byly srovnávány z hlediska výkonu a spokojenosti 

členů skupiny. Spokojenost se posuzovala časem potřebným k řešení úkolů, množstvím 

chyb a počtem poslaných zpráv. Výkonnost komunikační sítě se mění se složitostí 

prováděných úkolů. Tak např. jednodušší úkoly efektivněji řeší systém „Hvězda“, zatímco 

komplexnější úlohy lépe řeší struktura „Kruh“ Různé výzkumy potvrzují, že struktura 

„Každý s každým“ je nejvýkonnější komunikační strukturou (z výše posuzovaných). 

Členové těchto skupin potřebují k řešení úkolů nejméně času, mají nejnižší chybovost a 

zároveň je zde nejvyšší stupeň spokojenosti členů skupiny (vysoká sounáležitost) [66]. 

V každé komunikaci mohou vznikat komunikační bariéry. Komunikační bariéry vznikají 

také v důsledku různé spolehlivosti komunikačních kanálů, špatnou organizací 

komunikace, rozdílnými postoji komunikátorů (jejich motivací, osobními cíli) atd. 

Z hlediska psychologie práce a organizace se v každé skupině formují informační kanály 

formální i neformální.  

 

Sociální facilitace a inhibice /9/ 

Zajímavým skupinovým jevem je poznatek, že lidé pracují rychleji v přítomnosti jiných 

lidí (tzv. koakce). Provádí-li se jednoduché dobře zvládané činnosti, zvyšuje se výkonnost 

osob vykonávajících stejnou činnost. Přítomnost jiných osob, a to i pasivních, má tedy 

v těchto případech na výkon člověka povzbuzující účinek. Tento jev je označován jako 

sociální facilitace [66]. Při plnění složitějších činností nebo úloh, jejichž řešení není dobře 

naučené, působí přítomnost jiných osob naopak negativně. Tento jev je nazýván sociální 
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inhibice. Jeho příčina je předpoklad, že přítomnost jiných osob může být rozptylující. 

Vyvolává jej zřejmě potřeba člověka prezentovat sebe sama jiným osobám takovým 

způsobem, aby byl u nich vyvolán žádoucí dojem. V různých sociálních situacích pak 

vstupuje v popředí buď aktivace, nebo úzkost. To, který proces dominuje, určují specifické 

podmínky situace.  

 

Základní atribuční chyba /10/ 

Nejprve je potřeba uvést sociálně-psychologický jev atribuce, což je zaujímání postoje lidí 

k vidění „světa“ jako ne úplně náhodného dění. Je tendence připisovat věcem různé 

významy. Lidé mají potřebu věcem rozumět a vysvětlovat si je. Atribuce tedy znamená, 

připisování příčin dění kolem, vlastnímu chování i chování ostatních lidí [43]. Z tohoto 

pojetí pak vyplývá důležitý jev, kterým je základní atribuční chyba. Znamená to sklon 

člověka na jedné straně přeceňovat vliv osobnosti a charakteru a na druhé straně 

podceňovat vliv situace a okolností. Situace ovlivňují lidské chování více, než se na 

základě vlastní intuice domníváme. Často se nereaguje na objektivní okolnosti, nýbrž na 

subjektivní vysvětlení jednotlivce. Člověk má ve svém hodnocení situačních záležitostí 

tendenci příliš se soustředit „na konec příběhu“. Vždy by ale měla být soustředěna stejná 

pozornost vzniku a především postupnému vývoji sledované situace [53].  

 

Sociálně kulturní determinanty /11/ 

Kulturní a sociální determinace jako výchova, výcvik, představy, názory, víry, 

ztělesňování rolí atd. vytváří v určitých specifických situacích psychické zábrany 

v myšlení a vnímání. Kulturní systém determinuje lidi výchovou, vzděláním i sociální 

determinací do rolí, jež v životě zastávají. V situaci přežití49 jsou však takto vytvořené 

návyky bariérou pro překonání tíživé situace. Drašar uvádí tři typy informačních souborů, 

sociálně kulturní determinace: víry, mýty a magično. Víry jsou soubory informací 

postihující „generální pravdy“ (př. fyzikální zákony). Jedná se o informace, o nichž člověk 

v zásadě nepochybuje. Mýty jsou tradičně šířené informace, jimž lidé věří, aniž mají 

                                                 

49 Situací přežití se rozumí prosté pokračování existence po náhlé katastrofě, kdy se výrazně snižuje 

pravděpodobnost přežití (pád, zemětřesení, válka, útisk…). Podle Drašara. 
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racionální základ (mýtus – ve špenátu je hodně železa, na velikosti nezáleží apod.). 

Magično je i pro materialisticky vychovaného jedince soubor informací, jimž nerozumí 

nebo si je nedokáže vysvětlit racionálně, ale přes to tuší, že nějaké příčiny těchto 

neznámých nebo nevysvětlitelných jevů existují (př. UFO, Moody – Život po životě…). 

Všechny tyto soubory formují člověka od dětství. Vzhledem k tomu, že v chování člověka 

je přibližně pouze 30 % jednání podloženo racionalitou a plných 70 % emocialitou podílí 

se mýty na lidském chování v běžném životě tím, že mu dávají smysl, gradaci a dynamiku 

(což víry nedokáží – například hodina fyziky). Mýty ve spojení s magičnem modelují a 

aktivují lidské emoce. Tyto faktory významně vědomě i podvědomě determinují lidské 

myšlení [33]. V krizových situacích pak tyto determinace znemožňují lidem ublížit svým 

blízkým, je-li to třeba pro přežití. Neumožní jim pojídat lidské maso, či pít moč. Takto 

vyprofilované předsudky mohou bránit přežití, což je v podmínkách práce hasičů důležitá a 

málo známá informační oblast. 

 

Konflikt v malé skupině /12/ 

Konflikt existuje v mnoha podobách, a záleží, z jakého hlediska je posuzován. Konflikty 

existují extrapersonální (konflikt mimo lidskou společnost např. vůči zvířatům apod.), 

intropersonální (vnitřní konflikt jednotlivce), interpersonální (konflikt mezi dvěma 

jedinci), skupinový konflikt, meziskupinový a mezinárodní konflikt. Konflikty se dělí také 

z hlediska jejich zjevnosti (např. potenciální, reálný, latentní, manifestovaný apod.). 

Z hlediska psychologických funkcí se konflikty dělí např. na konflikty názorové, zájmové, 

postojové, motivační atd. [50]. Konflikt může být také jednostranný, kdy druhá strana 

konflikt nevnímá. Každý konflikt není primárně negativní jev. Například konflikty 

odborných názorů nemusí být namířeny vůči osobě, ale jen proti odborným argumentům. 

Jde o tzv. konstruktivní konflikty, které naopak zajišťují posun. Naopak destruktivní 

konflikty působí značně negativně jak na jedince, tak na celé skupiny. Neřešené konflikty 

mohou přerůst až v neurotické stavy nebo stavy s psychosomatickými projevy. Snižuje se 

výkonnost skupiny atd. [52]. Ve skupině představuje konflikt principiálně střet 

neslučitelných tendencí, zájmů, postojů, rolí, způsobů chování mezi jednotlivci nebo 

skupinami. Sociální konflikty jsou přirozené. Jde o důsledek lidské individuality. Každý 

jedinec je jiný s rozdílnou povahou, zájmy, postoji atd. Je tedy přirozené, že v interakci 
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vždy dochází ke střetům majícím protichůdné tendence. Pro organizaci je důležité včas 

konflikty identifikovat a odpovídajícím způsobem řešit. V pracovních skupinách se 

projevuje u neřešených konfliktů specifický konflikt „mobbing“ kdy se dlouhodobým 

neřešením konfliktu stává jeden z účastníků konfliktu obětí agresivnějšího jedince (jedince, 

který postupně v konfliktu získal převahu a dále kontroluje chování své oběti). Ne vždy jde 

v pracovní skupině o konflikt týkající se skupinových cílů. Často se jedná o konflikty 

osobní mezi členy skupiny. Negativní dopady těchto konfliktů na skupinu jako celek jsou 

ovšem stejné (resp. důsledky osobních konfliktů na výkonnost celku). 

 

Vedení a řízení lidí /13/ 

Řízení i vedení lidí je jednáním v roli (v tomto případě vedoucího - velitele). V aktu řízení 

je vždy obsažena i komponenta vedení. Ovšem každý akt vedení nemusí být současně 

aktem řídícím [54]. Například přisedne-li si vedoucí k podřízeným v jídelně a ptá se jich na 

osobní úspěchy o nichž ví, nevykonával v žádném případě akt řízení, ale z hlediska vedení 

demonstroval svůj zájem o úspěchy svých podřízených spolupracovníků. Tyto dva aspekty 

jsou stále v managementu málo chápány a správně využívány. Vedení lidí definuje 

BEDRNOVÁ tak, že „Jde o všechny formy působení na jednotlivce i sociální celky 

(pracovní skupiny, kolektivy), jež uplatňuje řídící pracovník s cílem ovlivnit jejich pracovní 

způsobilost ve směru krátkodobého podnícení aktuálních pracovních výkonů, jakož i 

dlouhodobého formování jejich kvalifikace a profesní kompetence“ [1]. Užším zobecněním 

podle PETRA jde při definování vedení, respektive při snaze zdůraznit rozdíl mezi 

„vedením“ a „řízením“ použít definici „Vedení jsou způsoby uplatňování řídících 

pravomocí“ [54]. Tradiční řízení je založeno na plánování, organizování, kontrole apod. 

Vedení lidí je prvkem sociálních vztahů skupin. Při řízení se uplatňují nástroje řízení, čímž 

jsou různé pravomoci, organizační schémata atd. Vedení lidí ovšem vyžaduje zaměření na 

dosahování cílů, což vyžaduje dovednosti motivace ostatních k výkonům a k překonávání 

překážek. Německý psycholog Reinhard K. Sprenger velmi jednoduše uvádí „Vedení je 

vztah“ [3]. Smyslem této stati je upozornit na rozdíl v těchto pojmech, ale především na 

rozdíl v jejich významu. Mnoho „vedoucích“ u HZS své podřízené řídí, nikoli vede. 
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Adaptace v organizaci /14/ 

Pracovní adaptace (nebo též pracovní orientace) je průběžnou konfrontací mezi souborem 

specifických požadavků vyplývajících z daného pracovního zařazení a souborem 

předpokladů a dispozic pracovníka. Adaptaci pracovníků je nutné považovat za kontinuální 

proces po celou dobu působení v organizaci. Jedinec se v průběhu pracovního cyklu 

neustále setkává s novými potřebami (úkoly, reorganizace atd.) s nimiž se musí vyrovnávat 

[63]. Podle Rymeše (1985) se adaptovanost projevuje jako výkonnost a pracovní 

spokojenost [57]. Wagnerová (2005) výzkumem dokládá, že mezi uvedenými projevy 

adaptace není potvrzená souvislost. Z toho vyplývá, že spokojený pracovník nemusí 

podávat nutně výborné výkony a pracovník s vysokými výkony nemusí být spokojen [67]. 

 

6. 2 Specifika sociální skupiny v rámci hasičské profese 

 

Počet hasičů ve směně se pohybuje podle kategorie stanice od 5 do 50 lidí. Ze sociálně 

psychologického hlediska se tedy jedná o skupinu malou. M. Nakonečný uvádí, že malou 

skupinu tvoří osoby, které se vzájemně znají, navzájem spolu komunikují a jsou 

integrovány nějakým společným cílem [51]. Bližším tříděním můžeme hasičskou směnu 

charakterizovat jako skupinu formální. Integrace skupiny je dána formálně stanovenými 

pravidly, která mají v hasičské profesi velmi zásadní význam. Další obecnou 

charakteristikou formální skupiny je její seskupení na základě určitých specifických znaků. 

V tomto případě jde o předem stanovené třídění populace (např. fyzické, dovednostní, 

psychologické a zdravotní testy). Takové třídění vlastně vytváří základní podmínky pro 

pozitivně referenční skupinu, neboť poměrně přísná pravidla pro přijetí do skupiny dávají 

cílové skupině určitou exkluzivitu (chápáno pohledem jedince, jež usiluje o přijetí do 

skupiny /směny/). Je nepochybné, že v rámci hasičských směn vznikají, tak jako v  jiných 

malých formálních skupinách i podskupiny neformální. Tedy podskupiny osob 

spojovaných především emocionálně. Neformální podskupiny vznikají častější interakcí 

některých členů skupiny z důvodů názorové blízkosti, sdílení obdobných cílů atd. 

V některých případech dochází k jakémusi „přerodu“ skupiny formální ve skupinu 

neformální, a to zejména ve směnách čítajících členy v řádech jednotek.  
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K takové změně zpravidla dochází mj. minimální fluktuací osob ve směně. Na některých 

směnách spolu pracuje identický kolektiv i desítky let. Projevy chování takové formální 

skupiny v organizaci působí značné obtíže. Zejména vysokou rigiditou jedinců ve skupině. 

Změny jsou v takovém kolektivu velice často negativně přijímány. Pracovní směna se 

chová jako „rodina“, která se domnívá, že si „své záležitosti“ bude řešit po svém.  

 

Charakteristickými průvodními znaky tohoto jevu jsou: 

a) vytvoření a stabilizace nežádoucích osobních vztahů a vazeb, které narušují 

pracovní výkon (koalice, opozice, vzájemná závislost apod.), 

b) nárůst negativního až alergického prožívání a chování ve skupinách, zejména u 

vnímavých jedinců, 

c) nežádoucí změny v myšlení a jednání velitelů při zásahu, zejména v oblasti 

velení a kontroly výkonu jednotlivců i skupin. 

 

Jako hlavní důsledky tohoto jevu lze následně označit: 

a) sníženou řiditelnost pracovního kolektivu, 

b) sníženou flexibilitu a adaptibilitu jedinců. 

Zajímavé je, že rigidita takových směn spočívá především v problematické adaptaci na 

organizační aspekty (organizační změny), nikoliv na změny technické (například pořízení 

nových věcných prostředků požární ochrany apod.).  

 

6. 2. 1 Psychologické aspekty ovlivňující hasiče (jednotlivce) 

 

Chování hasičské směny jako sociální skupiny i jako entity v takové skupině, nepochybně 

ovlivňuje řada specifických aspektů, s nimiž se lidé v běžné populaci nesetkávají nebo jen 

velmi zřídka. Jde o opakované prožívání negativních emocí, jakými jsou zejména: 

- strach o sama sebe, strach o svého kolegu, 
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- pocit odpovědnosti za životy a zdraví jiných osob (zejména dětí), 

- pocity beznaděje a bezmoci (v závažných situacích), 

- opakované expozice jednorázovými zátěžemi (fyzické, psychické, termické, 

toxikologické apod.), 

- pocit nedocenění. 

Strach je z fyziologického hlediska přirozený způsob aktivace organismu k podání výkonu 

(stresová reakce – únik, útok). Podle Šulce má strach 3 fáze (formy) [59]. První fází je 

„Vzrušení“, což je veskrze pozitivní podráždění k činnosti (příprava k podání výkonu). 

Dochází k nabuzení jak po fyzické tak psychické stránce (zvýšená pozornost, 

koncentrovanost atd.). Další fází je tzv. „Reaktivní deprese“ kdy již dochází k negativně se 

projevujícím jevům, jakými jsou třes svalů, nadměrné pocení, výrazný nárůst srdeční 

činnosti atd. Tato fáze strachu je již pro jedince v ohrožení velice nebezpečná. Třetí a 

poslední fáze strachu je označována jako „Emoční šok“. Tato forma (fáze) strachu má dvě 

podoby. Jednak se může projevit iracionální agresivitou vůči okolí (raptus) nebo naopak 

naprostou rezignací (paralýza). Primární forma prožívání strachu je pro hasičskou profesi 

téměř každodenní zkušenost. Začínající příznaky druhé fáze hasiči neprožívají tak často, 

nicméně téměř každý si občas emočně i fyzicky toto rozhraní fáze strachu prožije. Tyto 

prožitky jsou velice nepříjemné a často vedou k zlehčování vzniklých situací, zakrývání 

skutečných prožitků a jejich kumulace. V delším časovém úseku pak tyto prožitky mohou 

vést ke změnám v chování (ve smyslu změny postojů k určitým druhům hasičských 

činností). Hasiči tak často přemýšlí o a sebehodnotí vzniklé situace a hledají zobecnění pro 

další případy. Většina hasičů si strach uvědomuje a dokonce chápe, že strach je pro jejich 

práci velice důležitý především jako přirozený regulátor. Málo který hasič by tvrdil, že se 

nebojí. Ti, kteří toto tvrdí jsou většinou velmi mladí a nezkušení (ve skutečnosti ještě 

strach neprožili) nebo jde o „riskéry“, kteří jsou ovšem vnímáni jako nebezpeční jedinci 

pro kolegy i potenciální zachraňované osoby. Toto opakované prožívání strachu může 

vyústit až v psychotické stavy a vést k poruchám schopnosti práce záchranáře. Na druhou 

stranu společné zkušenosti a prožitky kolegů ve skupině vytváří specifické prostředí 

„porozumění“ jeden druhému. Lidé mimo takový kolektiv nemusí úplně vnímat takto 

vznikající pouta entit ve skupině, což skupina dává najevo. Jedná se nepochybně o 

obdobné jevy, které se vyskytují u vojáků, kteří prošli bojovými situacemi.  Lze tedy 
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konstatovat, že opakované prožívání strachu při vystavení sebe sama či kolegů nebezpečí 

ohrožení zdraví či života, specificky formuje hasičský kolektiv (směnu).  

Pocit odpovědnosti je další důležitý aspekt ovlivňující skupinu hasičů. Určitou míru 

odpovědnosti za druhé pociťuje drtivá většina osob ve společnosti. V hasičské profesi je 

takový pocit velmi intenzivní a mnohdy až k tíži potřeb jednotky. Pocit odpovědnosti 

stoupá s mírou vykonávaných činností majících vliv na zdraví a život kolegů nebo 

zachraňovaných osob. Například příslušník odpovídající za akceschopnost dýchací 

techniky si vždy při vstupu svých kolegů do nedýchatelného prostředí klade otázky 

související s kvalitou odvedené práce (Naměřil jsem správné hodnoty při zkouškách 

ochranných masek? Vložil jsem ventily ve správném směru? Atd.). Uvědomuje si totiž, že 

život kolegů je bezprostředně závislý na kvalitě jeho práce. Tato odpovědnost je zcela 

adresná nikoliv anonymní, jak je tomu v jiných odvětvích. Pocit odpovědnosti je silně 

prožíván také při společném nasazení v život ohrožujícím prostředí nebo úkonech. Zde jistí 

jeden druhého a oba jsou si velmi dobře vědomi, že selže-li jeden, musí jej ten druhý být 

schopen zachránit. Tyto formy prožívání probíhají často podvědomě, ale i zde se kumulují 

prožitky a formují specificky vztahy ve skupině. V rámci směny je nemyslitelné, že by byl 

ve skupině příslušník, který by neměl důvěru ostatních. Takové situace v životě nastávají, 

ale jsou často velmi rychle vyhrocovány konflikty vyžadující rychlé řešení z úrovně 

vedení. Pocit odpovědnosti má také negativní stránku. Záchranáři se totiž velice často cítí 

zodpovědní za stav věci, který vyjeli řešit. To se projevuje například v případě úmrtí osob, 

kde byl reálný předpoklad, že pokud by pomoc dorazila o několik minut dříve, mohl by 

dotyčný člověk být zachráněn. Hasiči pak vnitřně řeší, zda neměli jet jinudy, rychleji atd. 

Aby se omezil pocit odpovědnosti záchranářů za stav tísně jiných osob, bylo by asi nutné 

systematické přípravy, která u HZS ČR zcela chybí50. Je potřeba systematicky vysvětlovat 

(vytvořit úzus), že záchranář nemůže za to, že někdo jiný způsobil neštěstí často svou 

neopatrností, nedbalostí atd. Hasiči si musí lépe uvědomovat svou roli a své možnosti a 

                                                 

50 Stanovený kodex hodnot a jeho výuka ve všech důležitých kurzech. 
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musí mít jasné priority v hodnotách51. Faktem zůstává, že pocit odpovědnosti je velmi 

silný a často se opakující prožitek všech hasičů.  

Bezmoc a beznaděj velmi úzce souvisí s oběma výše popsanými jevy. Tyto prožitky se 

vlastně dostavují buď spolu se strachem či odpovědností nebo jsou ve vyhrocených 

situacích na tyto pocity navázány. Podle některých studií je pocit beznaděje a bezmoci 

záchranáři uváděn jako nejvíce stresující faktor [60]. Vidět umírat člověka, jemuž nemůže 

záchranář v daném čase a v daných okolnostech pomoci je velice těžký emoční prožitek. 

Následné vnitřní i vnější analýzy „co by kdyby“ tyto negativní prožitky nijak nesnižují.  

Bezmoc a beznaděj je bohužel také hasiči uváděna do souvislosti s nekompetentním 

managementem (někdy jen z jejich úhlu pohledu, ale mnohdy oprávněně), příliš 

byrokratickým systémem organizace spočívající v přemíře interních předpisů, regulací atd. 

Fyzická zátěž je rovněž velmi častý průvodní znak práce hasiče, který souvisí 

s formováním osobnosti člověka a to hned v několika rovinách. V dnešní době jsou si 

hasiči velmi dobře vědomi důsledků opakované extrémní zátěže organismu, jak z hlediska 

krátkodobých, tak dlouhodobých dopadů. Fyzická zátěž je pochopitelně komplementárně 

propojena se zátěží psychickou a nelze je vzájemně oddělovat. Formu fyzické zátěže lze 

diferencovat na: 

- nárazovou těžkou fyzickou práci, 

- termickou zátěž, 

- toxickou zátěž, 

- fyzické testování (zdravotní prohlídky a přezkušování fyzické zdatnosti). 

Nárazová fyzicky exponovaná zátěž při spolupůsobení výše popsaných okolností (strach, 

nebezpečné prostředí atd.) velmi značně odčerpává fyzické i psychické síly záchranáře. 

Pokud není kvalitně zvládána nezbytná regenerace a příprava na tyto situace vedou 

opakované zátěže k snížení výkonnosti jedince. Ten si tuto skutečnost často plně 

uvědomuje, což vytváří psychický tlak na to, zda jsem ještě schopen požadovaných 

                                                 

51 Hodnotový systém je v takových případech v rozporu s altruismem a je diskutabilní i z pohledu etiky. 

Například tvrzení, že pro sbor má větší cenu vycvičený a vybavený záchranář, než člověk nacházející se 

v těžké situaci (záchrana za každou cenu) je velmi těžko formulovatelné zejména v oficiálních předpisech.  
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výkonů. Většinou dochází při fyzické zátěži ke spolupůsobení vysoké teploty52. Práce 

v takových podmínkách způsobuje rychlou dehydrataci organismu, jeho přehřátí a úbytek 

sil, který často nastává skokově. Tyto podmínky zatěžují zejména oběhový a nervový 

systém organismu. Nezřídka se hasič musí podrobit zdravotní péči bezprostředně po 

zásahu (kolaps).  Mnohem složitější je to se zátěží toxickou. Poměrně častý kontakt 

s toxickými látkami (produkty hoření, chemické havárie) může vyvolávat řadu 

fyziologických obtíží, které se ovšem v praxi jen obtížně prokazují. Přes poměrně 

propracovaný systém ochrany hasičů53 nelze vyloučit opakované expozice toxinů. Některé 

toxiny se v organismu dlouhodobě ukládají a jejich latentní účinek může mít 

symptomatické projevy za velmi dlouhé období. Hasiči si stav této problematiky velmi 

dobře uvědomují. Toto uvědomění má opět vliv na jejich způsob uvažování, formování 

psychického rozpoložení a tedy nutně i na jejich chování.  

Mezi formy fyzické zátěže mající vliv na psychickou stránku záchranáře musíme zahrnout 

také periodicky se opakující testy ověřování fyzické zdatnosti a zdravotní způsobilosti. Zde 

se nejedná o vliv extrémní fyzické zátěže, nýbrž o soustředěný podvědomý tlak na 

výkonnost. Blížící se testy vždy vyvolávají u jednotlivců i ve skupinách obavy z jejich 

zvládnutí. To platí rovněž pro zdravotnické prohlídky. Také zde si jedinec uvědomuje 

kumulaci negativních faktorů ovlivňujících jeho zdravotní stav v čase a budí nutné obavy 

jak o zdraví, tak o ztrátu zaměstnání. V tomto ohledu lze vypozorovat zajímavý paradox. 

Ještě v devadesátých letech, kdy hasiči neprodělávali žádné preventivní zdravotní 

prohlídky, byl silný tlak na jejich zavedení. Jen několik málo let po jejich zavedení se 

postoj hasičů začínal měnit. Začali je vnímat jako hrozbu, nikoliv ochranu. Ze strachu o 

ztrátu zaměstnání začínali hasiči zatajovat služebním lékařům některé drobné úrazy či 

nemoci, aby se neprojevily ve zdravotnické dokumentaci. Řada příslušníků tak vnitřně 

potlačuje strach o své fyzické zdraví na úkor udržení zaměstnání. Z požadované ochrany se 

tak stala obávaná hrozba. Obdobně tomu je i v oblasti psychologie. Proto je nutné 

z uvedených důvodů fyzické testy i zdravotnické prohlídky chápat jako poměrně negativní 

okolnosti ovlivňující skupinu hasičů.  

                                                 

52 Pohyb v prostředí nad 100°C v ochranném oděvu, který na jedné straně brání průniku tepla, ale na straně 

druhé neumožňuje odvod tělesného tepla do okolí.  
53 Systémem ochrany se rozumí vybavení speciálními ochrannými prostředky, taktikou zásahu, výcvikem a 

zdravotní kontrolou. 
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Pocit nedocenění své práce i práce sboru jako takového je rovněž negativní emoce, která 

je zejména v posledních letech dosti často prožívána. Je reálným faktem, že záchranář 

nesmí očekávat, že za svou nelehkou práci obdrží díky či pochvaly od těch, v jejichž 

prospěch zasahovali. Přesto, že se vedoucí a velitelé snaží taková očekávání u hasičů již 

v začátku potlačovat, často se tomu neubrání. Pokud chybí kvalitní velitel (vůdce skupiny), 

který ví kdy, zač a jak hasiče chválit, je pocit nedocenění značně podněcován. Takto 

vzniklý pocit frustrace lze přirovnat k nenaplněným očekáváním vkládaných rodiči do 

svých dětí. Také pocit nedocenění má min. dvě roviny. Jedna úroveň je již zmíněné 

nenaplněné očekávání uznání postižených. Druhá úroveň zklamání pramení z pocitu, že si 

práce svých záchranářů neváží stát. Toto je odvozováno z řady restriktivních opatření 

odůvodňovaných různými politicko-ekonomickými důvody (snižování početních stavů 

hasičů ve směnách, snižování mezd, snižování rozpočtů atd.). Prvně zmiňované příčiny lze 

do značné míry u hasičů ovlivňovat systematickou prací instituce (systémy odměn, 

vyznamenání, udržováním tradic atd.). Druhý případ je bez reálného vlivu. Zajímavé je 

dání těchto pocitů do kontextu s vnímáním hasičů ze strany veřejnosti. Veřejnost si práce 

hasičů nesmírně váží a váží si také hasičů samotných. Zatím jediná studie na toto téma 

(agentura STEM) z roku 2008 ukázala, že mínění veřejnosti stojí zcela jednoznačně na 

straně obdivu a úcty k vykonávané práci hasičů, což je zřejmé z obrázku č. 7 [47].  

"Na příslušníky HZS ČR se mohou lidé dívat různě. Přečtu Vám několik 

vyjádření a Vy mi, prosím, řekněte, které se nejvíce blíží tomu, jak Vy 

sám(sama) se na příslušníky HZS ČR díváte."

Profesionálové, kteří 

plní mimořádně 

náročné a čestné 

poslání

47%Dělají zaměstnání jako 

každé jiné

8%

Náklady na jejich 

práci jen zbytečně 

zatěžují daňové 

poplatníky

0%

Představují záchranu 

ve složitých situacích a 

pomáhají lidem

45%

 

 Obrázek č. 7 Vnímání práce hasičů ze strany veřejnosti (Zdroj: STEM, Hasiči 5-6/2008, 2795 respondentů) 
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Všechny shora uvedené formy prožívání se pochopitelně liší a vyvíjí s ohledem na věk 

rodinné zázemí a zkušenosti jednotlivců. Jinak zásahy prožívají mladí a bezdětní 

záchranáři zodpovědní většinou pouze sami za sebe a jinak uvažují ti, kteří již cítí 

zodpovědnost za své blízké (děti, manželky apod.). Zajímavým avšak zřejmě zcela 

logickým aspektem ovlivňujícím intenzitu negativního prožívání hasičů u zásahů je 

„dětský prvek“. Pokud je prováděn zásah, při němž jsou nebezpečí vystaveny děti, je shora 

uvedené prožívání mnohem intenzivnější. Zásahy s přítomností dětí jsou záchranáři 

uváděny jako psychicky nejnáročnější. Troufnu si tvrdit, že hasič manipulující při zásahu 

s usmrceným nebo umírajícím dítětem tento prožitek nezapomene nikdy a i po dlouhých 

letech se v určitých situacích k těmto okamžikům ve své mysli vrací. V roce 2006 byl 

proveden výzkum zaměřený na profesní zátěž a životní spokojenost profesionálních 

hasičů, který „mrtvé dítě u zásahu“ identifikoval jako vůbec nejzatěžující stresor [63].  

Obdobně se uvádí jako velmi silný stresor smrt nebo těžké zranění kolegy (to ovšem bývá 

zcela ojediněle a výjimečně). V tabulce č. 8 je uveden přehled traumatizujících událostí, při 

nichž se počítá s využitím posttraumatickou péčí ze strany psychologické služby HZS ČR 

[13, 4].  

 

Tabulka č. 8Traumatizující události, při kterých je poskytována posttraumatická péče 

 
Příslušník, zaměstnanec 

nebo osoby zasažené 
mimořádnou událostí 

zažije 
 

 
Příslušník, zaměstnanec 

nebo osoby zasažené 
mimořádnou událostí utrpí 

 
Příslušník, zaměstnanec 

nebo osoby zasažené 
mimořádnou událostí 

způsobí 

 

úmrtí nebo těžké 

poranění jiných osob 

jako přímý svědek 

události 
(především u dětí nebo 

kolegů) 

   např. 

 

 obzvlášť tragické 

události 

 nehody s množstvím 

obětí 

 extrémně vypadající 

 
těžké ohrožení života nebo  
tělesné nedotknutelnosti 

 
    

   např. 
 
 vážná dopravní nehoda 
 přehřátí, poleptání  
 ozáření, intoxikace 
 infekce 
 zasypání, zavalení 
 popálení 

 
 smrt nebo těžké zranění  
 někoho jiného 
 
  

  např. v důsledku  
 
 dopravní nehody 
 chybného rozhodnutí 
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oběti 

 úmrtí nebo poranění 

dětí  

      nebo kolegů 

 katastrofy  

 velké škodní události 

 svědek sebevraždy 

 „selhání záchranné 

mise“ 

 událost spojenou 

s činností  

      v USAR odřadu 
 

Zdroj: [13] 

Na druhou stranu je třeba říci, že v hasičské profesi je pochopitelně také celá řada velmi 

pozitivních prožitků spojených s pocity potřebnosti, sebeuspokojení, prestiže, atd., které do 

značné míry kompenzují negativní vlivy.  Nicméně opakované prožívání jak negativních 

tak pozitivních prožitků a zejména jejich společné prožívání, vytváří zcela specifickou 

skupinu, jejíž členové „ví své“ a jsou velmi citliví na vše, co se dotýká jejich působení 

v organizaci. Tento efekt je velice nutné brát v úvahu při každé přípravě a následné 

implementaci změn. Z psychologického hlediska jde o zajímavý paradox, kdy navenek se 

pro okolí jeví hasiči jako „parta drsných, nebojácných hochů“, zatímco interně je lze 

charakterizovat jako velmi citlivé, a opatrné lidi. Jejich citlivost zejména na změny bývá 

někdy zcela nepřiměřená významu a účelu změny, přičemž všichni příslušníci absolvují při 

nástupu k HZS ČR vstupní psychodiagnostické vyšetření, kde se mj. sleduje schopnost 

adaptability. Hasiči v těchto testech často kladou důraz na tradiční hodnoty (zdraví, rodina 

či zázemí). Ovšem tato citlivost má své logické opodstatnění a je nezbytné s ní počítat. 

Zvláštní citlivost skupiny je stimulována změnami, které provádí tzv. „ONI“. Tedy 

příslušníci, kteří neprošli směnným „hasičským“ životem a nejsou plně identifikováni 

s prožitky hasičů ve směnách. Tyto rozdíly ve zkušenostech získávaných pohybem 

v odlišných podmínkách vedou až k stereotypnímu vnímání, a to na obou stranách. Hasiči 

ve směnách projevují vnitřní nedůvěru v rozhodnutí nebo činnosti příslušníků pracujících 

v jiných odvětvích sboru a ti naopak často zjednodušují své mínění o směnových hasičích 

jako na skupinu, která si stále na něco stěžuje nebo která vyhledává problémy.  
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6. 2. 2 Vazby na osobní zázemí 

 

Osobní zázemí je pro hasiče nesmírně podstatným prvkem v jejich fungování ve skupině. 

Asi každý hasič má na stanici svůj hrníček (často desítky let), ale i další předměty, kterými 

podvědomě v rámci skupiny vandruje své soukromí. V režimu výkonu služby 24 hodin na 

pracovišti a 48 hodin mimo něj je takové chování logické. Osobní zázemí je v rámci směny 

vyhledáváno nejrůznějšími způsoby. Projevuje se nejrůznějšími druhy rituálů. Proto je 

velice žádoucí vytvářet na stanicích podmínky pro nejrůznější možnosti osobní separace. 

To mohou být takové samozřejmosti jako je vlastní skříňka, postel, nádobí apod. Každý 

člověk má jinou míru potřeby se v rámci směny separovat či jinak identifikovat své 

soukromí. Často jsou vytvářeny menší podskupiny (neformální), které v době mimo plnění 

služebních úkolů v rámci směny prožívají čas společně. Tyto neformální podskupiny 

mohou mít značný vliv na projevy a chování celé skupiny, a to jak v pozitivním tak 

v negativním ohledu (například mohou motivovat celou skupinu k sociálním aktivitám, 

jako jsou sportovní a jiné akce, setkávání mimo dobu služby apod. nebo mohou strhávat 

celý kolektiv k negativním postojům a aktivitám s nejrůznějšími projevy, které se mnohdy 

projevují vznikem konfliktů ve skupině /12/). 

Vzhledem k tomu, že hasiči na pracovišti tráví značnou část doby svého produktivního 

života, jsou na své osobní zázemí v rámci směny velice vnímaví. Jejich „soukromí“ 

v rámci směny je potřeba brát v úvahu a respektovat. Občasné snahy o striktní dodržování 

předpisů i v neexponovaném čase směny se dříve nebo později ukáží jako naprosto 

neefektivní. Naopak pro dosažení optimálních pracovních výkonů je potřebný respekt 

k osobním potřebám hasičů na směně.  

Další důležitou stránkou psychosociálních vazeb (vlivů) je osobní život hasičů jako takový. 

Nezřídka se stává (zejména na stanicích typu P1, kterých je nejvíce), že i rodiny hasičů se 

stávají součástí prožívání směn. Rodinní příslušníci se vzájemně dobře znají a často se 

společně aktivně setkávají. Tím je de facto hasičská směna rozšiřována o další neformální 

členy skupiny. Při zásadní změně režimu výkonu služby je i tento fenomén potřeba brát 

v úvahu, aby necitlivým zásahem nedošlo k narušení funkčních sociálních vazeb mezi 

hasiči a jejich zázemím, což by se mohlo v konečném důsledku velice negativně projevit 

na pracovní výkonnosti hasičů. Na druhou stranu je třeba vnímat, že směnný režim 24/48 
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hodin je značně zatěžující právě s ohledem na rodinný (partnerský) život hasičů. Je třeba si 

uvědomit, že takto nastavený cyklus výkonu služby neumožňuje např. trávení víkendů 

s rodinou nebo partnerkou. Vždy některý z víkendových dní buď nastupuje, nebo končí 

směna nebo zasahuje přes dva víkendové dny. Obdobně je tomu s Vánoci, Silvestrem a 

jinými významnými dny, kdy nemohou být rodiny (partneři) společně. Z dlouhodobého 

hlediska některé partnerky tyto zdánlivé maličkosti odmítají akceptovat. Dostavují se 

výčitky typu „zase nebudeme spolu, zase budeme doma“ atd., které často končí 

partnerským oddělením. Řada hasičů je zneklidňována svou periodickou nepřítomností 

s partnerem, což vede k podezřívání, které není založeno na reálných faktech. Ellen 

Kirschman (2004) uvádí, že 64% hasičů pracujících na směnách (24/48) je přesvědčeno, že 

mezi hasiči je větší rozvodovost než v běžné populaci (Tulsa, Oklahoma) [46]. Tento 

„dojem“ však naprosto nekorespondoval s realitou, protože výzkumy Národního 

zdravotnického úřadu USA dokládají, že v běžné populaci se rozvede 50% manželství 

(poprvé sezdaných). Na reprezentativním vzorku 349 „délesloužících“ hasičů byla zjištěna 

rozvodovost o 4% nižší, než je tomu u běžné populace, což vůbec nekoresponduje 

s míněním samotných hasičů [39]. I zde je vidět specifické vnitřní nastavení hasičů po 

dlouhodobém směnném režimu 24/48. V tomto ohledu by naopak změna režimu výkonu 

služby na systém jiný mohla z dlouhodobého hlediska přispět ke stabilizaci zázemí řady 

hasičů.  

Pro hasičskou profesi je velice důležitý přesah práce – soukromí, neboť tato dvě prostředí 

vzájemně ovlivňují chování jedince. Je přirozené, že starosti z práce jsou přenášeny do 

rodiny a naopak rodinné do práce. To se projevuje ve změnách chování v obou prostředích. 

Je velice důležité, že dnešní psychologická služba u HZS ČR tento důležitý aspekt řeší, 

čímž napomáhá k psychické stabilizaci jak hasičů, tak jejich blízkých. V této oblasti je 

potřeba udržovat nastavený trend a nadále využívat psychology HZS také ve prospěch 

rodin příslušníků, neboť jde o prevenci vzniku problémů ve směnách jako takových. Tuto 

interakci dvou prostředí je i do budoucna nutné respektovat. V grafu č. 7 je patrná pomoc 

poskytovaná rodinným příslušníkům hasičů (rok 2013). 
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Graf č. 7 Poradenství a terapie poskytovaná rodinným příslušníkům hasičů v roce 2013 (Zdroj: MV-GŘ 

HZS ČR „Hodnocení činnosti psychologické služby HZS ČR“) 

 

 

6. 3 Porovnání výhod a nevýhod stávajícího modelu s navrhovaným 

řešením z psychologických hledisek 

 

V návaznosti na předchozí kapitoly se nyní pokusme sestavit přehled výhod a nevýhod 

stávajícího režimu výkonu služby a to z hlediska směnových hasičů tak z hlediska 

managementu. Smyslem je utvoření si ucelené představy o možném dopadu případných 

změn ve výkonu služby na směnové hasiče s identifikací „kritických“ míst. Tato kritická 

místa pak musí být brána v úvahu jak v samotném systému výkonu služby, tak především 

ve formě jeho implementace.  
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Úvodem je třeba říci, že velká část směnových hasičů stávávající model výkonu služby 

preferuje. Nemyslím si, že by hlavním důvodem tohoto postoje byla tradice 60 let54 trvání 

tohoto systému. Nejčastější důvody pro tento systém uváděné směnovými příslušníky jsou: 

- 2 dny volna, 

- pravidelnost směn, 

- dojíždění za prací pouze 1x za 3 dny, 

- možnost zajištění vedlejšího přivýdělku. 

Nevýhody tohoto modelu prakticky neuvádí. Při tom je třeba brát v úvahu, že se jedná o 

stanoviska „zaměstnanecká“. Tedy o takový to úhel pohledu, který zpravidla hodnotí 

zejména vhodnost (či spíše výhodnost) plynoucí pro jednotlivce (osobní pozitiva). Na 

straně druhé je nutné zohlednit pohled managementu, který při svém posuzování musí 

zohledňovat mnoho dalších hledisek (ekonomické, personální, budoucí trendy a prognózy 

atd.). Rozdílné odpovědnosti těchto skupin generují principiální rozdíly v posuzování 

priorit i jejich významů. Ideálním stavem by mělo být vzájemné pochopení vznášených 

argumentů a jejich relevanci. Z toho je patrné, že jak směnoví příslušníci, tak management 

nemohou vnímat zcela identicky výhody a nevýhody posuzovaných systémů výkonu 

služby. Posuzování výhod a nevýhod jsem tedy rozdělil na dvě základní oblasti: 

- Směnnost (výhody a nevýhody vážící se k cyklice směn a záležitostí s tím 

souvisejících). 

- Rotace (výhody a nevýhody související s problematikou četnosti výměny 

příslušníků na směnách a počtu osob ve směnách). 

 

                                                 

54 Systém režimu výkonu služby 24/48 hodin funguje od roku 1953 resp. s účinností od roku 1954 

v souvislosti s tehdy novým zákonem o státním požárním dozoru a požární ochraně č. 35/1953 Sb., který 

nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1954. 
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6. 3. 1 Směnnost 

 

Objektivizací náhledu na první posuzovanou výhodu stávajícího modelu výkonu služby (1 

den práce 2 dny volno) zjistíme, že u oněch dvou dnů volna se nejedná o plnohodnotné 2 

dny, neboť v prvním dni volna končí hasič směnu v 7:00 hodin ráno. Přičteme-li k tomuto 

faktu ještě čas nutný k opuštění pracoviště a dopravy do místa bydliště začíná den první 

volna časem mezi 8:00 až 9:00 hodin. V řadě případů je nutné část prvního dne volna 

využít na odpočinek po nočním výkonu služby. Druhý den volna je rovněž objektivně 

omezen nutností přípravy na následující den výkonu služby. Před směnou nelze požívat 

alkoholické nápoje nebo provádět činnosti, které by snižovali připravenost k následnému 

výkonu služby (§ 92 odst. 3 písm. h) zákona č. 361/2003 Sb.) [27]. Čili je zřejmé, že 

objektivně nelze argumentovat dvěma dny volna jako silnou stránkou systému. Přesto je 

zachováván postoj hasičů k jednoznačné výhodnosti tohoto řešení.  

Pravidelnost cyklu směn je v dnešní době rovněž jevem ne zcela funkčním. Důvodem 

přerušování pravidelnosti cyklu je nedostatečný počet příslušníků (tabulkových míst) na 

stanicích, čímž vzniká stále větší potřeba zajišťovat doplnění jiných směn. Hasiči tak 

velice často slouží režim výkonu služby v opačném poměru tedy 48/24 hodinám. Nově 

navrhovaný model režimu výkonu služby je hasiči vnímán jako „revoluční“. Hodnocené 

negativum spatřují v opuštění pravidelného neustále se opakujícího cyklu 24 hod práce 48 

hodin volna. Přičemž naopak v navrhovaném dynamickém režimu 12 hodin práce a x dní 

volna (dny volna závisí na rozpisu služeb, který by se generoval zpravidla na období 1 

měsíce) existuje objektivně více volna než ve stávající formě. Pravda po některé směně 

může mít příslušník volno pouze 24 hodin, ale po některé směně může mít volno až 72 

hodin. V současném modelu hasiči tráví na pracovišti 240 hodin měsíčně. V nově 

navrhovaném řešení se čas pobytu na pracovišti pohybuje v intervalu od 180 do 199 hodin 

měsíčně55. Z uvedených údajů lze demonstrovat exaktní argumentaci pro tvrzení, že nový 

systém poskytne hasičům více volna pro rodinu či záliby.  

                                                 

55 Vztaženo k variantě „F“ navrženého řešení, což je středová (optimální) hodnota, kde je počítáno s fondem 

doby služby v týdnu 45 hod. I při maximální hodnotě FDSt 48 hod by byla doba strávená na pracovišti 

intervalem 192 až 212,5 hod stále nižší než v současném režimu. 
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Možnost dojíždět za prací do větších vzdáleností je tedy jedinou objektivní výhodou tohoto 

systému výkonu služby. Jednak příslušník spoří finanční prostředky (dojíždí do práce 1/3 

dny) a jednak může efektivněji dosahovat větších vzdáleností. I když i zde je tato výhoda 

stále častěji snižována potřebou doplňování směn i postupující výstavbou rychlostních 

komunikací, které výrazně „zkracují vzdálenosti“ v regionech za stejný čas můžeme dnes 

cestovat na dvojnásobnou vzdálenost.  

Z psychologického hlediska je tedy možné popsat tuto situaci jako vznikající atribuční 

chybu /10/. Hasiči totiž většinou stále hodnotí výhody stávajícího systému, aniž by si 

uvědomovali, že se kolem postupně mění podmínky a okolnosti původně zcela odlišné. Jde 

zřejmě o jakousi formu stereotypního vnímání. Zároveň je nutné si uvědomit, že objektivní 

fakta nemusí mít požadovanou váhu (nebo spíše hodnotu), jestliže je lidé vnímají 

z jakéhokoliv důvodu negativně.  

 

6. 3. 2 Rotace hasičů ve směnách a velikost kolektivu 

 

V kapitole 6. 2 je zmíněn vliv nízké fluktuace osob v kolektivu hasičů (směnách) na 

chování skupiny a to zejména na stanicích typu „P“. I zde dochází k častému rozkolu 

v úhlu pohledu zaměstnanec – management (hasič – velitel) při posuzování vhodnosti 

takového stavu. Nově navrhovaný model výkonu služby je též nazýván přívlastkem 

„dynamický“, a to nejen z hlediska šíře jakou nabízí pro možnosti plánování směn, ale také 

z hlediska větší rotace hasičů. Zatímco stávající stav je hasiči považován za výhodný, 

vedení jej hodnotí jako málo progresivní. Argumentem „pro“ je hypotéza, že se všichni 

dokonale znají a tudíž v případě zásahu je možné počítat s maximální souhrou kolektivu 

(družstva). Argumentací proti je vysoká míra rigidity dlouhodobě neměnných kolektivů. 

Pravdou je, že vysoká míra souhry jedinců ve skupině je v běžně se odvíjejících činnostech 

velice produktivní. Jednoduše řečeno, „každý ví, co má dělat, kam si má při které činnosti 

stoupnout atd.“. To je nezpochybnitelné. Tento styl je ovšem poplatný především pokud 

funguje izolovaně. Příkladem kdy vznikají problémy při potřebě uplatnění návyků a 

dovedností stanovených v interních předpisech HZS ČR [7, 6]. Izolovaná skupina totiž 

v čase začne vykonávat běžné zásahové činnosti tzv. „podle svého“ nikoliv dle požadavku 

předpisu [7]. V okamžiku kdy má takové družstvo kooperovat s jinou skupinou, dochází 
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k nedorozuměním, neboť členové jiné skupiny očekávají standardní chování (činnosti), což 

z izolovaně se vyvíjejícího kolektivu nepřichází. Problémem pak bývá např. chybné 

používání útočných proudů na rozdělovačích, neznalost signálů, tvoření a sestavování 

nastavovacích žebříků atd. Při větších zásazích tak vznikají situace, které minimálně 

ztěžují zdolávání řešené události, ale mohou být zdrojem i pro vznik nebezpečných situací. 

V této souvislosti je třeba vydefinovat, jaké jsou klíčové požadavky na výkon hasičů: 

a) schopnost podávat vysoký výkon v extrémních podmínkách a situacích, 

b) vysoká kvalita výkonu, 

c) vysoká stabilita výkonu v čase, 

d) disponibilita pracovního výkonu, 

e) vysoká flexibilita pracovního výkonu bezprostředně související s řiditelností 

organizace v oblasti operačního řízení. 

Vzniká tedy zvláštní paradox, který z dlouhodobě personálně stabilního kolektivu vytváří 

problematické uskupení, neboť negativa takové dlouhodobé stabilizace skupiny hasičů 

vede k: 

a) vytvoření a stabilizaci nežádoucích osobních vztahů a vazeb, které narušují 

pracovní výkon (koalice, opozice, vzájemná závislost apod.), 

b) nárůstu alergického prožívání a chování ve skupinách, zejména u vnímavých 

jedinců, 

c) nežádoucím změnám v myšlení a jednání velitelů směn při zásahu, zejména 

v oblasti velení a kontroly výkonu jednotlivců i skupin56. 

Tato shora uvedená zjištění jsou v přímém rozporu s primárním požadavkem kladoucím 

důraz na schopnost podávání vysokých výkonů v extrémních podmínkách. Přínos a 

podmínky, za nichž bude platit větší (častější) rotace příslušníků ve směnách je definován 

v následujících bodech: 

                                                 

56 Velitelé často uvádí, že se při zásahu nemusí starat o své lidi neboť „oni sami dobře vědí, co mají dělat“. 

To je ovšem zásadní chyba, protože velitel se nesmí bezmezně spoléhat na tento jev a je naopak povinen 

ověřovat si a kontrolovat účinnost a účelnost vydaných rozkazů a opatření. Takové chování je příčinou 

mnoha chyb, které v konečném důsledku snižují efektivnost zásahu nebo jsou zdrojem nebezpečných situací. 
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1. Rotace hasičů ve směnách v rámci stanice musí být systém (nikoliv nahodilý děj). 

2. Rotace hasičů patří k „měkkým“ formám činnosti řídícího pracovníka, protože: 

a) není spojena s dodatečnými náklady, 

b) téměř zcela zasahuje do problematiky vedení lidí. 

3. Rotace hasičů představuje v pozitivním smyslu zvýšený nárok na adaptabilitu (a 

adaptaci) všech hasičů i velitelů směn, proto bude, zejména v počátcích, prožívána 

negativně; teprve až dostane podobu zaběhnutého algoritmu, dojde k výraznému 

snížení emočního napětí a příp. chybných rozhodnutí. 

4. Rotace hasičů ve směnách: 

a) představuje trénink adaptability (působí proti nežádoucí adaptační rigiditě), 

b) umožňuje budovat v kolektivech především efektivní pracovní vztahy, 

c) působí proti vytváření nežádoucích vztahů osobní závislosti – ať už 

z jakýchkoli příčin. 

Větší rotace příslušníků přinese ještě další změny charakteristické pro skupiny /5/ Na 

malých stanicích se ze současných malých skupin o 5 lidech stanou de facto skupiny o 15 

hasičích. Lze předpokládat, že by tato skutečnost mohla pomoci tomu, že se vytvoří větší 

pocit sounáležitosti k jedné větší skupině namísto stávající „rivality“ směn. To by mohlo 

pomoci hasičům více se identifikovat s celou stanicí, nikoliv pouze s jednou směnou, jak je 

tomu často dosud. Rotace také napomůže odstranit neshody mezi některými jednotlivci ve 

skupinách, kteří nebudou spolu muset dlouhodobě sloužit na jedné směně. Naproti tomu na 

větších stanicích může hrozit zvětšením již tak velkých kolektivů přesný opak. Tedy pocit 

sounáležitosti nemusí být ani ke stanici ani ke směně /5/. Toto bude ještě vyžadovat 

samostatnou pozornost například vytvořením nejrůznějších profesních rituálů a aktivit 

podporujících sounáležitost s organizací.  
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6. 4 Psychologické aspekty procesu zavádění navrhovaného řešení do 

praxe 

 

Na základě shora popsaných skutečností je zřejmé, že implementaci je potřeba věnovat 

odpovídající pozornost. Proto by měl celý systém být konstruován včetně metody 

optimální implementace. Ta musí nutně zahrnovat fáze přípravné, realizační a feedback. 

Z praxe je obecně známo, jak ve státním sektoru probíhají často zcela zásadní systémové 

změny. Nepochybně nejčastější forma je „nikdo nic do poslední chvíle neví a zásadní věci 

se řeší doslova za pochodu“. Je zřejmé, že z tohoto „modelu“ většinou pramení řada chyb. 

Často tak i původně dobrá myšlenka zanikne v celém stromu realizačních procesů, které 

byly nedostatečně vysvětleny a argumentačně obhájeny. Většinou je podceňován význam 

komunikace na nejnižších stupních řízení v organizacích i schopnost „chápat“ potřebnost 

zaváděných změn. Neposkytuje se potřebný čas lidem k přemýšlení, čas pro odeznění 

prvotních emotivních úsudků, čas pro připravení se na dlouhodobé změny. Z řady případů 

je naopak zřejmé, že pokud se poskytne dostatečné množství informací, jsou lidé schopni 

změny přijímat s daleko větší mírou ochoty, než bez jejich znalosti. I sebelépe vytvořený 

systém, technicky (exaktně) prokazatelně funkční nemusí být úspěšný, jestliže nebude brát 

v úvahu „člověka“ jako entitu. Jestliže se ukáže, že je změna neakceptovatelná pro 

zaměstnance, může nastat kolaps celého systému.  

 

6. 4. 1 Fáze přípravná 

 

1. Včasná „vnitropodniková“ diskuse, jejímž cílem musí být předkládání všech 

známých dat a údajů, aby si cílová skupina mohla sama porovnat fakta a možnosti. 

Údaje nesmí být účelově zkreslovány. Takové jednání by bylo velmi rychle zjištěno 

a došlo by ke ztrátě důvěry nejen v připravovaný systém, ale také k jeho tvůrcům a 

to již na počátku jeho implementace.  

2. Analogií shora uvedeného bodu je zásada „nic nezatajovat“. Zveřejňovat vše co je 

dostupné. Nepodceňovat intelektuální schopnosti cílové skupiny.  
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3. Jako vhodný krok by mělo být provedení sociologického průzkumu. Následně 

získané poznatky vhodně využít k včasné korekci řešeného systému. 

4. Připravit systematické školení všech úrovní řízení (od shora dolů). Dokud nebude 

systém pochopen vyššími veliteli, není vhodné jej dále šířit. Šířit nový systém 

mohou jen ti, kteří jej sami pochopili a podrobně prozkoumali. Tím je možno 

minimalizovat chyby ve správné interpretaci. Rovněž je nutné klást důraz na 

správné zásady vedení a řízení lidí /13/. 

5. Měl by být vytvořen realizační harmonogram, který nezahrnuje pouze prvoplánové 

aktivity; tento harmonogram by měl být nepochybně předmětem diskuse s těžištěm 

ve vrcholovém vedení.  

 

6. 4. 2 Fáze realizační 

 

1. Systém rotace hasičů nesmí být rigidní, musí disponovat stupni volnosti, které 

umožní pružnou reakci na konkrétní specifické podmínky. 

2. Možné zdroje stupňů volnosti: 

a) doba změny – nikoli k pevně stanovenému datu, ale ve stanoveném časovém 

intervalu, 

b) směr pohybu – nikoli jednoznačně daný; na konci cyklu by se však neměl 

vyskytnout hasič, u kterého ke změně nedošlo. 

3. Případná řešitelská skupina by se neměla zabývat věcným záměrem, ale jeho 

provedením; věcný záměr je dostatečně podložen poznatky z oblasti psychologie 

práce a organizace a souvisejících vědních oborů. Naopak, uvedení věcného 

záměru do praxe by mělo mít obecně vyhovující podobu. 

4. S postupem řešení by měli být průběžně seznamováni všichni hasiči, aby mohli 

kdykoli, stanoveným způsobem anonymně uplatnit své připomínky. 

5. Využívat neformálních autorit ve směnách k šíření potřebných informací a 

nespoléhat pouze na služební postup viz /6/.  
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6. Uvedení do praxe by mělo mít podobu pilotního projektu s předem stanoveným 

postupem sledování a vyhodnocování, s pevně stanovenou dobou a formou 

závěrečného vyhodnocení57. 

7. Závěrečné vyhodnocení (včetně postupu) by mělo být zveřejněno; měly by z něj 

vyplynout případné, všem srozumitelné změny v systému. 

 

6. 4. 3 Fáze zpětné vazby (feedback) 

 

Po celou dobu implementace tedy jak v přípravné (diskusní) fázi, tak ve fázi realizační, je 

potřeba systematicky vyhodnocovat průběh realizace. Zpětná vazba je důležitá z několika 

důvodů. Primárně je pochopitelně nezbytná k provádění korekce nastavovaného systému, 

sekundární význam je rovněž psychologický, neboť srozumitelně projevovaný zájem 

kompetentních příslušníků o „stav věci“ napomáhá k adaptaci na probíhající změny. 

Zpětná vazba by měla být rozvržena v čase tak, aby byly sledovány jak operativní tak 

zejména strategické cíle. Ty ovšem musí být předem stanoveny. Přičemž platí, že 

operativní cíle je nutné sledovat častěji (průběžně) a strategické cíle pak méně často. 

Důležité je zjištěné výstupy postoupit všem k dispozici. Pro všechny tři uvedené fáze bude 

velmi vhodné využít speciální tým složený z psychologů (sociologů). K tomu je možné 

využít psychologickou službu HZS ČR. 

 

6. 5 Závěry 

 

Závěrem je možné konstatovat, že současný systém směn hasiči preferují a považují jej za 

optimální. Tento model bohužel zřejmě není v souladu s předpisy Evropské unie58 [64]. 

Změna systému bude nepochybně složitá a to zejména kvůli již zmiňované oblibě. Nový 

                                                 

57 V reálné implementaci ovšem zřejmě nebude možné pilotní princip realizovat, neboť by musel být takový 

experiment schválen zákonnou normou. Nový systém fungování bude vyžadovat změnu celé řady právních 

předpisů. Pilotní projekt by tak fungoval mimo rámce platné právní úpravy, kterým se řídí stávající výkon 

služby. 
58 Na legislativní soulad s právem EU není v ČR jednoznačný právní názor. 
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systém však přinese z dlouhodobého hlediska řadu výhod, které budou prospěšné nejen pro 

management, ale nakonec i pro samotné hasiče. Lze tvrdit, že v tomto ohledu všechny 

okolnosti nasvědčují nutnosti přistoupení ke změně 60 let trvajícího systému výkonu 

služby. Evidentní je fakt postupujícího vývoje (okolního světa) a je nezbytné na změny 

reagovat promyšleným a citlivým způsobem. 

Vzhledem k výše zmíněným problémům musí být věnována zvýšená pozornost především 

implementaci, aby nový systém dobře fungoval a byl postupně přijat za svůj i směnovými 

hasiči, jakožto cílovou skupinou. Vzhledem k tomu, že psychologických i sociologických 

aspektů je v této problematice celá řada budu doporučovat, aby na systému implementace 

pracoval speciální tým psychologů, a to s využitím psychologické služby HZS ČR. Tento 

tým může (dokonce by měl) být rozšířen o další odborníky z této oblasti, kteří by 

nepochybně napomohli s optimálním průběhem implementace. Bude rovněž nutné v rámci 

této odborné skupiny vytvořit návrhy na specifické programy pro podporu sounáležitosti 

/5/ zejména u stanic typů C2 a C3, kde rotace příslušníků může z dlouhodobého hlediska 

vytvářet psychosociální problémy.   
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7 Sociologický výzkum 

 

Problematika disertace, jejímž výsledkem je změna systému výkonu služby v jednotkách 

HZS krajů z 60 let ustáleného principu stabilních směn A, B, C organizovaných 

v pravidelných 3 denních cyklech (24 hodin na pracovišti, 48 hodin mezisměnové volno) 

na nový dynamický model doby služby s nepravidelným složením směny a zavedením 

režimu 12 hodinových směn, je velice citlivou záležitostí, především z pohledu 

implementačního. Uvnitř HZS ČR existují obavy z případného hromadného odchodu 

směnových příslušníků z výkonu služby, protože je pro ně nový systém doby služby 

neakceptovatelný. Tyto obavy existují jak mezi příslušníky v jednotkách HZS krajů, tak 

mezi příslušníky v managementu HZS ČR na všech úrovních řízení. Protože řešitel 

považuje zadání disertace jako obecně funkční model doby služby, je nezbytné věnovat 

potřebnou pozornost také případné implementaci tohoto řešení, a to zejména z pohledu 

jeho akceptace cílovou skupinou. Výzkum je tedy koncipován tak, aby dal odpověď na 

následující otázky: 

1. Jaký je postoj cílové skupiny k novému systému doby služby? 

2. Do jaké míry je možné stávající postoj cílové skupiny ovlivnit? 

3. Jaký je postoj managementu k novému modelu doby služby? 

4. Je možné pozitivně ovlivnit případný negativní postoj managementu? 

5. Do jaké míry může nový systém doby služby implementovaný do podmínek 

praxe motivovat některé příslušníky HZS krajů k odchodu od sboru? 

Cílem výzkumu je tedy podložit nebo vyvrátit shora uvedené obavy, fakty, z nichž bude 

možné učinit výrok, zda existuje nebo neexistuje riziko „hromadného“ odchodu 

příslušníků HZS krajů z jednotek z důvodu přechodu na nový model doby služby. Otázkou 

je rovněž jak se k případné změně bude stavět střední a vyšší management, který by měl 

tento model případně implementovat v praxi.  
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7. 1 Metodologie výzkumu 

 

Základní informace o provedeném sociologickém výzkumu: 

 

Typ výzkumu: kvantitativní výzkum – korelační šetření. 

 

Cílová skupina:  

- příslušníci HZS krajů zařazených k výkonu služby v jednotkách, 

- vyšší management HZS krajů, 

- střední management HZS krajů. 

 

Metoda výběru vzorků [38]: kvótový výběr podle kritérií; 

- velikosti HZS kraje, 

- typu stanic, 

- míře zaměstnanosti v kraji. 

 

Technika dotazování: dotazník  

 

Výzkumná metoda [42]: sémantický diferenciál 

 

Termín konání výzkumu: 1. 5. – 30. 6. 2014 

 

Výsledný soubor: 172 respondentů  

 

Metoda hodnocení dat: párový t-test pomocí software SPSS (Mgr. Barbora Balková MV-

GŘ HZS ČR). 

 

Závěry z provedeného výzkumu jsou uvedeny v kapitole č. 7. 3. Výzkumný plán včetně 

závěrečné zprávy a veškeré dokumentace jsou přílohou C disertační práce. 

 

7. 2 Závěry sociologického výzkumu 

 

Ze získaných dat lze provádět značné množství analýz a následných věcných interpretací, a 

to díky množství probandů zahrnutých do výzkumu a počtu informačních souborů, které 

byly zahrnuty v dotaznících. Pro účely disertace jsou vybrána pouze klíčová zjištění, která 

mohou mít vliv na další případnou implementaci změny doby služby.  
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7. 2. 1 Postoje k potřebnosti a akceptovatelnosti změny výkonu služby 

 

Základní zjištění nijak nepřekvapuje a již při koncipování vstupních hypotéz výzkumu 

s ním bylo vlastně počítáno. Jedná se o základní postoj respondentů k případné změně 

výkonu služby ze stávajícího na jiný model doby služby. V otázce „potřebnosti“ provedení 

takové změny uvedlo před objasňovací prezentací59 (dále jen „Prezentace“) pouze 7 % 

respondentů, že je taková změna potřebná. To znamená, že plných 93 % respondentů 

považuje takovou změnu za nepotřebnou. Po provedené Prezentaci došlo ke změně 

postoje směrem k jakémusi „uznání“ nutnosti změny pouze u 2 % respondentů. Vliv 

argumentů tedy na tuto oblast vnímání neměl prakticky žádný význam. Tento postoj se dá 

vysvětlovat tak, že respondenti sice věcně chápou předložená fakta, ale obecně považují 

nařízení Evropské unie jako nepotřebná a život komplikující regulace. Jde tady spíše o širší 

postoj k odmítání požadavku EU v podmínkách ČR, kde je stávající systém výkonu služby 

zaveden a je 60 let funkční. Faktem je, že na změnu systému není tlak z vnitřních potřeb 

organizace, ale z vnějších regulací. Na shora uvedený postoj respondentů nemá vliv žádný 

sledovaný parametr (region, věk, délka doby služby respondenta, vzdálenost od 

zaměstnání, možnosti přivýdělku či rodinný stav). Při bližším pohledu jsou patrné drobné 

diference mezi skupinami respondentů (graf č. 8). 

 

                                                 

59 Informační presentace, v které jsou objasněny důvody změny a možná řešení. Presentace je součástí 

Výzkumného plánu (Příloha C). 
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Graf č. 8 Srovnání postojů skupin respondentů k nutnosti či nepotřebnosti změny stávajícího výkonu služby 

(Zdroj: výzkum autora) 

 

Vyšší management HZS považuje změnu výkonu služby za nutnou ve 41 %, což se u této 

úrovně řízení jeví jako pochopitelné. Odlišný je postoj respondentů ve skupině středního 

managementu HZS krajů, kde před Prezentací změnu systému za nepotřebnou považovalo 

100 % respondentů. Po Prezentaci se k nutnosti provedení změny přiklonil jediný 

respondent. Procentuálně se tedy velitelé stanic rovnají s výsledky směnových hasičů. To 

je na jednu stranu pochopitelné, ale z hlediska případné implementace jde o důležité 

zjištění, protože jde o služební funkcionáře, kteří by měli v případě implementace jít 

příkladem a umět podřízeným problematiku maximálně přiblížit a objasnit. K tomuto 

postoji je ještě jeden faktický poznatek. Při zkoumání Δ parametrů (hodnoty rozdílu na 

škále dotazníku /1-6/ mezi dotazníkem před a po Prezentaci) je možné pozorovat posun 

v postoji u hasičů po Prezentaci, kdy došlo k přehodnocení postoje směrem k „nutnosti“ u 

17 % respondentů (9 % směrem k „nepotřebnosti“). Zde je možné usuzovat, že cílenou 

informovaností se střednědobým účinkem by bylo možné stávající postoje ovlivnit. U 

velitelů stanic bylo v hodnotě Δ pozitivně posunuto v názoru dokonce 23 % (77 % bez 

posunu postoje a žádný posun k „nepotřebnosti“). 

V kontextu shora uvedených poznatků je nyní zajímavé srovnání s postojem probandů 

k akceptovatelnosti změny výkonu služby. Přestože naprostá většina respondentů považuje 

změnu za „nepotřebnou“, za „neakceptovatelnou“ ji vnímá 78 %, což je o 15 % méně 
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respondentů, než je tomu u vnímání potřebnosti. U hodnot Δ došlo k pozitivnímu posunu u 

27 % respondentů. Mnohem markantnější je rozdíl u skupiny středního managementu 

(velitelé), kde sice 100 % respondentů považuje změnu za nepotřebnou, ale jen 62 % tuto 

změnu považuje za neakceptovatelnou. To je rozdíl 38 % respondentů. Z těchto výsledků 

lze usuzovat, že někteří příslušníci sice změnu tohoto typu nechtějí, ale z praktického 

hlediska ji jsou ochotni akceptovat („když to bude muset být tak se nedá nic dělat“).  

 

7. 2. 2 Pochopení změny a její vnímání v čase 

Další důležité výstupy lze nalézt v interpretaci postojů zaměřených na vnímání parametrů 

změny výkonu služby (vnímání logiky systému) a vnímání případné změny z časových 

hledisek. Na dotaz, zda je respondentům změna pochopitelná či nesrozumitelná, uvedlo na 

počátku šetření 9 % hasičů, že je jim změna nesrozumitelná. Po Prezentaci pak plných 45 

% hasičů uvedlo, že je změna pochopitelná. To je posun o 36 %. U hodnot Δ byl patrný 

posun na škále směrem k pochopení u 52 % respondentů (směrem k nepochopení pak 17 % 

a 31 % respondentů svůj postoj nezměnilo). U skupiny středního managementu je posun 

k pochopení ještě markantnější. Zde došlo z původních 8 % porozumění problematice 

změny k následným 92 % pro porozumění. Výsledky po skupinách respondentů jsou 

uvedeny v grafu č. 9. 

 

 

Graf č. 9 Srovnání postojů skupin respondentů k pochopitelnosti či nesrozumitelnosti změny stávajícího 

výkonu služby (Zdroj: výzkum autora) 
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Neobvyklé výsledky jsou u skupiny respondentů vyššího managementu. Tam je zajímavé, 

že před objasněním problematiky připadala změna výkonu služby srozumitelná 47 % 

respondentům zatím co po Prezentaci, a tedy objasnění systému došlo k poklesu na 41 %. 

Neboli po Prezentaci připadala problematika změny méně srozumitelná více 

respondentům, než před jejím představením. Primárně se nabízí, že takovou změnu postoje 

mohl způsobit nekvalitní výklad. Proti tomuto tvrzení ale hovoří fakt, že výklad probíhal 

pro všechny skupiny respondentů identicky (stejné podklady, struktura, časová dotace 

atd.).  

Závěrem z této oblasti je fakt, že cílová skupina (tedy směnoví hasiči) jsou schopni vnímat 

věcné argumenty a nejsou „uzavřeni“ diskusi a procesu „vysvětlování“. Tento faktor je 

z hlediska aplikace velice důležitý a dává značné šance managementu postupně vysvětlit 

případnou nutnost změny citlivou a promyšlenou informační kampaní. Zcela zásadní pro 

případný proces implementace je však postoj vrcholného managementu. Pokud by byla 

těmito autoritami změna zpochybňována, nedojde k optimálnímu zakotvení (přijetí) změny 

u cílové skupiny. 

Zajímavý je také pohled na vnímání respondentů případné změny výkonu služby 

v časovém kontextu. Tedy jednak vyjádření postoje k očekávání změny – zda jde o proces 

náhlý nebo očekávaný a zda respondent změnu vnímá jako dohlednou či vzdálenou. 

V případě dříve zmíněných adjektiv je patrný určitý informační náskok managementu, 

neboť u obou skupin managementu jsou velmi vyrovnané postoje před i po Prezentaci 

(nejsou tím tak zaskočeni). Skupina hasičů považovala případnou změnu výkonu služby za 

více náhlou. Po vysvětlení okolností změny, tedy že se nejedná o aktuální problematiku, 

došlo ovšem k výrazné změně postoje, jak vyplývá z grafu č. 10. I toto je pozitivní zjištění 

a svědčí o důvěře hasičů ve sdělované informace. 
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Graf č. 10 Srovnání postojů skupin respondentů k očekávání či náhlosti změny stávajícího výkonu služby 

(Zdroj: výzkum autora) 

 

V otázce dohlednosti případné změny se vrcholový management v 94 % domníval, že 

změna je dohledná. Po Prezentaci došlo k částečné změně postoje směrem k vzdálenosti 

změny na hodnotu 82 %. U středního managementu byl poměr 69 : 31 % před a po 

seznámení s problematikou, a to i přes opakované zdůrazňování, že změna není aktuální a 

že jde o vědeckou práci. Výrazný posun v postoji nastal opět pouze u skupiny hasičů. Tam 

z počátečních 74 % respondentů, kteří považovali změnu za dohlednou, došlo po 

Prezentaci k posunu postoje až na pouhých 26 %. To se dá také vyjádřit tak, že 86 % 

hasičů uvěřilo tvrzení přednášejících, že změna není aktualitou následujících několika let. 

Srovnání je uvedeno v grafu č. 11. 
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Graf č. 11 Srovnání postojů skupin respondentů k dohlednosti či vzdálenosti změny stávajícího výkonu služby 

(Zdroj: výzkum autora) 

 

Získané poznatky lze následně shrnout do následujících výroků: 

- Vyšší management - považuje případnou změnu výkonu služby za nepotřebnou, 

spíše náhlou a nesrozumitelnou z časového hlediska za dohlednou. 

- Střední management – považuje případnou změnu výkonu služby za nepotřebnou, 

spíše náhlou, ale za pochopitelnou a z časového hlediska za dohlednou.  

- Hasiči - považují případnou změnu výkonu služby za nepotřebnou, náhlou, spíše 

nepochopitelnou a z časového hlediska za poměrně vzdálenou.  

 

Důležitá jsou zjištění o potenciálu posouvat postoje cílové skupiny vhodnou informační 

kampaní tak, aby byl dán prostor příslušníkům pochopit a vstřebat důvody vedoucí 

k razantní změně ustáleného režimu doby služby. Pro potřeby implementační metodiky je 

možné čerpat další potřebné podpůrné údaje ze získaných dat (příloha C), což nepochybně 

bude úkolem psychologické služby HZS ČR. Tímto byly zodpovězeny otázky z úvodu 

kapitoly č. 7.  Poslední nezodpovězenou otázkou zůstává pouze obava, do jaké míry by 

změna výkonu služby mohla motivovat příslušníky k odchodu ze služebního poměru. 

V rámci výzkumu taková otázka v dotazníku položena nebyla z obavy o působení „paniky“ 

mezi příslušníky. Z celé řady diskusí s příslušníky (prováděné vždy po provedeném šetření 

na stanicích) je možné vyslovit hypotézu, že by případná změna na zvýšenou odchodovost 

neměla zásadní vliv. Na ústní dotazy zda by pro hasiče byla taková změna onou „poslední 
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kapkou“, na základě které by odcházeli od HZS, byly zaznamenány jen 4 odpovědi ANO. 

Většinou se jednalo o příslušníky s dobou služby nad 20 let, kteří ovšem svůj odchod 

zvažují i nyní. Je zřejmé, že se o takové tvrzení nelze plně opírat, ale může být alespoň 

jakýmsi vodítkem k ucelené představě o postojích hasičů. 

 



148 

 



149 

 

ČÁST VI. 

ZÁVĚRY 

 

8. Dynamický systém výkonu služby 

 

Princip nového pojetí výkonu služby příslušníků HZS ČR, zařazovaných k výkonu služby 

do jednotek HZS krajů je tedy z matematického hlediska jednoznačně funkční, a tedy i 

aplikovatelný.  

Pro účely odlišení dosavadního modelu a nového řešení, byly zavedeny nové pojmy: 

„Statický a dynamický“ model doby služby. Stávající statický model je periodicky se 

opakující cyklus směn v režimu 24 hodin směna a 48 hodin volno. Statické směny mají 

přiřazen neměnný počet příslušníků s potřebnou odborností (velitel, strojník, hasič), včetně 

nutné zálohy pro nepřítomnost. Tím vzniká zvýšený požadavek na početní stavy, neboť 

každá směna na každé stanici musí mít tuto svou personální zálohu. Statický model směn 

je charakteristický značnou rigiditou, a to jak systémovou tak sociologickou. Nové pojetí 

přináší „revoluční“ prvky, které ovšem při zajištění stejného objemu činností, umožňuje 

razantní snížení nákladů na celý systém a přináší efektivitu požadovanou v zadání. 

V následujících kapitolách jsou stručně a chronologicky uvedeny všechny získané 

poznatky a hodnoty s potřebným zhodnocením a „zarámováním“ do systému. 

Dynamický model služby se opírá o tři základní pilíře, které svým potenciálem umožnily 

poskytnout dostatečný stupeň volnosti v celé soustavě, čímž došlo ke splnění cíle disertace. 

Těmito pilíři jsou: 

- Pojetí směny jako skladby příslušníků sestavených k výkonu služby, pro konkrétní 

časové období, z celkové množiny příslušníků P (stanice) a podmnožin odborností 

(V - velitelé, S - strojníci, H - hasiči). 

- Změna fondu doby služby (navýšení týdenního fondu). 

- Zavedení režimu výkonu služby pro den a noc s odlišným požadavkem na 

minimální početní stavy směny (mimo stanic typu P0 a P1). 
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Nový dynamický model výkonu služby je lineární posloupností. Lidská uskupení jsou 

ovšem prostředím dynamických systémů, což může a bude generovat faktory, které nelze 

lineárně matematicky modelovat. Navrhovaný model výkonu služby, nelze ověřit 

v podmínkách praxe například pilotním projektem, neboť by tím došlo k porušení 

stávajících platných právních předpisů. 

 Lze ovšem vyslovit hypotézu, že stávající statický model výkonu služby s cyklicky 

se opakujícími směnami A, B, C, které jsou ovlivňovány stejnými faktory (mzdy, FDS, 

početní stavy, s nimiž je pracováno i v novém řešení), je rovněž v teoretické rovině 

lineárním systémem a přesto v podmínkách praxe 60 let funkční. Z uvedeného je možné 

dovodit, že rovněž nový dynamický systém, bude v praxi plně funkční. V zásadě lze tvrdit, 

že i nový model je z pohledu jedince jistým cyklickým procesem. Rozdíl je pouze v délce 

opakování cyklu směn.  

 

8. 1 Výhody (silné stránky) dynamického modelu doby služby 

 

Dynamický systém směn přináší, oproti stávajícímu řešení, značnou flexibilitu, a to 

systémovou, manažerskou i sociologickou. Podrobně je problematika flexibility obsažena 

v části IV. Zde je uveden souhrn zásadních faktů a poznatků.  

 

8. 1. 1 Systémová flexibilita 

 

Pod pojmem „systémová“ flexibilita se rozumí značný potenciál navrženého systému pro 

stanovení (výpočet) potřebného množství příslušníků k zajištění výkonu služby na 

stanicích HZS krajů. Celá struktura výpočtů je charakteristická tím, že umožňuje 

modelovat varianty podle konkrétních specifických podmínek na příslušné stanici. Tím je 

dána garance funkčnosti a efektivity. Výpočet zohledňuje nejen typ stanice HZS kraje, ale 

rovněž její „vytíženost“ v systému plošného pokrytí (charakter nebezpečí území). Dále 

výpočty umožňují zohlednění personální skladby stanice, především pro nastavení 

odpovídající zálohy pro nepřítomnost (každá stanice má odlišnou skladbu příslušníků 
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podle jejich délky doby služby u HZS ČR, což generuje zvýšené nároky na nepřítomnost – 

ozdravné pobyty apod.). Výpočty lze aplikovat i na stanovení příslušného počtu dalších 

odborností potřebných pro zajišťování výkonu služby (lezci, potápěči apod.). Umožňuje 

také zahrnovat do výpočtu zvýšené nároky na zahraniční služební cesty atd. (USAR týmy). 

V celém systému je prokázán dostatečný potenciál, umožňující vykrytí uvedených 

individuálních potřeb jednotlivých stanic. V případě potřeby lze například úpravou fondu 

doby služby o pouhých ½ hodiny týdně, vygenerovat v systému dalších 172 tabulkových 

míst60. 

 

8. 1. 2 Manažerská flexibilita 

 

Pojmem „manažerská“ flexibilita se rozumí soubor manažerských úkonů, který se v novém 

pojetí, buď zcela nově otevírá, nebo usnadňuje úkony stávající. Navrhovaný model je na 

základě svého matematického zobecnění možné využít pro softwarové řešení, umožňující 

manažerům (služebním funkcionářům) sestavovat výkon služby pomocí výpočetní 

techniky, což usnadní současný, velmi složitý proces řešení zástupů na směnách, 

doplňování směn a dosluhování nebo naopak uvolňování z výkonu služby při vyrovnávání 

fondu doby služby.  Nový systém by tedy mj. měl přinést jednodušší administrativu pro 

velitele stanic a směn.  

Dalším nesporným přínosem dynamického systému směn je pro velitele fakt, že všichni 

disponibilní příslušníci budou (nebo spíše měli by být) stavěni k výkonu služby na denní 

směně, kdy je z hlediska reakce na rizika největší potřeba sil konkrétní stanice a zároveň je 

nejvíce požadavků na organizační činnosti (odborná příprava, IMZ, činnosti techniků 

služeb atd.). Toto nasazení je umožněno tím, že na noční směny je vždy požadován pouze 

minimální počtení stav směny k zajištění akceschopnosti (ten může být individuální pro 

každou stanici podle míry rizik, ale může být také jiný na stejné stanici v různých obdobích 

/léto, zima, mimořádná služební opatření mající vztah ke konkrétním akcím apod./). Ti 

příslušníci, kteří nečerpají služební volno, jsou tedy disponibilní v nejvýhodnější dobu. 

                                                 

60 Například navýšením ½ hodiny FDSt , oproti variantě F v příloze A, získá systém dalších 172 tabulkových 

míst v rámci HZS ČR. 
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V tabulce č. 9 je uvedeno srovnání stávajícího využití příslušníků k výkonu služby 

v porovnání s dynamickým modelem. Účelnost spočívá v počtu příslušníků, kteří nejsou 

využití k výkonu služby (poměr příslušníků ve službě a mimo pracoviště). 

 

Tabulka č. 9 Porovnání účelnosti statického a dynamického pojetí doby služby (Zdroj: autor) 
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P0 9 2 7 77,8% 10 4 6 60,0%

P1 15 4 11 73,3% 20 8 12 60,0%

P2 24 6 18 75,0% 25 10 15 60,0%

P3 33 8 25 75,8% 33 13 20 60,6%

P4 39 8 31 79,5% 33 13 20 60,6%

C1 39 8 31 79,5% 33 13 20 60,6%

C2 45 10 35 77,8% 35 14 21 60,0%

C3 60 14 46 76,7% 53 22 31 58,5%

Průměry 76,9% 60,0%

rozdíl 16,9%

Srovnání účelnosti systémů směn

T
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Současný stav Dynamický model var. F

 

 

8. 1. 3 Sociologická flexibilita 

 

Sociologickou flexibilitou rozumíme především ty vlivy mající pozitivní účinek na sociální 

skupinu, kterou je také směna příslušníků. Mezi nejpodstatnější jevy můžeme uvést 

„rozbití“ komunitního charakteru zejména malých a středních směn. Vyšší mírou rotace 

příslušníků ve směnách, respektive větším počtem příslušníků zapojených do směn, 

dochází k zvýšené sociální vnímavosti. Jedinci se musí více sociálně integrovat a 
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orientovat, čímž jsou lépe připraveni k učení, růstu a rozvíjení sociálních dovedností. Jde o 

přesný opak směn, které se po dlouhá období personálně nic nemění. V takových 

skupinách se postupně rozvíjí specifické skupinové „jádro“, které se stává z hlediska 

managementu těžko řiditelné. Uzavřenost takových skupin (skoro rodiny) velice negativně 

přijímá jakékoliv změny (zpravidla organizační). Sociologická flexibilita umožní také 

posunutí sounáležitosti a integrity s vyšším celkem. Nad současné soužití se směnou A, B 

nebo C lze předpokládat sžití se stanicí a rozšíření tak vědomí „MY“ na větší celek. O 

rivalitě dnešních směn A, B, C není pochyb.  

Pro sociologickou stabilitu příslušníků má velký význam také navýšení volného času, tedy 

času možného využít pro rodinné zázemí i vlastní rozvoj. Dynamický režim doby služby 

objektivně přináší menší zatížení příslušníků pobytem na pracovišti. Oproti současným 240 

hodinám měsíčně se v novém systému pohybujeme v rozpětí 180 až 199 hodin měsíčně 

(roční průměr 195 hodin/měsíc), což představuje 45 hodin měsíčně pro čas trávený mimo 

výkon služby.  

 

8. 2 Zhodnocení výsledků dle zadání cílů 

 

Hledané řešení bylo teoreticky zobecněno, tzn., byla prokázána obecné platnost 

(zákonitost), při dodržení požadavků směrnice 2003/88/ES [35]. Výsledkem zkoumání 

jsou nové vzorce pro výpočet množství příslušníků k výkonu služby ve variantách pro 

identický výkon služby s neměnným počtem příslušníků v režimu den a noc a variantě pro 

diferencování těchto požadavků v uvedených režimech.  

Vzorec pro výpočet množství hasičů s neměnnými požadavky na minimální početní stavy 

v režimu „den a noc“, využitelný pro stanice P0 a P1 (stance bez snižování početních stavů 

v režimu „Noc“: 

 

pPsm

celkr

P kN
tNFDS

KR
N 


  ;      (7) 
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kde: 

NP ……. počet příslušníků, 

KR……. kalendářní rok v hodinách (24 hodin x 365 dní = 8760 hodin), 

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka (v hodinách), 

NPsm ….. minimální počet příslušníků požadovaný k pokrytí výkonu služby v jedné směně 

[19], 

kp ……… personální konstanta (její hodnota je číslo 1). 

 

Vzorec pro výpočet množství hasičů s diferencovanými požadavky na minimální početní 

stavy v režimu den a noc: 
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kde: 

Nx …… celkový počet příslušníků jednotlivých funkcí ve směně, 

PNi
den(noc)… požadovaný počet příslušníků dané funkce pro režim služby den a noc, 

KR……. kalendářní rok v hodinách (24 hodin x 365 dní = 8760 hodin), 

FDSr …. roční fond doby služby (v hodinách), 

tNcelk …. celkový čas nepřítomnosti jednoho příslušníka v kalendářním roce (v hodinách). 

 

Aplikací výpočtu bylo prokázáno, že je výsledek plně funkční a došlo rovněž k vytvoření 

modelových rozpisů směn, pro ověření pravdivosti výpočtů. Tyto výpočty jsou podrobně 

rozpracovány v částech III a IV a rozpisy směn jsou uvedeny v příloze B. 
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8. 3 Předpokládané komplikace nového řešení (slabá místa) 

 

V závěrech je nutné konstatovat, že předkládané řešení skýtá dvě komplikace, které je 

nutné brát v potaz zejména z pohledu managementu. Zrušením stabilních směn A, B, C 

dojde ke změně struktury řízení v jednotce. Stávající systém, kdy má příslušný velitel 

směny na stanici x přímých podřízených nebude možné v novém dynamickém modelu 

aplikovat. Rotace příslušníků je tak intenzivní, že tento model řízení vylučuje. Pro potřeby 

operačního řízení je problém řešitelný tím, že v rámci rozpisu směny bude dána 

jednoznačná zásada (pravidlo), kdo z přítomných velitelů čet, družstev (podle typu stanice) 

bude zároveň plnit roli velitele směny, jemuž jsou zbývající příslušníci po dobu směny 

podřízeni. V rámci organizačního řízení je nutné stanovit, kdo bude přímý nadřízený 

příslušníků. Na stanicích s počtem příslušníků do 35 osob61 je reálné, že jejich přímou 

nadřízenost bude zajišťovat velitel stanice případně jiný příslušník k tomu určený (zástupce 

velitele). Určité problémy mohou nastávat na stanicích s větším počtem příslušníků. Tato 

situace je bezpochyby jistou komplikací, avšak není neřešitelná a v porovnání k rozsahu 

řešené problematiky je zanedbatelná. Rozhodně bude nutné před případnou implementací 

dynamického modelu služby stanovit odpovídající model řízení. 

Obdobná komplikace oproti stávajícímu modelu je v zajišťování odborné přípravy. 

Současný systém je pro tuto rozsáhlou oblast výkonu služby optimální. Nový pohyb 

příslušníků ve směnách bude tuto zavedenou praxi znemožňovat. Ani tento aspekt ovšem 

není potřeba vnímat jako neakceptovatelný, neboť existuje několik možností, jak tuto 

záležitost organizačně zabezpečit. Obecně platí, že nový model doby služby bude 

vyžadovat komplexní úpravy všech souvisejících oblastí výkonu služby (odborná příprava 

apod.) Nejčastější fenomén, který provází diskuse o novém modelu doby služby 

spočívá v přiřazování novému modelu doby služby, stávající systémy výkonu služby! 

Je naprosto jednoznačné, že se tyto atributy budou muset (bude-li potřeba implementace 

nového modelu doby služby) přizpůsobit. 

 

                                                 

61 Lze vycházet z obecné zásady, že jeden vedoucí pracovník je schopen přímo řídit 35 podřízených. 
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8. 4 Zhodnocení dodržení STOP kritérií  

 

Velice důležité je zhodnocení dodržení omezujících podmínek, které byly vydefinovány 

jako tzv. „STOP kritéria“, při jejichž nedodržení by nemohlo dojít k úspěšné implementaci 

nového řešení modelu doby služby. Tato kritéria byla stanovena tak, aby nově nalezené 

řešení bylo nejen obecně platné v rovině teoretického poznání, ale aby bylo uplatnitelné 

v podmínkách praxe. První 3 ze 4 STOP kritérií (uvedené níže) vyplývají ze zadání vedení 

MV – GŘ HZS ČR. Poslední 4. kritérium bylo do řešení zapracováno zpracovatelem na 

základě studia historických podkladů, aby nedošlo k opakování historické chyby z roku 

1953 (viz text níže).  

Rekapitulace omezujících kritérií: 

c) Hledaný systém musí být funkční při zachování stávajícího fyzického početního 

stavu příslušníků HZS ČR určených pro výkon služby v jednotkách HZS krajů (na 

stanicích HZS krajů)62.  

d) Nesmí dojít k poklesu úrovně garantované pomoci občanům (resp. nesmí být 

narušena filozofie plošného pokrytí jednotkami PO). 

c) Doba služby příslušníků musí odpovídat požadavkům evropského práva (délka 

doby služby, fond pracovní doby, délka odpočinku) [35].  

d) Nesmí dojít ke snížení mezd příslušníků zařazených v jednotách HZS krajů. 

 

 

 

 

 

                                                 

62 Vztaženo k početnímu stavu příslušníků v jednotkách HZS krajů ke dni 1. 7. 2013. 
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8. 4. 1 Hledaný systém musí být funkční při zachování stávajícího fyzického 

početního stavu příslušníků HZS ČR určených pro výkon služby v jednotkách HZS 

krajů (na stanicích HZS krajů)63 

 

Toto základní kritérium bylo dodrženo a splněno. Z provedených výpočtových analýz 

došlo ke zjištění, že navrhovaný dynamický model doby služby lze pokrýt 6308 

příslušníky, což je o pouhých 23 tabulkových míst méně, než je ve fyzickém početním 

stavu HZS ČR k 1. 7. 2013. Jedná se o variantu F, uvedenou v příloze B. Tento počet je 

buď možné navýšit, nebo úpravou systému, kterou dynamický model variabilně umožňuje, 

upravit hodnoty tak, aby byl i tento výsledek ještě korigován. Ve variantě výpočtu D 

(tabulka v příloze A) je dokonce úspora tabulkových míst ve výši 540 příslušníků. Tato 

varianta je ovšem naprosto hraniční a jen technicky platná. Její implementace by byla 

v podmínkách praxe velice složitá a zřejmě neprůchodná. Rozhodné je, že nalezené řešení 

přináší reálné objektivní výhody, oproti současnému modelu doby služby. Variantu doby 

služby F tedy považujeme za funkční s akceptováním všech požadavků na dobu služby 

(nárok na nepřetržitý odpočinek v trvání nejméně 36 hodin, odpočinek mezi směnami min. 

11 hodin v průběhu 24 hodin). Přičemž varianta F znamená, že týdenní fond doby služby je 

45 hodin, je zavedena dynamická směna a poměr příslušníků denní a noční směny na 

stanicích C1, C2, C3, P2, P3 a P4 odpovídá hodnotám tabulky č. 7 (str. 93) 

 

8. 4. 2 Nesmí dojít k poklesu úrovně garantované pomoci občanům (resp. nesmí být 

narušena filozofie plošného pokrytí jednotkami PO) 

 

Kritérium dodržení principů plošného pokrytí bylo dodrženo. Bylo prokázáno, že lze 

upravovat požadavky na počty organizovaných výjezdů na vybraných typech stanic, podle 

míry rizika v denní a noční době v daném území. Tam kde dochází ke snížení požadavku 

na minimální početní stavy v noční době, je možné zvážit pro dané území využití jednotky 

SDH obce (ale i jiné) s potřebným dojezdovým časem. U využití jednotek SDH obcí pro 

                                                 

63 Vztaženo k početnímu stavu příslušníků v jednotkách HZS krajů ke dni 1. 7. 2013. 
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posílení nočních hodin je výhodou trend, kdy jednotky SDH obcí mají sníženou 

disponibilitu po denní dobu, kdy je většina členů jednotky v zaměstnání. Naopak ve 

večerních hodinách se jednotky SDH stávají mnohem disponibilnější. Oba systémy se tak 

mohou vhodně doplňovat. Navíc jak již bylo opakovaně konstatováno, dynamický model 

doby služby umožňuje specifický přístup pro každou stanici dle reálných rizik v území, jež 

je zajišťováno. K aplikaci uvedených principů není potřeba změny právních předpisů, 

protože stávající právní úprava tuto možnost již dnes připouští [19]. 

 

8. 4. 3 Doba služby příslušníků musí odpovídat požadavkům evropského práva (délka 

doby služby, fond pracovní doby, délka odpočinku)  

 

Toto stěžejní kritérium bylo splněno bezezbytku. Za předpokladu, že bude ČR vystavena 

tlaku na zajištění souladu (harmonizaci) národních předpisů se směrnicí 2003/88/ES [35], 

má HZS ČR řešení, které plně koresponduje s uvedenými požadavky směrnice. To 

znamená: 

a) režim doby služby je konstruován na max. 12 hodin v průběhu 24 hodin, 

b) délka odpočinku mezi jednotlivými směnami je vždy delší než 11 hodin v průběhu 

24 hodin, 

c) fond doby služby navržený ve variantě F (tabulka v příloze A) činí 45 hodin týdně, 

což je v přípustné hranici (směrnice umožňuje maximum 48 hodin týdně), 

d) ze systému výkonu služby byl zcela vyřazen prvek pohotovosti na pracovišti, čímž 

je vyřešena problematika započítávání této doby do fondu doby služby podle 

požadavku směrnice. 

 

8. 4. 4 Nesmí dojít ke snížení mezd příslušníků zařazených v jednotách HZS krajů. 

 

Toto poslední kritérium zařadil do řešení zpracovatel na základě zjištěného poznatku, že 

při poslední změně systému výkonu služby u HZS v roce 1953 [58], došlo k fatální chybě, 

která by se neměla opakovat. Tehdy došlo k prostému zavedení 3. směny na místo 
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původních dvou, bez navýšení mzdových prostředků do systému. Tím došlo k výraznému 

snížení mezd a následné personální devalvaci sboru. S touto neuváženou katastrofou se 

sbor vyrovnal až v 90. letech minulého století.  

Podle provedených šetření je možné systém změnit, aniž by došlo k poklesu mezd. 

Největší obava se opírá o fakt, že zrušením pohotovosti dojde ke snížení mezd příslušníků. 

Tato složka mzdy je v dnešní době její citelnou částí, pohybující se cca od 3700,- Kč po 

cca 6000,- Kč měsíčně v závislosti na platové třídě a tarifním stupni příslušníka. Takový 

pokles je pochopitelně nepřijatelný. Za předpokladu, že bude objem mzdových prostředků 

ponechán, mělo by dojít dokonce k mírnému navýšení měsíční mzdy u všech směnových 

příslušníků. V této hypotéze se vychází z faktu, že hodnota odměny za výkon služby 

příslušníka je vyšší, než odměna za dobu pohotovosti. Tak lze dovodit hodnotu 

„hasičohodiny“ pro výkon služby a „hasičohodinu“ za dobu pohotovosti. Odejmutím 

pohotovostí tedy každý příslušník přichází o 80 hodin měsíčně pohotovosti, ale zavedením 

nového modelu doby služby (varianta F) získává 30 hodin výkonu služby. Dosazením 

hodnot z reálných podkladů pro výplaty mezd je možné dopočítat, že hodnota hodiny 

služby se pohybuje od 130, - do 205 Kč/hod. doby služby. Naproti tomu hodina 

pohotovosti se pohybuje v rozpětí 49,- až 72,- Kč/hod. pohotovosti. Obojí v závislosti na 

platové třídě a tarifním stupni. Dosazením lze předpokládat, že 80 hodin pohotovosti 

měsíčně bude vždy nabývat menší hodnoty než 30 hodin měsíčně nárůstu za výkon služby. 

Podrobné srovnání je uvedeno v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10 Srovnání hodnot odměny za pohotovost a dobu služby 

 

Platová 

třída/platový 

stupeň

Přiznané 

složky 

Průměr na 

hod. práce

Průměr 

na hod. 

pohot.

Odměna za 

pohotovost 

na 

pracovišti

Plat celkem 

(bez 

odvodů)

Navýšení 

FDS o 30 

hod.

Rozdíl mezi 

pohotovostí 

a 

navýšením 

FDS

Plat celkem 

(bez 

odvodů)

Rozdíl 

modelu 

VAR.F a 

stávajícího  

stavu

3. tř. / 4. st. 22 730 Kč 140 Kč 49 Kč 3 977 Kč 26 707 Kč 4 200 Kč -223 Kč 26 930 Kč 223 Kč

3. tř. / 3. st. 21 570 Kč 133 Kč 46 Kč 3 774 Kč 25 344 Kč 3 990 Kč -216 Kč 25 560 Kč 216 Kč

3. tř. / 9. st. 26 160 Kč 161 Kč 56 Kč 4 577 Kč 30 737 Kč 4 830 Kč -253 Kč 30 990 Kč 253 Kč

3. tř. / 9. st. 26 720 Kč 164 Kč 57 Kč 4 675 Kč 31 395 Kč 4 920 Kč -245 Kč 31 640 Kč 245 Kč

3. tř. / 6. st. 23 640 Kč 145 Kč 51 Kč 4 136 Kč 27 776 Kč 4 350 Kč -214 Kč 27 990 Kč 214 Kč

3. tř. / 5. st. 22 920 Kč 141 Kč 49 Kč 4 010 Kč 26 930 Kč 4 230 Kč -220 Kč 27 150 Kč 220 Kč

3. tř. / 3. st. 21 370 Kč 131 Kč 46 Kč 3 739 Kč 25 109 Kč 3 930 Kč -191 Kč 25 300 Kč 191 Kč

3. tř. / 3. st. 21 370 Kč 131 Kč 46 Kč 3 739 Kč 25 109 Kč 3 930 Kč -191 Kč 25 300 Kč 191 Kč

5. tř. / 8. st. 30 940 Kč 190 Kč 67 Kč 5 414 Kč 36 354 Kč 5 700 Kč -286 Kč 36 640 Kč 286 Kč

5. tř. / 6. st. 31 060 Kč 191 Kč 67 Kč 5 435 Kč 36 495 Kč 5 730 Kč -295 Kč 36 790 Kč 295 Kč

5. tř. / 4. st. 27 300 Kč 168 Kč 59 Kč 4 777 Kč 32 077 Kč 5 040 Kč -263 Kč 32 340 Kč 263 Kč

5. tř. / 6. st. 28 260 Kč 174 Kč 61 Kč 4 954 Kč 33 214 Kč 5 220 Kč -266 Kč 33 480 Kč 266 Kč

5. tř. / 7. st. 30 800 Kč 189 Kč 66 Kč 5 389 Kč 36 189 Kč 5 670 Kč -281 Kč 36 470 Kč 281 Kč

5. tř. / 11.st. 33 380 Kč 205 Kč 72 Kč 5 841 Kč 39 221 Kč 6 150 Kč -309 Kč 39 530 Kč 309 Kč

5. tř. / 6. st. 28 560 Kč 176 Kč 61 Kč 4 997 Kč 33 557 Kč 5 280 Kč -283 Kč 33 840 Kč 283 Kč

Srovnání mezd příslušníků po zániku pohotovosti na pracovišti v porovnání s navýšením týdenního fondu doby služby na 45 

hodin

Mzdová data směnových příslušníků (KVK) rok 2012 Vypočtený model VAR.F

   Zdroj: Data HZS Karlovarského kraje rok 2012 

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že by u příslušníků přechodem na nový model služby, mohlo 

dojít k navýšení mezd v rozmezí cca 200 až 300 Kč,- měsíčně. Vzhledem k tomu, že při 

hledání nového modelu doby služby, byl dán důraz na nemožnost navýšení fondu 

mzdových prostředků u HZS ČR, není toto navyšování nutné. Znamenalo by navýšit 

mzdový fond o cca 19 mil. KČ ročně. Rozhodující je, že nemusí dojít k poklesu mezd. 

Zde je ovšem nutné finanční prostředky v systému ponechat a zajistit prosazení úpravy 

mzdových tarifů, aby byla garantována stejná výše mzdy u příslušníků HZS ČR. 

 

8. 5 Změny právních předpisů 

 

V úvodu disertace bylo konstatováno, že se hledané řešení neomezuje na stávající národní 

legislativu, neboť prioritou je zajistit řešení, které bude plně v souladu s právem 

evropským. V závěrech disertace je konstatováno, že zadání bylo splněno a to včetně všech 

stanovených omezujících kritérií. Přestože úprava stávající národní legislativy, mající 

vztah k navrženému modelu doby služby, nebyla mezi omezujícími kritérii, považuji pro 
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úplnost za nezbytné vyjmenovat, kterým ustanovením právních předpisů bude nutné 

v případě implementace nového systému doby služby, věnovat pozornost zejména: 

1. Zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů [27]: 

 § 52 odst. 1 - Základní doba služby v týdnu - navýšit na 45 hodin týdně (nebo 

podle jiné zvolené varianty), 

 § 53 odst. 5 – Rozvržení doby služby - Za směnu v celkovém trvání 16 hodin se u 

příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky považuje časový úsek v 

rozsahu 24 hodin, v němž je mimo výkon služby v trvání 16 hodin stanovena 

služební pohotovost v místě, kde jinak příslušník vykonává službu v trvání 8 hodin 

– vypustit. 

 §§ 114, 115 a 115a – Základní tarif - úprava základního tarifu pro příslušníky 

HZS ČR k umožnění přesunu finančních prostředků ze zrušených pohotovostí na 

služebně do navýšeného fondu doby služby. 

2. Vyhlášce 247/2001 Sb., příloha č. 3 Početní stavy hasičů [19].  

3. Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 28 ze dne 3.5.2007, 

kterým se stanoví zásady jednotného postupu při určování doby služby a doby odpočinku 

příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky s nerovnoměrně rozvrženou 

dobou služby. Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. Praha 2007 [11]: 

Nutná novela celého předpisu k popisu charakteru a pravidel nového systému fungování 

směn na stanicích HZS krajů. 

 

8. 6 Závěr práce a doporučení pro další postup ve vývoji 

 

Přínos pro vědu spatřuji ve vytvoření původního matematického modelu, pomocí něhož lze 

variabilně modelovat personální zajištění nepřetržité služby emergentních složek. Nový 
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princip vytváří teoretický základ pro aplikaci do praxe a to i v jiných složkách mimo HZS 

ČR, včetně zemí EU. Vygenerovaný systém je obecně platný.  

S využitím stanovených principů: zavedením dynamické směny, navýšením FDS 

příslušníka a snížením požadavků na početní stavy v noční době u vybraných stanic HZS 

krajů, bylo dosaženo hledaného cíle disertace. Pomocí výpočtů bylo zpracováno celkem 6 

variant. Varianty modelovaly různé délky FDS. Výsledná varianta počítá s týdenním FDS 

45 hodin. Výsledkem této varianty je, že by k zajištění funkčnosti systému postačovalo 

doplnit 28 tabulkových míst oproti stávajícím fyzickým početním stavům (6280). V roce 

2014 již došlo k navýšení početních stavů HZS ČR o 200 tabulkových míst a tak je jasné, 

že z uvedené varianty je možné slevovat. To znamená buď snižovat požadavek na délku 

FDS, nebo modelovat jiný poměr obsazení směn den/noc, než jak bylo kalkulováno ve 

výpočtech.  

Všechny varianty výpočtů jsou rozpracovány až do vzorových ročních rozpisů směn, které 

prokazují praktickou funkčnost, a to jak s ohledem na prokázání funkčnosti výpočtu, tak 

dodržení všech legislativních požadavků na směnnost (dodržování mezisměnového volna, 

FDS atd.). Při užití výsledné varianty by příslušník absolvoval od 14 do 16 směn měsíčně 

(z toho max. 4 noční směny) s tím, že by na pracovišti trávil od 180 do 199 hodin měsíčně, 

což je ve srovnání se současnými 240 hodinami měsíčně na pracovišti nezanedbatelný 

rozdíl. Dále bylo prokázáno, že lze zachovat stávající výši mzdy příslušníků. Bude-li 

objem mzdových prostředků v systému zachován, pak není důvod, aby pro stejný počet 

příslušníků došlo ke snížení mezd. Jde ovšem do značné míry o politické, nikoliv odborné 

hledisko.  

Aplikace nového modelu vyžaduje dílčí úpravy národních právních předpisů. Doporučení 

pro další vývoj, který by z logiky věci mohl a měl následovat, je vypracování podrobné 

aplikační metodiky, podle které by bylo postupováno. Jde totiž o velmi složitou a širokou 

proceduru zasahující do řady oblastí (personalistika, ekonomie, legislativa, výkon služby 

atd.). Chybná aplikace, která by nerespektovala nalezené zákonitosti a principy 

dynamického modelu doby služby by vedla k neúspěchu. Takové riziko zde vždy existuje a 

správná metodika nově definovaného systému je tedy nutností.  

Závěrem je nutné zdůraznit, že výsledky disertace jsou vědecké výsledky, které napomohly 

ukázat případnou cestu. V žádném případě se nejedná o předpis, který by měl být 
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v dohledném čase aplikován. Aplikace nalezeného řešení by vyžadovala celou řadu 

legislativních změn národních právních předpisů, což je samo o sobě dlouhodobý 

standardizovaný proces.  

Velice zajímavé je, že nejčastější argumentace oponentů nesměřuje na systém samotný, ale 

na systémy související. Nejčastější dotazy jsou typu „Jak bude prováděna odborná 

příprava? Jak bude prováděno hodnocení podřízených? Jak bude obsazována lezecká 

skupina?“ apod. Zde je nutné uvést, že jistě nelze aplikovat současné systémy výkonu 

služby (odborná příprava, činnosti speciálních služeb apod.) na nový model doby služby. 

Ten by vyžadoval přizpůsobení i dalších ustálených systémů vytvářených po 60 let na 

systém směn 24h práce 48h volno. Na druhou stranu není nijak složité tyto systémy 

uzpůsobit jinému režimu služby (jako je tomu v jiných zemích). Tyto argumenty jsou 

ovšem pochopitelné a lze je charakterizovat jako naprosto přirozenou atribuční chybu. 

Člověk má ve svém hodnocení situačních záležitostí tendenci příliš se soustředit „na konec 

příběhu“. Vždy by ale měla být soustředěna stejná pozornost vzniku a především 

postupnému vývoji sledované situace se všemi okolnostmi, které vývoj provází.  

V každém případě zůstává faktem, že stávající model doby služby je evidentně preferován 

všemi skupinami respondentů, a to bez ohledu na požadavek EU a bez ohledu na fakt, že 

většina argumentů stavěných proti novému modelu služby, je de facto subjektivní. Jediným 

objektivním dopadem pro cílovou skupinu s negativním výstupem, je zvýšení nákladů na 

cestování do zaměstnání, neboť místo 10 směn ve stávajícím systému vyžaduje nový 

model až 16 směn v měsíci. Nutno dodat, že i tento věcný argument je pouze dočasný a 

týká se stávajících příslušníků. Noví příslušníci by již nastupovali k HZS krajů bez 

historické zátěže spojené s potřebou adaptace na zavedenou změnu ustáleného systému 

doby služby.  

 

8. 6 Conclusions of the thesis and recommendation for further evolution 

 

By using all the above mentioned principles, the introduction of dynamic shifts, increasing 

the member’s fond of dynamic shift (FDS) and reducing the number of the firefighters at 

night shift at selected fire stations, the main target of this work has been achieved. By the 
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help of calculations, a total of 6 variants have been created. These variants modelled 

different lengths of FDS. The final alternative counts with a weekly FDS of 45 hours. The 

result of this option is, that the functionality of the system would be ensured by completing 

of 28 table positions compared to the existing numerical states (6280). In 2014, there was 

already an increase in the numbers in FRS CR by 200 table positions, and it is clear that 

the above options are possible to compromise. This means either reduce the length of FDS, 

or it is possible to model different occupancy ratio of day / night shifts as calculated in the 

calculations. The generated system is therefore generally applicable and also in case of 

application in practice it is very variable. 

All variants of calculation have been created to model the annual breakdown of shifts that 

demonstrate practical functionality, both with regard to the calculation of the proven 

functionality and compliance with all legislative requirements for working in shift 

(compliance of free time between particular shifts, FDS, etc.). When using the resulting 

variant, a firefighter would attend from 14 to 16 shifts per month (with max 4 night shifts) 

and would spend from 180 to 199 hours per month at work. This is compared with the 

current 240 hours per month in the workplace a negligible difference. It has been also 

proved that it is possible to maintain the current level of pay of firefighters. If the amount 

of wages in the system is maintained, then there is no reason to reduce wages for the same 

number of firefighters. However, this is largely a political, not a professional viewpoint. 

The final model of the working time is generally functional and universally applicable in 

similar cases outside the Fire and Rescue Service and even abroad. However, the 

application requires minor modifications of national legislation. Recommendation for the 

further development, which would logically could and should follow, is a creating of a 

detailed application methodology, according to which it should be acted. It is a very 

complex procedure involving a wide range of issues (human resources, economics, 

legislation, service performance, etc.). Incorrect application that would not respect the laws 

and principles of dynamic model of service would lead to failure. Such a risk is always 

there and correct methodology of newly defined system is therefore needed. 

Finally, it should be emphasized that the results of the thesis are general conclusions that 

helped to show possible changes. In any case, this is not a rule that should be applied in the 
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foreseeable future. Application of the solution found would require a number of legislative 

changes in national legislation, which itself is a long standardized process. 

Very interestingly, the most common argument of the opponents does not point to the 

system itself, but to the related systems. Frequently asked questions are e.g. "How will be 

the training conducted? How will be carried out the evaluation of subordinates? How will 

be ensured the climbing group? " etc. Here it should be noted that current systems of 

service (training, activities of special services, etc.) certainly cannot be applied to the new 

model years of service. That would require adjustment of other steady-state systems 

created for 60 years from the 24h work / 48h off. On the other hand, it is not difficult to 

adapt these systems to another service mode (as it is in other countries). These arguments, 

however, are understandable and can be described as a totally natural attribution error. 

Human tends in its assessment of situational issues to focus too much "at the end of the 

story." There should be always the same attention focused mainly on a gradual evolution of 

the situation with all the circumstances that accompany the development. 

In any case, there is a that the current model of duty and is clearly preferred by all groups 

of respondents, regardless on the request of the EU and regardless on the fact that most of 

the arguments built against the new service model is de facto subjective. The only 

objective impact on the target group with a negative outcome is the increase of the cost of 

commuting to work, because instead of 10 shifts in the current system the new model 

requires up to 16 shifts a month. It should be noted that even this eternal argument is only 

temporary and concerns the current firefighters. New FRS members would start their 

career without historical burden associated with the need to adapt to the established steady 

change of the service time. 
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