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Anotace 

BÁRTEK, Tomáš. Analýza a návrh označení hasičů při zásahu. Ostrava, 2016. 

Bakalářská práce. Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá systémy označování hasičů při zásahu. V první části 

práce je stručný přehled historie označování hasičů zejména v českých zemích. Druhá část 

práce se zabývá současnými systémy označení hasičů při zásahu ve vybraných zemích světa. 

Bakalářská práce se dále věnuje podrobné analýze současného systému zavedeného v České 

republice. V závěrečné části je poté, na základě předchozích rozborů, ekonomických aspektů 

a dalších faktorů, řešen samotný návrh nového možného systému označování hasičů 

a dalších osob podílejících se na řešení následků mimořádných událostí v České republice.   
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BÁRTEK, T. Analysis and Proposal of Firefighter Markings during Intervention. Ostrava, 

2016. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Fire Protection. 

 

Summary 

This bachelor thesis focuses on the systems of the firefighter markings during 

an intervention. In the first part, there is a brief overview of the history of the firefighter 

markings especially in the Czech lands. The second part focuses on the present systems of the 

firefighter markings during an intervention in selected countries in the world. The next part 

includes a detailed analysis of the present system established in the Czech Republic. Based 

on the results of the previous analysis, on the economic aspects and other factors, the last 

part deals with the concrete suggestion of the new possible system of markings 



 

 

of the firefighters and other persons involved in solving consequences of extraordinary 

situations in the Czech Republic.  
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Seznam použitých zkratek 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

GŘ   Generální ředitelství 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

JPO   Jednotka požární ochrany 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MU   Mimořádná událost 

MV   Ministerstvo vnitra 

OOPP   Osobní ochranné pracovní pomůcky 

OPIS   Operační a informační středisko 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

PČR   Policie České republiky 

PO   Požární ochrana 

PS   Požární stanice 

ŘD   Řídící důstojník 

SaP   Síly a prostředky 

SDH   Sbor dobrovolných hasičů 

SIAŘ   Sbírka interních aktů řízení 

SPD   Státní požární dozor 

ŠVZ   Školní a výcvikové zařízení 

USA   United States of America 

USAR   Urban search and rescue 

VD   Velitel družstva 

VDS   Velící důstojník směny 



11 

 

VJ   Velitel jednotky 

VS   Velitel sektoru 

VÚ   Velitel úseku 

VZ   Velitel zásahu 

ZPP   Zjišťování příčin požáru 

ZÚ   Záchranný útvar 

ZZS   Zdravotnická záchranná služba 
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Úvod 

Základní složky integrovaného záchranného systému zasahují v České republice 

denně u tisíců mimořádných událostí. Každá mimořádná událost je specifická a řešení jejích 

následků tak vždy vyžaduje určitý stupeň organizace, koordinace a řízení. Žádná 

ze základních složek IZS nemá systém nasazení sil a prostředků při řešení následků 

mimořádných událostí postaven na práci jednotlivce. Vždy se jedná o systém spolupráce 

většího či menšího kolektivu. Základem úspěchu je, aby jakýkoliv zásah měl svého velitele 

a aby každá osoba podílející se na jeho úspěšném zvládnutí věděla, na koho se v případě 

potřeby obrátit. Totéž platí analogicky i opačně při vydávání rozkazů, pokynů, příkazů 

a povelů velitelem zásahu směrem k podřízeným. Z důvodu, že u nezanedbatelné části MU, 

se na jejich řešení podílí více než jedna ze složek IZS a stejně tak se u zásahu samotných 

jednotek požární ochrany často objevuje více než jedna JPO, je nutno počítat s tím, že se 

osoby zasahující na místě MU osobně neznají. Důsledkem toho vzniká potřeba primárně 

označit/odlišit samotného velitele zásahu, ať už se jedná o příslušníka HZS ČR, PČR, 

zaměstnance ZZS, či jakoukoli jinou osobu. V mnoha případech vzniká i potřeba označení 

dalších osob z řad složek IZS (a často nejen z nich), které se na likvidaci následků MU 

podílejí. Při MU většího rozsahu jsou to například velitelé sektorů, velitelé úseků, velitelé 

jednotlivých JPO, vedoucí složek IZS, členové štábu VZ, tiskoví mluvčí, psychologové, 

zdravotníci u JPO a další [2].  

Cílem této práce je vytvořit nový systém označení jednotlivých hasičů, popřípadě 

i jiných osob, které se mohou podílet na zdolávání následků MU. Dle osobních zkušeností 

a názoru autora, který je příslušníkem vykonávající službu v jednotce HZS Zlínského kraje, 

je totiž současný systém označování používaný v ČR nedokonalý, v mnoha bodech neúplný 

a v některých ohledech i špatný. 

Ke splnění tohoto cíle je vhodné se nejprve stručně podívat do historie označování 

hasičů a dále pak na systémy označení zasahujících hasičů ve vybraných zemích světa. 

V neposlední řadě je potřeba podrobně analyzovat současný systém označení v ČR 

a důsledně zhodnotit jeho pozitiva a negativa. 
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Rešerše 

Ke splnění cíle bakalářské práce bylo potřeba nejprve vypracovat jednotlivé dílčí 

úkoly. Ty se týkaly podrobných analýz v rámci jednotlivých kapitol textu práce. Důvodem 

toho bylo, že neexistoval žádný dostupný zdroj informací, ať už v podobě knihy, klasifikační 

práce, nebo např. příspěvku v periodiku, který by se týkal označování českých hasičů při 

zásahu jako celku. Možností, jak dosáhnou cíle této práce, tak bylo postupné seskupení 

informací, které se týkali pouze jednotlivých kapitol, nebo mnohdy pouze podkapitol.  

Pro účely vypracování kapitoly 1 (Historický vývoj označování hasičů) bylo využito 

několika zdrojů dostupných na webových stránkách [23], [24], [26], Vyhlášky 2047/2001 

Sb. ve znění pozdějších předpisů [3], dříve platných Pokynů GŘ HZS ČR [4], [6] 

a z významné části také knižní publikace M. Sedláka [1] a kvalifikační práce I. Mackové 

[19]. Další důležité informace byly získány z osobních konzultací a e-mailové komunikace 

autora s několika odborníky na historii hasičství. Sběr informací byl proveden také 

prostřednictvím osobních návštěv a zkoumání v několika hasičských muzeích v ČR. 

Kapitola 2 (Označení hasičů ve vybraných zemích světa) byla zpracována převážně 

za použití dvou metod získávání informací. První z nich spočívala v osobních návštěvách, 

popřípadě e-mailových a telefonických komunikacích, s příslušnými zaměstnanci 

hasičských sborů ve vybraných zemích. To bylo částečně zjednodušeno vytvořením 

seznamu dotazů na potřebné informace k vypracování této kapitoly. Tento seznam byl 

vytvořen v anglickém jazyce a umožňoval tazateli rychlou orientaci mezi jednotlivými 

požadovanými údaji. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu do něj také mohla pověřená 

osoba z daného zahraničního hasičského sboru rovnou vyplňovat odpovědi. Druhým 

způsobem získání informací pro tuto kapitolu bylo postupné prohledávání desítek webových 

stránek zahraničních hasičských sborů a jejich postupné vyhodnocování a třídění [8], [9], 

[10], [18], [20], [21]. Totéž se týkalo vyhledaných elektronických dokumentů, které mohly 

s označování hasičů ve světě nějakým způsobem souviset [12], [13], [22], [29]. 

V kapitole 3 (Současný systém označení hasičů v ČR) bylo, jako u jediné, využito 

poměrně dominantního zdroje informací. Jedná se o současně platný Pokyn generálního 

ředitele HZS ČR č. 42 z roku 2014, který v ČR centrálně určuje označování hasičů při zásahu 

[5]. K informacím z tohoto zdroje byly navíc přidány údaje získané na základě analýzy 
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autora, která probíhala sběrem podkladů, zejména v podobě fotografií z míst zásahů JPO, 

v posledních několika letech. Rovněž byly doplněny mnohé informace na základě osobních 

zkušeností autora. V neposlední řadě byly také informace získány osobními rozhovory 

s desítkami osob. Autor na toto téma diskutoval s hasiči na různých funkcích, včetně těch 

velitelských, zařazených prakticky do všech kategorií JPO v rámci mnoha různých sborů po 

celé ČR. Rovněž vedl autor ohledně daného tématu řadu konzultací s  důstojníky z řad HZS 

krajů, kteří se touto problematikou v určité míře zabývají. 

Pro účely vypracování 4. kapitoly (Návrh označení hasičů při zásahu) pak bylo 

využito opět současně platného předpisu [5] a to s ohledem na množství současně 

rozšířených prostředků, kterými je nyní označování prováděno. Vytvoření zcela nového 

návrhu, který by nenavazoval na současný systém označování, by totiž bylo potenciálně 

velmi neekonomické. Z toho důvodu, se i tato kapitola musela vytvářet na základě výše 

zmíněného zdroje informací. Další informace uvedené v této kapitole, byly taktéž získány 

na základě osobních diskuzí autora s konzultantem práce a některými dalšími odborníky 

z praxe. V neposlední řadě byly zde využité informace získány i po diskuzích s mnoha 

řadovými hasiči.  
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1. Historický vývoj označování hasičů 

Pro účely návrhu co nejlepšího systému označování hasičů při zásahu, který by byl 

použitelný ve 21. století, je vhodné učinit stručný náhled do historie těchto označení. Lze se 

tak snadno inspirovat a zjistit, co se za předchozí desetiletí či staletí osvědčilo. Na druhou 

stranu lze touto jednoduchou analýzou zamezit následnému vzniku takového návrhu, který 

byl již v minulosti obdobně navržen a který se letitou praxí ukázal jako nevhodný 

a neuplatnil se. Znalost historie může rovněž sloužit k pochopení některých souvislostí 

v systému označování hasičů.  

Historické zmínky o prapůvodu požární ochrany, nepočítáme-li odvěké primitivní 

formy boje proti ohni, nás zavádějí až do starověké egyptské Alexandrie. Jsou doloženy 

písemné zmínky o tamním vynálezu prvního dvojčinného pístového čerpadla. Jeho autorem 

byl starořecký matematik, fyzik a vynálezce Ktesibios, který žil ve 3. stol. př. n. l. Informace 

o tomto přelomovém vynálezu uvádí ve svých písemnostech o necelých 200 let později 

římský architekt Marcus Vitruvius Pollio. Lze se tak domnívat, že díky tomuto vynálezu 

mohlo dojít již ve starověkém Egyptě k jisté formě organizace osob, které v případě vzniku 

požáru ovládaly tato čerpadla k hašení [23]. 

Jisté však je, že již mnohem dříve vznikaly různorodé systémy označování osob, 

minimálně na velitelských funkcích, a to v téměř všech tehdejších armádách světa. Historie 

organizovaných vojsk sahá mnohem hlouběji do minulosti a je tak více než pravděpodobné, 

že následné označování prvních členů prapůvodních hasičských jednotek, se přímo 

či nepřímo vyvíjelo z označování používaných v armádách. Tento fakt dokládají i první 

doložené zmínky o fungujících vojensky organizovaných policejně-hasičských sborech, 

které na území Říma zřídil za své vlády na přelomu letopočtů císař Augustus. Tyto sbory se 

postupně rozšiřovaly a v roce 6 n. l. čítaly dohromady okolo 7000 mužů. Tento, dnešní 

terminologií řečeno bezpečnostní sbor, byl rozdělen do několika úrovní a každá z nich měla 

svého velitele. Tito velitelé museli být již tehdy řádně označeni, stejně jako tehdejší mocná 

a vyspělá římská armáda. Totéž platilo i o dalších funkcích, jako byli například lékaři 

či trubači [24].  

Již v těchto dávných dobách se od sebe osoby zorganizované do tehdejšího systému 

požární ochrany odlišovaly zejména pomocí barev a znaků. Šlo převážně o různé chocholy 
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na přilbách, znaky na různých místech výstroje, tuniky s označením svého stavu pomocí 

barvy a šířky pruhů, nebo jednoduše typem a celkovou barvou svrchní části brnění či oděvu. 

Lze říci, že na tomto systému se za posledních více než 2000 let nic zásadního nezměnilo 

a na obdobných principech funguje označování hasičů ve vyspělých zemích světa i v 21. 

století. 

Další významné pokroky v označování hasičů se z českého, respektive z evropského 

pohledu udály až  v 19. století. Tehdy, za dob Rakouska-Uherska začaly vznikat první 

hasičské sbory na našem území. V roce 1853 vznikl v Praze vůbec první profesionální 

hasičský sbor u nás. Tehdejší hasiči byli původně vybraní z řad metařů ulic a pro odlišení 

používali červené pásky umístěné na ramenou. Převážně v 60. letech 19. století pak začaly 

rovněž vznikat první české sbory dobrovolných hasičů. Způsob označování členů sborů 

z této doby se však dohledat nepodařilo [26].  

Významným rokem z pohledu označování hasičů byl až rok 1883, kdy byl zaveden 

jednotný stejnokroj pro všechny dobrovolné hasičské sbory. Šlo zejména o stanovení určité 

jednotnosti a také o odlišení tehdejších hasičů od vojáku c. k. vojska. Tohoto cíle se dosáhlo 

částečnou odlišností tehdejších stejnokrojů a přileb, nebo také přidáním hasičského odznaku. 

Základním prvkem hasičského znaku byly od počátku zkřížené hasičské sekery, které byly 

dále doplňovány hasičskou přilbou a později často také zkříženými hákovými žebříky. 

V neposlední řadě byly hasičské znaky mnohdy doplněny také znaky státních útvarů a u nás 

posléze i lipovými ratolestmi. Základ z původních znaků zůstal dodnes (viz porovnání Obr. 1 

a Obr. 2) [1].  

 

                  

        Obr. 1 Historický hasičský znak [28]           Obr. 2 Současný znak HZS [17] 
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Pracovní (a tehdy současně zásahové) hasičské oděvy za dob Rakouska-Uherska, 

byly tvořeny v naprosté většině nebarvenou bílou tkaninou. Jednotlivé funkce a hodnosti se 

poté odlišovaly převážně pomocí různých barev a tvarů nárameníků a také odlišnými 

barvami a zdobením na přilbách. Různá byla i výzbroj pro jednotlivé hasiče. Za zmínku 

rovněž stojí, že již za dob Rakouska-Uherska, byli hasiči označeni domovenkami, konkrétně 

malými látkovými nebo kovovými obdélníky s názvem obce na levé straně hrudi. Z dnešního 

pohledu zajímavým faktem je také to, že již tehdy byli velitelé na nižší úrovni, tzv. členaři  

(z dnešního pohledu přibližná obdoba velitelů družstev), označení modrou barvou. 

Vyšším velitelům, tzv. četařům (velitelům čet), pak shodně se současným označením 

náležela barva červená. Pouze s drobnými obměnami vydržel celkový systém označování 

hasičů i během 1. světové války a následně ještě několik let po zániku Rakouska-Uherska 

[1].  

 

 

Obr. 3 Hasičský stejnokroj z let 1927-1937 [27] 

 

První roky po vzniku samostatného Československého státu, se udály logické změny, 

které ze vzniku nového státního uskupení vyplynuly. Patřilo mezi ně například přidání našich 

státních znaků do znaků hasičských, či nové hodnostní označení v tehdejších bezpečnostních 
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sborech (viz Obr. 3). To se uvádělo nejprve použitím nadloketních pletenek do 

tzv. rukávových štítků na levých rukávech pomocí. Pro jednotlivé funkce a hodnosti se lišily 

rukávové štítky různými barvami a šířkami vyšitých pruhů. Od tohoto systému se však 

v pozdějších letech upustilo, zejména z důvodu nepřehlednosti, a opět se vrátilo označování 

nárameníky (viz Obr. 3).  Další výrazné změny, bohužel nejen v označování hasičů, se blížily 

ruku v ruce se zvětšující se nacistickou hrozbou [1], [19]. 

V roce 1937, kdy se začala v českých zemích plně rozvíjet myšlenky na možnou 

válku s nacistickým Německem, došlo i ke změnám, které se týkaly hasičských pracovních 

stejnokrojů. Z nich musely být odstraněny či zakryty všechny blýskavé části, přilby se 

změnily z kožených na černé či zelené kovové a barva samotných stejnokrojů se rovněž 

změnila na vojenskou zelenou. Důvodem této změny bylo, aby se v případě vyhlášení 

válečného stavu mohl hasičský pracovní oděv lehce změnit ve stejnokroj armádní. 

Zajímavými změnami v tomto roce prošly i výložky pro členy a činovníky sborů, které 

se dočkaly poměrně podrobného rozdělení [1], [19]. 

K drobným změnám, opět například v zakázaných státních (a jich obsahujících 

hasičských) znacích, pak došlo po nástupu nacistické nadvlády. Teprve po dlouhých letech 

německé okupace a konci Protektorátu Čechy a Morava se v roce 1945 mohly zakázané 

znaky opět vrátit. Výrazná změna oproti předválečnému období byla ta, že se nemohly použít 

znaky zcela stejné jako za první republiky. Prostým důvodem byl fakt, že některé tehdejší 

znaky obsahovaly symbol Podkarpatské Rusi. Ta však již nebyla součástí naší republiky, 

protože po 2. světové válce toto území připadlo Sovětskému svazu. Nic významného se 

kromě tohoto v označování hasičů neodehrálo až do začátku 50. let, kdy po puči z února 

roku 1948 byli u moci již pevně usazeni komunisté [1].   

Rok 1952 se nesl ve znamení velkých změn v hasičství. Změnil se název hlavní 

organizace sdružující hasiče a změnilo se i funkční a hodnostní označení, které začalo 

kopírovat armádní vzor. Došlo rovněž k tomu, že hasiči již nebyli hasiči, ale po novu byli 

přejmenováni na požárníky. Pozůstatky této tehdejší změny bohužel v některých formách 

zůstaly dodnes, např. v některých právních předpisech, či českých technických normách, kde 

zůstaly zakotveny názvy jako požární stanice apod. Další významná a tentokrát i velice 

viditelná změna se odehrála jen o pár let později. Týkala se všech typů hasičských 



19 

 

stejnokrojů, jejichž barva byla změněna na švestkově modrou. Současně se u dobrovolných 

i profesionálních požárníků změnily barvy a tvary výložek [1].  

V dalších letech docházelo k dalším změnám funkčního označení a zejména 

k postupné změně téměř všech znaků a symbolů v republice, těch hasičských nevyjímaje. 

Změna u znaků spočívala zejména v tom, že do jejich obsahů byly postupně zakomponovány 

rudé pěticípé hvězdy. K výrazné obměně došlo rovněž u zásahových přileb, kdy byly znovu 

zavedeny přilby vojenského typu a to pouze černé barvy. Ty však následně v polovině 60. 

let opět nahradily nové typy přileb, tentokrát bílé. Do konce éry komunismu nedošlo 

k dalším výrazným změnám v označování hasičů [1]. 

Velký průlom do celkového systému označování hasičů u nás přinesla Sametová 

revoluce v roce 1989, která vedla k pádu komunistického režimu. Odstartovaly tím kroky 

k následné celkové reorganizaci a restrukturalizaci systému požární ochrany u nás. 

V označování hasičů se to projevilo mimo jiné dalším přejmenováváním samotných hasičů, 

jejich sborů, sdružujících organizací a téměř všech dalších názvů s nimi spojených. S tím 

souvisel i vznik velkého počtu nových znaků a symbolů, zpravidla již obsahujících nově 

vytvořené státní znaky. V této době byly rázem rovněž otevřeny možnosti volného obchodu 

s vyspělejšími západními zeměmi. Tento fakt se projevil v postupném zavádění nových typů 

zásahových oděvů, bot, rukavic, přileb a dalších částí hasičské výstroje a výzbroje. Často se 

již jednalo o produkty zahraničních firem, vyrobených z nových moderních materiálů.  

Zejména na zásahových oděvech, ale později také na zásahových přilbách a dalších 

částech hasičské výstroje, se v 90. letech začaly čím dál častěji objevovat první reflexní 

a fluorescenční prvky. To vedlo k celkovému zvýšení viditelnosti zasahujících hasičů 

a k významnému pokroku v jejich bezpečnosti. Označení bylo také přehlednější, protože na 

nových zásahových oděvech byl na zadní části umístěn také jasně viditelný nápis HASIČI, 

někdy doplněn i místem dislokace jednotky. Viditelnost hasičů byla ještě zvýšena v novém 

tisíciletí, kdy se pro JPO začaly ve větší míře zavádět do výbavy různé typy reflexních vest. 

Ty zprvu sloužily zejména při všemožných zásazích na pozemních komunikacích. Později 

byla však další nezanedbatelnou výhodou využívání nových typů vest s reflexními 

a fluorescenčními materiály i možnost, že nyní šlo velmi snadno odlišit jednotlivé funkce 

hasičů na místě složitějších zásahů. K možnosti odlišit jednotlivé hasiče, například 

z jednotlivých stanic, se začalo užívat i různých polepů na přilbách. Ačkoliv se v této době 
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ještě nejednalo o jednotně organizovaný systém označování hasičů, i tak vedla tato snaha 

k částečnému zvýšení možností při organizaci a řízení zásahu. Využívání těchto odlišovacích 

prvků začalo umožňovat přehlednější členění například jednotlivých stupňů velení 

či označení dalších pověřených osob na místech záchranných a likvidačních prací většího 

rozsahu.  

V reakci na tento vývoj a také na vydání nové Vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, zejména na její §29, byl 

v roce 2003 vydán stručný 13. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky. Tento předpis u nás poprvé řešil označování hasičů při zásahu, ale týkal se 

pouze VZ a členů štábu VZ. Na tento předpis navazoval další Pokyn generální ředitele HZS 

ČR, tentokrát z roku 2009 s číslem 39, který již stanovoval způsoby označení zasahujících 

hasičů mnohem podrobněji a také ve větší míře. V letech 2010 a 2014 pak došlo k dalším 

doplnění tohoto předpisu a to opět za použití pokynů vydaných ve Sbírce interních aktů 

řízení. Systémy a způsoby označování hasičů při zásahu, které jsou díky těmto pokynům 

nyní v ČR v platnosti, jsou detailně rozebrány v kapitole 5. Současný systém označování 

hasičů v ČR [3], [4], [5], [6]. 
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2. Označování hasičů ve vybraných zemích světa 

Požární ochrana se jako taková týká všech zemí světa. K požárům dochází v chudých 

zemích třetího světa, stejně jako v nejvyspělejších oblastech naší planety. Hasiči také již 

dávno jenom nehasí požáry a na mnoha místech světa se staly doslova univerzálními 

záchranáři. V čím dál větší míře totiž zasahují i u jiných typů MU, zejména všemožných 

technických pomocí, dopravních nehod, ale také záchran osob. Ve všech rozvinutějších 

zemích světa je proto zaveden určitý systém organizace a řízení JPO, který je zpravidla 

přímo úměrný vyspělosti daného státu.  

S tím úzce souvisí i samotné označování hasičů u zásahů. To se v konkrétních zemích 

odvíjí v první řadě od finančních možností daného záchranného systému. Na financích 

z veliké části závisí kvantita a kvalita vybavení mimo jiné OOPP, které se pro označování 

hasičů při zásahu používají primárně. Samotná míra potřeby označení hasičů při zásahu 

logicky rovněž plyne i z personálního obsazení konkrétního systému PO. V lokalitách, kde 

hasiči zasahují pouze sporadicky, je situace zcela odlišná oproti velkému vyspělému městu, 

na jehož území se počet zásahů pohybuje v řádech tisíců ročně a kde hasičský sbor čítá 

stovky či tisíce lidí. V neposlední řadě se označování hasičů v jednotlivých vyspělých 

zemích světa liší i na základě místních zvyklostí a tradic. Ty jsou často úzce spjaty 

s historickým vývojem PO a obecným značením členů bezpečnostních sborů v dané oblasti. 

V některých zemích, při zásazích u určitých typů MU, může být brán ohled i na místní 

klimatické podmínky. To souvisí zejména se stupněm vybavení hasičů OOPP a tudíž 

i s možností využití těchto prostředků pro funkci označování. Jistá specifika v tomto směru 

mohou vykazovat i různé neveřejné hasičské sbory. Jedná se například o jednotky 

hasičských sborů některých podniků, nebo vojenské hasičské jednotky. V jejich rámci se 

označování hasičů může řídit zvláštními interními předpisy tak, aby bylo například v souladu 

se systémem označování ostatních zaměstnanců dané organizace.  

Na celém světě je dnes nespočet různých druhů systémů označování hasičů při 

zásahu. Mezi některými zase najdeme diametrální odlišnosti, ale některé se od sebe odlišují 

jen minimálně. Nejrozšířenější způsoby označování zasahujících hasičů, které se 

v současnosti na světě používají, vznikly převážně ve dvou zemích. Prvním z nich je soubor 

způsobů značení pocházející z Velké Británie, tím druhým pak systém vytvořený 

ve Spojených státech amerických. Oba dva systémy jsou, i s konkrétními příklady 
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z vybraných hasičských sborů, detailně popsány níže. Na závěr kapitoly jsou pak také 

uvedeny způsoby označování hasičů v dalších vybraných zemích, které jsou jistým 

způsobem zajímavé, a u kterých najdeme odlišnosti oproti předchozím dvěma. 

2.1.  Systémy označování hasičů vycházející z anglického vzoru 

Celosvětově se dá za velmi významný považovat systém označování hasičů 

pocházející původem z Anglie. Nejen, tento dnes již tradiční, způsob označování, je již 

dlouhá desetiletí založen převážně na odlišných přilbách. Ty se od sebe liší zejména 

celkovým barevným provedením skořepin, barvami hřebenů a umístěním různých pruhů 

vytvořených pomocí polepů. Speciální polepy jsou vybrány pro konkrétní druh přilby 

a podle funkce hasiče na přilbě jejich umístění buďto úplně chybí, nebo se liší počet 

nalepených pruhů, jejich šířka, popřípadě i barva (viz Obr. 4, 5 a 6). Tento britský systém 

označování hasičů bývá ještě někdy doplněn nápisy, popř. jejich zkratkami (viz Obr. 5). 

Nezřídka se při označování využívají také hasičskými znaky, určující příslušnost daného 

hasiče ke konkrétnímu sboru. Ty bývají umístěny převážně na zásahových oděvech, ale lze 

je najít i na přilbách. V těchto systémech značení se také poměrně běžně využívají reflexní 

vesty při pracích na pozemních komunikacích [9], [13]. 

 

                   

Obr. 4 Přilba pro VS 

používaná ve Velké 

Británii [9] 

Obr. 5 Přilba pro VS 

používaná v Jihoafrické 

republice [29] 

Obr. 6 Přilba pro VS 

používaná na Novém 

Zélandu [20] 

 

Díky kolonizačnímu rozmachu Britského impéria se základy tohoto systému 

označování hasičů rozšířily do různých oblastí po celém světě. I přes pozdější rozpad 

koloniální říše, si řada zemí současného Commonwealthu založila na těchto základech své 

současné fungující systémy. Níže je podrobněji popsáno označování výjezdových hasičů 
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přímo ve Spojeném království Velké Británie. Nejvíce konkrétních příkladů je uvedeno 

od profesionálů ze samotné metropole sloužících u London Fire Brigade. Dalšími zeměmi, 

jejichž principy odlišování jednotlivých hasičů jsou blíže popsány, jsou Austrálie 

a Jihoafrická republika. Později jsou uvedeny rozdíly a zajímavosti v označování používané 

i v dalších vybraných zemích, které se v minulosti nacházely pod přímým vlivem Britů. 

V nich se značení často vyvíjelo zprvu obdobně, přesto lze v současnosti u některých z nich 

najít výrazné odlišnosti. 

2.1.1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Jak bylo již zmíněno v úvodu této kapitoly, ve Velké Británii se používá systém 

založený zejména na odlišnostech na přilbách jednotlivých hasičů. Tento systém je jednotný 

pro celou Velkou Británii. V jednotlivých zemích, respektive regionech, se nacházejí pouze 

drobné odlišnosti, které souvisejí převážně se způsobem částečně centralizovaných nákupů 

OOPP pro hasiče. Odlišnosti se občasně vyskytují v typech a barvách zásahových oděvů, 

reflexních pruzích na nich a samozřejmě i v nápisech a zkratkách udávající příslušnost hasičů 

ke konkrétnímu sboru. Občasně se pak liší i typy zásahových přileb [9], [13],[18]. 

Přilby se zde v současné době používají převážně stejné, nebo alespoň tvarově 

podobné, jako u nás. Základní rozlišení hasičů je ve Spojeném království vytvořeno pomocí 

dvou barev skořepin přileb – žluté a bílé. Žlutá barva se používá pro zaškolující se hasiče, 

řadové hasiče a velitele na nejnižším stupni velení (obdoby českých VD) a barva bílá je pak 

určena všem vyšším velitelským funkcím. Mezi ně se řadí např. velitelé stanic (viz Obr. 4) 

či oblastní velitelé a jejich seznam končí až důstojníky na nejvyšším stupni velení samotných 

hasičských brigád. Barva hřebene je u bílých přileb černá, u žlutých pak zůstává nezměněna. 

Barva čelních štítků je u všech typů přileb černá. Polepy na přilbách se buďto nevyskytují 

vůbec (řadoví hasiči), nebo se užívají černé a to ve třech různých šířkách – 12,5 mm, 19 mm 

a 38 mm. Pruhy se umisťují v počtu jednoho či dvou kusů v závislosti na funkci daného 

hasiče. Lepí se na obě strany přilby v celé její šíři. Dle typu přilby to bývá zpravidla jak nad 

úchyty pro masku, tak i v prostoru mezi nimi. Celý systém je jednoduchý a funguje na 

principu zvětšující se šířky pruhu/pruhů současně se zvětšující se velitelskou pravomocí [9].  

Označování příslušnosti ke konkrétnímu sboru se u britských hasičů liší dle oblastí. 

Často sbory užívají hasičské znaky na čelních štítcích přileb, nebo jsou znaky našity i přímo 

na rukávech zásahových oděvů. Odlišnosti jsou i u nápisů na zásahových oděvech. Na nich 
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se téměř vždy vyskytuje nápis FIRE v horní části zad, který bývá výjimečně doplněn 

i nápisem určující konkrétní sbor. Například v Londýně však profesionální hasiči částečně 

ustoupili od pouhého označení nápisem FIRE a na některých zásahových oděvech 

pořízených v roce 2015 se již vyskytuje označení pomocí jednoduchého loga s písmeny 

L F B (každé ohraničené samostatným čtvercem) doplněného malým nápisem pod nimi 

LONDON FIRE BRIGADE. Vše je provedeno z reflexního materiálu a na zásahových 

oděvech umístěno nejen v horní části zad, ale v menším provedení i na pravé části hrudníku 

a na pravém rukávu v nadloketní oblasti. Na levém rukávu je pak umístěn hasičský znak 

londýnských profesionálů.  

 

 

Obr. 7 Označování vestami ve Velké Británii [13] 

 

U zásahů většího rozsahu se k rozlišení jednotlivých velitelských funkcí používá 

velmi důmyslný systém označování vestami. Ty jsou zpravidla stanoveny pro VZ, 

tzv. taktického velitele, VS, bezpečnostního důstojníka, podporu velení, kontrolního 

operátora nástupního prostoru a důstojníka dekontaminačního (viz Obr. 7).   V přední i zadní 

části pak bývá většina vest doplněna písemným upřesněním funkce. Detailní označení 

jednotlivých hasičských funkcí nesouvisejících s velením se ve Velké Británii až na výjimky 

nevyskytuje. Takovou výjimkou může být např. u některých sborů označení pro 

hasiče-zdravotníky. Ti zde jsou na přilbách označeni modrou hvězdou života, podobně jako 
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u nás. Rozdíl je pouze v počtu a umístění hvězd, protože zde se lepí na obě strany přilby a to 

v polovině její šířky. Identifikační označení konkrétních hasičů nebo konkrétních stanic 

se zde nepoužívá vůbec [18].  

 

2.1.2. Austrálie  

V Austrálii se označování hasičů při zásahu přímo odvíjelo od výše zmíněné britské 

verze. V těchto dvou zemích je však jasně patrný rozdíl v podnebí a také v urbanismu. S tím 

úzce souvisí i PO, protože se značně liší počty a zejména typy MU. V oblastech Austrálie, 

kde je hustota zalidnění vyšší, tedy zejména ve městech poblíž pobřeží, se dá hovořit o stejně 

moderním a vyspělém systému PO, který funguje ve Velké Británii.  

Rozdíl oproti britskému systému je zde v lehce odlišných OOPP. Ve větší míře se zde 

také v rámci označování hasičů vyskytují znaky jednotlivých sborů, které nechybí prakticky 

na žádné hasičské přilbě a velmi často se vyskytují i přímo na zásahových oděvech. Situace 

je zde o něco složitější v tom smyslu, že systém označování hasičů není celkově sjednocen. 

Odlišnosti lze najít jak v jednotlivých oblastech Austrálie, tak mezi jednotlivými sbory. Zde 

se často liší označení klasických profesionálních hasičů ve městech v porovnání s těmi, kteří 

jsou umístěni například v národních parcích, kde dochází k pravidelným výskytům požárů 

v přírodním prostředí. Základ označování je opět tvořen zejména odlišnostmi na přilbách. 

Oproti pouze dvou barvám skořepin zásahových přileb jich zde ale nalezneme celou řadu. 

 U hasičského sboru města Darwin, v oblasti Severního teritoria, se například 

vyskytují čtyři barvy přileb. Pro řadové hasiče, kterých je značná většina, je určena barva 

žlutá. Nebere se přitom ohled na to, zda se jedná o hasiče z povolání či dobrovolné. Další 

barvy jsou již vyhrazeny pouze pro hasiče profesionální. Červená je určena pro 

důstojníky/velitele stanic, bílá pro tzv. starší důstojníky/velitele stanic plus pro oblastní 

důstojníky a černá pak pro nejvyššího velitele sboru a jeho zástupce. I zde se k bližšímu 

upřesnění funkcí používá polepů v podobě pásků na těchto přilbách. Rozdíl je v používání 

pouze dvou šířek – 12 mm a 25 mm, ale pro změnu se zde užívají hned dvě různé barvy 

pruhů - červená a bílá. Jednoduchý princip použití různých pruhů zůstal zachován. Jiné je 

ale to, že tvar většiny přileb australských hasičů umožnuje označení polepy po jejich celém 

obvodu, což u britských typů, a například i těch našich, nelze. Tato forma značení je tak lépe 

viditelná ze všech úhlů pohledu.  Kromě toho je ještě označení funkce či hodnosti uvedeno 
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na některých přilbách na bocích malým červeným nápisem nebo znakem a na všech přilbách 

jsou v přední části umístěny znaky hasičských sborů [8]. 

Na jihovýchodě Austrálie je označování hasičů ještě detailnější. Ve spolkovém 

státě Nový Jižní Wales, který se rozprostírá kolem největšího australského města Sydney, 

je užito více barev skořepin, nápisů i označení na zásahových přilbách. Barev na přilbách 

se zde vyskytuje celkem sedm – bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá a černá. 

Nalepené pruhy, které jsou zde pro změnu stejně široké, i nápisy na přilbách, jsou rovněž 

ve více barvách. Jedná se o bílou, oranžovou, červenou, zelenou a černou. Býlími, červenými 

a černými pruhy jsou zde pak obtáhnuty i hřebeny některých přileb. Na černých a části 

oranžových přileb určených pro nejvyšší velitele a části modrých určených pro 

vyšetřovatele, jsou ještě přes velkou část jejich boční plochy umístěna bílá či černá písmena, 

která znamenají zkratku funkce. Více barevných variant oproti předchozím systémům 

umožňuje tímto způsobem označit mnohem více funkcí. Z nich lze vybrat třeba funkce, které 

jsou u nás značeny pomocí vest – např. důstojníky ve štábu VZ pro spojení či týl, nebo třeba 

tiskové mluvčí. V této části Austrálie mají hasiči pomocí odlišných přileb označeny 

i  tzv. kadety nebo třeba výcvikové instruktory. Velikou raritou je speciální označení pro 

hasičské kaplany – fialová přilba s bílým křížem a nápisem. Za zmínku rovněž stojí, že se 

zde v zadní části přilby umisťuje černý polep s příjmením nositele.  Zajímavé je zde také to, 

že někteří hasiči ze specializovaných hasičských jednotek (např. na zásahy s výskytem 

nebezpečné látky či těžké vyprošťovací práce), jsou v horní části zad zásahových kabátů 

označeni navíc speciálními nápisy s konkrétní specializací [22].  

2.1.3. Jihoafrická republika 

Označování hasičů v této africké zemi, bylo rovněž viditelně ovlivněno systémem 

ze Spojeného království. Díky podnebí zde však nalezneme podobné typy OOPP jako 

v Austrálii a tak se ani mezi těmito zeměmi označení hasičů příliš neliší.  

Zde se také ve velké míře užívají hasičské znaky na přilbách a zásahových oděvech 

pro určení příslušnosti konkrétních hasičů ke konkrétnímu hasičskému sboru a rovněž i zde 

je celý systém značení funkcí postaven na odlišení přileb. Zajímavostí je, že se v Jihoafrické 

republice používají přilby jak evropského, tak i amerického typu. Přibyla zde tedy novinka 

v podobě kožených štítků na amerických přilbách, jejichž označování se rovněž řídí místními 

předpisy. Na těchto štítcích je v horní části umístěn název místa dislokace jednotky, pod ním 
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znak sboru, následuje velký nápis funkce daného hasiče a úplně dole je pak umístěno 

hasičovo číselné označení. Zbytek přilby a princip označování zůstává téměř stejný jako 

v Británii a to pomocí žluté (u amerických typů přileb černé) nebo bílé barvy doplněné 

polepy. Tentokrát jsou však pruhy modré a červené, mají tři možné šířky a mohou být 

umístěny až ve třech řadách. Na první pohled viditelný rozdíl je pak ve velikých nápisech 

jednotlivých funkcí umístěných přes téměř celou šířku přilby (viz Obr. 5). Na zádech 

zásahových oděvů jihoafrických hasičů je pak téměř vždy umístěn nápis FIRE RESCUE 

a místo dislokace [29].  

2.1.4. Výběr dalších zemí ovlivněných anglickým systémem  

Jak již bylo zmíněno, díky kolonizaci se spousta věcí z Velké Británie zakořenila 

v různých oblastech po celém světě. Výjimkou není ani oblast bezpečnosti Zde si můžeme 

jako příklady uvézt systémy hodnostního označení policistů či vojáku, nebo třeba právě 

způsob zabezpečení PO v daném regionu. S oběma uvedenými příklady souvisí i označování 

hasičů. Výčet zemí, v nichž je v současnosti praktikován původní systém označování hasičů 

z Anglie, je velké množství. 

 Jedná se o vyspělé oblasti, které jsou stále pod přímou kontrolou Spojeného 

království Velké Británie. Takovým územím je například Gibraltar, kde je systém 

označování téměř totožný s britským. Rovněž se jedná o země tzv. Commonwelthu. Sem, 

kromě již výše uvedené Austrálie a Jihoafrické republiky, patří např. i Nový Zéland (viz 

Obr 6). Stejně jako v jiných vzdálených zemích, jsou i na těchto ostrovech různé odlišnosti 

související s místními podmínkami. Princip různých barev skořepin přileb a různých barev 

a šířek polepů na nich, však zůstává zachován i zde [12], [20].  

Dalším v tomto výčtu je město Hongkong. I zde totiž označování hasičů vycházelo 

díky dlouholeté nadvládě Velké Británie z původních anglických zvyklostí. Po složité 

transformaci a přesunu tohoto velmi hustě zabydleného území pod částečnou nadvládu 

Čínské lidové republiky, zejména kvůli komplikovanému systému autonomie Hongkongu 

vůči Pekingu, vznikl i zde zajímavě zkombinovaný způsob označování hasičů. Základem 

však i zde stále zůstaly barvy přileb. Navíc zde přibyl prakticky pouze velký počet různých 

symbolů a znaků, které se na boky přileb umisťují pomocí polepů. K označování zdejších 

hasičů se u rozsáhlých MU rovněž využívá reflexních vest různých barev s nápisy FIRE 

a příslušným označením funkce [10].  
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V tomto výčtu lze okrajově zmínit i takové země, které sice do Commonwelthu stále 

patří, nicméně se postupem času jejich systém označování posunul jiným směrem. Takovou 

zemí je například Kanada. Tam vznikl způsob označování hasičů zajímavým spojením 

původního britského systému se systémem pocházejícím z USA. Ten je podrobněji rozebrán 

v následující podkapitole. 

2.2. Systémy označování hasičů ve Spojených státech amerických 

V případě celých Spojených států amerických absolutně nedá hovořit o jakémkoliv 

sjednoceném či ustáleném systému označování zasahujících hasičů.  V každém ze států, 

které dohromady tvoří USA, najdeme označování hasičů zcela rozdílné. Systém je zde 

nastaven dokonce tak, že za PO zodpovídá zvlášť každé samostatné město. Výsledkem toho 

je, že mezi jednotlivými americkými sbory jsou obrovské rozdíly. Zcela běžné je zde 

například to, že se ve třech bezprostředně sousedících městech stejného státu vyskytují 

naprosto odlišné barvy mobilní požární techniky a hasiči v nich jsou vybaveni rozdílnými 

OOPP (viz Obr. 8). Někdy mají takové sbory také jinou strukturu organizace a velení. Z toho 

všeho plynou i zcela rozdílné systémy užívané při označování zasahujících hasičů na území 

Spojených států. 

U většiny hasičských sborů na území USA se vyskytují alespoň podobné typy 

zásahových přileb. Stejně jako jinde ve světě, tvoří i zde hasičské přilby primární způsob, 

jakým se odlišují jednotliví hasiči a jejich funkce. Ani toto zde však není úplným pravidlem, 

protože jak již bylo zmíněno, vše záleží jen a pouze na vedení každého sboru zvlášť. 

V některých sborech se hasiči odlišují zmíněnými přilbami, v jiných zase pomocí různých 

zásahových oděvů a v některých se hasiči dokonce nerozlišují vůbec. U převážné většiny 

amerických sborů se ale na zádech zásahových oděvů objevuje několikapísmenná zkratka 

názvu sboru a v dolní části pak příjmení hasiče (viz Obr. 8). Vesty používané při práci 

na pozemních komunikacích se u hasičů v USA převážně nevyskytují.  

Vybrané systémy označování hasičů při zásahu ve Spojených státech amerických 

jsou blíže specifikovány níže. Pro příklad jsou popsány varianty využívané v několika 

hasičských sborech na území dvou států, které mají zcela rozdílné umístění v rámci USA. 

Uvedeny jsou i odlišnosti v označování hasičů například z již zmíněných několika 

sousedních měst. 
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Obr. 8 Zásahové oděvy hasičů ve Spojených státech amerických 

 

2.2.1. Kalifornie 

Největším městem tohoto nejlidnatějšího území Spojených států amerických je 

Los Angeles. O suverénně největší část území tohoto několikamiliónového města, se 

z hlediska PO stará Los Angeles Fire Department. V rámci tohoto obrovského hasičského 

sboru můžeme hovořit o relativně jednotně stanovených způsobech označování hasičů. 

 Na kabátech zásahových oděvů světlé pískově žluté barvy, která je pro všechny 

hasiče stejná, je ve spodní části vždy umístěno velkým písmem příjmení hasiče. Přilby 

se odlišují barvami a to tak, že hasičům náleží žluté, velitelům oranžové a organizačně vyšší 

velitelé nosí přilby bílé. Vyšetřovatelé požárů pak nosí přilby červené. Určení těchto barev 

však také není úplným pravidlem, protože i u některých jednotek v rámci LAFD lze nalézt 

velitele s červenou, a někdy dokonce i žlutou, zásahovou přilbou. Na obou bocích přileb jsou 

pak téměř vždy umístěny štítky s číslem dané jednotky hasiče. Toto číslo je umístěno rovněž 

na čelním koženém štítku přilby, kde je kromě něj zpravidla uvedena ještě funkce hasiče 

a zkratka sboru LAFD. Na zadní části přilby se téměř vždy nachází polep s příjmením hasiče. 

Zdravotníci se u místního sboru rozlišují červeným nápisem PARAMEDIC nalepeným 

na bocích přilby. Zajímavostí je, že pouze na části přileb se vyskytují reflexní polepy, které 

jsou většinou v podobě různých pruhů. 
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Některá území metropolitní oblasti Los Angeles však nespadají pod LAFD 

a záchranné a likvidační práce zde zajišťují jiné subjekty. Příkladem může být hasičský sbor 

v Beverly Hills, který má zcela jiného zřizovatele a je tak i jinak financován. Kromě rozdílu 

v kvalitě a stáří vybavení, zde tedy najdeme i rozdíly v označování hasičů. Ty se týkají 

například drobných rozdílů v provedení zásahových oděvů a přileb.   

2.2.2. Kansas 

Názorným příkladem obrovských rozdílů mezi americkými hasiči je porovnání 

systémů označování několika hasičských sborů ve státě Kansas. Z takového srovnání 

označování hasičů, z  měst ležících jen pár mil od sebe, vyplývá jediné. I zde platí pravidlo, 

že téměř vše záleží pouze na zřizovateli hasičského sboru. Jeden sbor má striktně daný 

systém označování, zatímco sbor vedle již nikoliv.  

V hasičských sborech měst South Plate, Overland Park a Olathe mají hasiči například 

zcela rozdílné zásahové oděvy, se zcela jinými barvami reflexních pruhů (viz Obr. 8). 

Zatímco přilby běžných hasičů se u South Platte Fire Protection District vyskytují ve žlutém 

provedení, u zbylých dvou sborů jsou v barvě černé. V SPFPD musí být každá přilba olepena 

reflexními polepy, jejich podoba a velikost však již záleží pouze na volbě jejího majitele. 

Na přilbách se zde tak vyskytují reflexní nálepky v podobě amerických vlajek, orlů apod. 

U Overland Park Fire Department jsou přesně stanovené tvary a barvy těchto polepů. Oproti 

tomu na nezanedbatelné části přileb hasičů z města Olathe nejsou takové prvky umístěny 

vůbec.  

 

 

Obr. 9 Čelní štítky hasičů stejné jednotky 

 

V kožených čelních štítcích jsou rozdíly ještě větší. U SPFPD je každý kus naprostým 

originálem, protože si každý hasič navrhuje štítek samostatně (viz Obr. 9). Dokonce ani 
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základní barva podkladu není jednotná. Stejné je pouze to, že je na štítku vždy uvedeno číslo 

jednotky, ale jakékoliv další informace zde již být uvedeny nemusí. Funkce hasiče či jeho 

jméno se tak vyskytují jen na některých přilbách. V Olathe Fire Department jsou pro změnu 

na těchto štítcích často uvedeny i funkce hasičů, což se týká např. zdravotníků, řidičů, nebo 

inženýrů. Zdravotníci sloužící u OPFD jsou označeni zase velkými modrými čtverci 

po celém obvodu přilby. V tomto sboru jsou na přilbě i vždy uvedena příjmení hasičů. 

Funkce a odbornost jednotlivých hasičů jsou zde uvedeny pomocí obrázků a značek v zadní 

části přilby (viz Obr. 10). 

 

 

Obr. 10 Označení odborností hasiče na přilbě 

 

Snad jediné, co se zcela mezi všemi třemi sbory shoduje, je bílá barva přilby 

pro nejvyšší velitele sboru. Rozdíly se ale vyskytují v tom, že jeden sbor používá bílou barvu 

přilby i pro velitele na středním stupni velení a další je používá například i pro výcvikové 

důstojníky. Rozdíly nalezneme také v zásahových oděvech těchto velitelů. U dvou sborů 

se vyskytují v pískové barvě, která je shodná s ostatními hasiči ve sboru, zatímco o třetího 

nosí velitel speciální převlečník bílé barvy.   

Z výše zmíněného je jasně patrné, že tento systém označování hasičů, v němž 

si každý sbor vytváří vlastní pravidla, je velmi složitý a nepřehledný. Při MU většího 

rozsahu, kdy se na místo sjede větší počet jednotek, je téměř nemožné se mezi zasahujícími 

hasiči jakkoliv vyznat. Logicky z toho u takovýchto zásahů vyplývá potřeba hasiče 

s důležitými funkcemi nějakým způsobem odlišit. K tomu téměř všechny zdejší sbory 



32 

 

využívají různé typy reflexních vest (viz Obr. 11). I v této oblasti se již tradičně vyskytují 

značné rozdíly v provedení, ať už se jedná o střih, materiál, barvu i provedení popisů.  

 

 

Obr. 11 Označování vestami u OPFD 

 

Popisy vest jsou v některých sborech realizovány vyměnitelným způsobem, např. 

pomocí průhledných pouzder, do nichž se nápisy zasouvají.  Více či méně je ujednoceno 

pouze to, že sadu těchto vest (je-li u sboru vůbec k dispozici) vozí ve svém velitelském voze 

tzv. Battalion Chief, tedy nejvyšší velitel, který běžně zasahuje u složitějších MU. Jednotlivá 

označení na těchto vestách jsou podobná a jako jinde slouží k odlišení hasičů či jiných osob, 

kterým VZ uložil zvláštní úkoly. Kromě základního označení INCIDENT COMMANDER 

či jen COMMAND (pro VZ) a dalších běžných označení jako SECTOR OFFICER či 

SECTOR (VÚ/VS), STAGING OFFICER či STAGING (nasazení), PUBLIC 

INFO.OFFICER (tiskový mluvčí), zde nalezneme i u nás nevyskytující se a zajímavá 

označení. Mezi ty, které může VZ u zdejších rozsáhlejších zásahů ustavit do funkce, je např. 

SAFETY OFFICER (důstojník pro bezpečnost kontrolující správné nošení OOPP, 

dodržování bezpečných pracovních postupů, míru rizik na místě zásahu apod.). Dalším 

speciálním označením je také WATER SUPPLY (zásobování vodou), nebo třeba 

OPERATIONS OFFICER (důstojník kontrolující správnou taktiku provedení zásahu). 

Obdobný systém označení vestami se používá u mnoha sborů po celých Spojených státech. 
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2.3. Systémy označování hasičů v dalších vybraných zemích světa 

Jak již bylo několikrát zmíněno, způsobů označování hasičů je ve světě veliké 

množství. V této podkapitole jsou rozebrány systémy dalších vybraných tří zemí, které se 

primárně nevyvíjely z předchozích dvou hlavních proudů a jsou v některých aspektech 

zajímavé či originální. 

2.3.1. Slovenská republika 

Na území Slovenska je situace na první pohled podobná jako v ČR. Při podrobnějším 

zkoumání jsou však jasně patrné rozdíly nejen mezi označováním hasičů v našich dvou 

zemích, ale odlišnosti se dají nalézt i mezi jednotlivými kraji Slovenské republiky. Přesto 

platí, že na převážné části hasičských sborů je způsob označování poměrně prostý.  

Barevné provedení přileb se vyskytuje pouze ve dvou variantách. Pro běžné hasiče 

je její povrch luminiscenční a pro veškeré velitele profesionálních hasičů je určena přilba 

červená. Ta náleží VD, VČ, ale stejně tak i velitelům stanic a také některým dalším hasičům 

z denní směny z okresních a krajských ředitelstev. Přilby navíc zpravidla nejsou polepeny 

žádnými doplňujícími informacemi, jako např. příjmením či funkcí hasiče. Nejde zde tudíž 

ani na první pohled rozpoznat, ze kterého sboru daný hasič pochází.  

Důležité funkce, jako je VZ, nebo případní VÚ či členové štábu VZ, jsou označeni 

pomocí oranžových vest s nápisy dané funkce. Vedoucí členové záchranné služby a policie 

jsou na Slovensku vybaveni vestami odlišnými a například záchranná služba zde používá 

pro vlastní rozlišování důležitých osob/funkcí hned čtyři různé barvy. Jakékoliv další 

označování určující konkrétního hasiče, místo dislokace jeho jednotky, funkci, či cokoliv 

jiného, se na území Slovenska až na výjimky nevyskytuje. 

Snaha o pokrok ve zdejším systému označování hasičů vznikla na území 

Banskobystrického kraje. Zde se přibližně do roku 2010 využívalo pro označení VZ pouze 

nápisu na suchém zipu umístěného přední části zásahového oděvu. Toto označení bylo však 

dlouhodobě nevyhovující, zejména z hlediska malé viditelnosti. Novější typy zásahových 

oděvů takové způsoby značení již ani neumožnovaly. Na krajském ředitelství hasičského 

sboru v Bánské Bystrici proto v roce 2010 objednaly sadu nomexových vesty v reflexní 

zelené barvě s nápisem VELITEL ZÁSAHU a vícebarevnými reflexními pruhy. Další vesty 

zde užívané se s těmito téměř shodují, jsou však navíc vybaveny všitými plochami 
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se suchých zipem, což umožnuje snadnou výměnu označení funkce. K dispozici tak nyní 

mají označení pro VZ i řídícího důstojníka. Komplikací zde je, že v rámci centrálně pořízené 

mobilní požární techniky, která přišla v minulých letech i do zdejšího kraje, se nakoupily 

reflexní vesty v oranžovém provedení. Označení pro VZ, resp. barva jeho vesty, zde tak není 

jednotná. Dalšího pokroku, kterého zde dosáhli, bylo zavedení odlišné barvy vest pro 

veškeré důležité funkce, vyjma VZ. Tyto vesty modré barvy umožňují rovněž výměnu 

nápisů jednotlivých funkcí. Mohou je tak použít členové a pomocníci v rámci štábu VZ, dále 

různí specialisté, nebo třeba rozhodčí v soutěžích TFA, vyprošťování osob z havarovaných 

vozidel apod. V roce 2013 zde bylo rovněž zavedeno označení polepy na zásahových 

přilbách hasičů a to ve formátu XX-Y-ZZ, kde XX udává zkratku místa dislokace stanice, 

Y číslo příslušné čety hasiče a ZZ zkratku hasičovy funkce.  

V roce 2011 vznikla na Slovensku rovněž snaha o odlišení vedoucích příslušníků 

na úrovni okresů, krajů a samotného Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Došlo však 

pouze k částečné realizaci těchto plánů, kdy došlo v rámci obměn zásahových oděvů 

k částečné změně jejich barev. Někteří členové okresních a krajských ředitelstev mají v horní 

části zásahových oděvů (klasické tmavě modré barvy) umístěny i výrazné plochy žluté 

či oranžové barvy. S podobným označováním různých velitelských funkcí se můžeme setkat 

také například u  profesionálních hasičů v Norsku či Německu. Vize na Slovensku byla 

taková, že kromě okresních a krajských služebních funkcionářů, se odliší pomocí zvláštní 

barvy části kabátu i někteří důstojníci z Prezídia HaZZ. K realizaci tohoto kroku však 

nedošlo a od záměru na takovéto odlišení se časem ustoupilo.  

 Velikou zvláštnost v barvách zásahových oděvů nalezneme u profesionálních hasičů 

v hlavním městě Bratislavě. Hasiči zde zcela ojediněle disponují i vlastními sanitními vozy 

a jejich osádky, přestože se jedná stále o hasiče, jsou vybaveny zásahovými oděvy červené 

barvy. To je markantní rozdíl oproti klasické tmavě modré barvě a hasiči se zdravotnickou 

specializací se tak na první pohled zcela jasně odlišují. Dalším rozdílem u označení těchto 

příslušníků je také to, že mají na rukávech kabátů umístěny hasičské znaky svého sboru. 

Ty jsou jinak v Bratislavě umístěny i na štítcích všech zásahových přileb profesionálních 

hasičů, což je na území Slovenska také poměrně ojedinělé. Výjimečně se zde na přilbách 

vyskytují už i čísla hasičských stanic a příjmení hasiče, nejedná se však o jednotně zavedený 

systém označování. 
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2.3.2. Švédské království 

Profesionální hasičské sbory jsou v celé Skandinávii celkově na velmi vysoké úrovni. 

Týká se to nejen organizace a řízení sboru, vybavení technickými prostředky, ochrany zdraví 

zasahujících hasičů, ale v neposlední řadě i označování hasičů při zásahu. Ačkoliv není tento 

systém zcela jednotný pro všechny části Švédska, základní principy jsou u všech sborů 

stejné.  

 

 

Obr. 12 Označování písmeny a číslicemi ve Švédsku [21] 

 

Jako téměř všude ve Švédsku, tak i ve třetím největším švédském městě - Malmö, 

je označování tvořeno opět označeními na zásahových přilbách. Nejen zde se ale nachází 

i jedna veliká novinka. Tou je označování hasičů podle tzv. číselných kódů. Obdobný systém 

sice není ve světě úplně ojedinělý, ale revoluční v této oblasti je jeho umístění na OOPP 

zdejších hasičů. Kromě výše zmíněné přilby, má každý z hasičů svůj číselný kód umístěn 

i na zásahovém kabátě a dokonce i na kalhotách. Vše je vytvořeno pomocí suchých zipů, 

takže je samotné označení lehce vyměnitelné. Kromě dvou sad čísel na stranách přilby, jsou 

tyto identifikační údaje hasiče umístěny i na obou rukávech v nadloketní oblasti a také 

na kapsách kalhot nad koleny (viz Obr. 12). U některých sborů se na těchto místech vyskytují 
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rovněž i písmenné zkratky názvu stanice, nebo se číselný kód může nacházet i přímo 

na tlakové láhvi dýchacího přístroje. Tyto 1-3 číslice tvoří identifikační číslo konkrétního 

hasiče v rámci daného sboru. Někdy se zde vyskytují i kódy čtyřciferné, ale ty se liší pouze 

tím, že první z číslic označuje číslo příslušné hasičské stanice. Toho se užívá u sborů, 

kde není stanice označena zkratkou v podobě písmen.  

Takovýto systém označování hasičů pomocí čísel umístěných na mnoha místech 

hasiče je velmi přehledný a dobře viditelný ze všech úhlů pohledu, v jakékoliv pozici hasiče. 

VZ pak na místě oslovuje jednotlivé hasiče často jen podle jejich čísla, protože není 

v lidských silách si pamatovat tří až čtyřmístné kódy všech hasičů. Zbytek systému 

označování hasičů ve Švédsku se již nijak zvlášť nevymyká již zmíněným z vyspělých zemí 

světa. Opět je založen na různých barvách přileb pro hasiče a jednotlivé velitele. 

Ty velitelské jsou často doplněny také zkratkami jejich funkce.  

Za zmínku stojí systém používání vest, který je také velmi propracovaný. Při velení 

u zásahu si VZ obleče tříbarevnou reflexní vestu (čtyřbarevnou, jestliže počítáme i stříbrné 

retroreflexní pruhy). Ta je u zásahu naprosto jasně viditelná a nezaměnitelná, protože ostatní 

možné důležité osoby na místě, jako např. velitelé jednotek a různí pomocníci VZ, pak mají 

vesty sice různých barev, ale vždy jednobarevné (kromě barevného pole kolem nápisu).  

2.3.3. Spojené arabské emiráty 

V této velmi bohaté a vyspělé zemi Blízkého východu, kde je rovněž velmi vyspělý 

i celkový systém zajištění PO, můžeme nalézt další zajímavé odlišnosti v označování 

zasahujících hasičů. Každý ze sedmi konstitutivních emirátů si zřizuje požární sbory 

samostatně a stejně tak nejsou jednotná ani pravidla pro označování hasičů v nich.  

Pro příklad je zde uveden systém používaný u profesionálních hasičů v hlavním 

městě Spojených arabských emirátů – Abú Zabí. Dle slov samotných představitelů zdejšího 

sboru byla jeho struktura a organizace vytvořena na základě analýzy několika systémů 

z vyspělých zemí po celém světě. Zajímavé je, že pod místní hasičský sbor nespadají 

zdravotničtí záchranáři a zdejší hasiči primárně nezasahují ani u zásahů s nebezpečnými 

chemickými látkami a  dokonce ani u technických zásahů. Ty spadají pod odlišné organizace 

zřízené zdejším ministerstvem vnitra. Zdejší struktura záchranného systému je tak opravdu 

velmi složitá. Hasičský sbor Abú Zabí má na území města, které má více obyvatel než Praha 
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a navíc celou řadu výškových budov, pouhých 5 stanic. Dalších 22 stanic však zajišťuje 

civilní obrana a 4 stanice pak připadají sboru policejnímu, což jsou další složky, které 

na území města provádějí záchranné a likvidační práce při MU.  

 

 

Obr. 13 Označování vestami ve Spojených arabských Emirátech [11] 

 

Systém organizace velení v samotném hasičském sboru se značně podobá tomu 

americkému. Označení různých funkcí je i zde založeno primárně na barvách přileb, 

tentokrát však bez jakýchkoliv bližších podrobností jako je jméno hasiče či číslo jeho 

jednotky. Běžní hasiči mají přilby žluté a velitelé ve třech stupních velení nosí přilby 

opravdu velmi zajímavých barev. Od nižších velitelů směrem k nejvyššímu jsou to zásahové 

přilby bronzové, stříbrné a zlaté barvy.  

Zajímavý je zde rovněž propracovaný systém sloužící pro odlišení jednotlivých 

hasičů s důležitými funkcemi při rozsáhlých zásazích. Jedná se o systém označení vestami 

s různými kombinacemi barev červené, bílé a žluté. Ty jsou určeny pro hasiče s funkcemi 

VZ, taktického velitele, důstojníka pro podporu velení (majícího na starost mimo jiné týlové 

zabezpečení), dále a také VS Tyto vesty jsou velmi výrazné a dobře rozlišitelné (viz Obr. 13) 

[11]. 
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3. Současný systém označení hasičů v ČR 

Český systém označování hasičů při zásahu patří z celosvětového hlediska 

jednoznačně mezi ty propracovanější a důmyslnější. Stejně jako spousta dalších užívaných 

způsobů značení hasičů v Evropě, má i český systém svá specifika. Poslední úprava předpisů 

týkajících se této problematiky, byla provedena teprve před dvěma lety, avšak obsahovala 

pouze drobná doplnění. Aktuálně platným předpisem je 42. POKYN generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje 

označení hasičů při zásahu. Převážná většina způsobů označování, na kterých je český 

systém postaven, byl však vytvořen již v letech 2009, resp. 2010. V těchto letech došlo 

k zavedení většiny v současnosti užívaných způsobů značení hasičů u nás [4], [5], [6].  

Díky tomu, že od zavedení nyní používaného systému označování uplynulo již více 

než pět let, lze nyní s nadhledem provést celkovou analýzu tohoto systému. Lze tak efektivně 

rozebrat jeho pozitivní i negativní stránky a lze také vyhodnotit ty prvky, u kterých 

se s odstupem času ukázalo, že v systému označování českých hasičů chybějí. 

Některé konkrétní způsoby označování hasičů uvedené v této kapitole 

se v současnosti v ČR běžně vyskytují, přestože nejsou platným předpisem nijak upraveny. 

Vznikly tak svévolně na základě více či méně opodstatněných potřeb jednotlivých 

hasičských sborů, resp. konkrétních hasičů. 

3.1. Označení zásahovými oděvy 

V ČR standardně hasiči všech kategorií JPO provádějí záchranné a likvidační práce 

v zásahových oděvech tmavě modré barvy. Pouze zcela ojediněle lze u několika JSDH 

či HZS podniků nalézt zásahové oděvy, na kterých se vyskytují jiné barvy. Takovým 

příkladem jsou např. nové zásahové oděvy některých zaměstnanců Hasičské záchranné 

služby Správy železniční a dopravní cesty, na nichž je horní část kabátu v červené barvě 

(viz Obr. 14). Odlišnosti se vyskytují i u vojenských hasičských jednotek Armády ČR. 

Armáda se v téměř všech ohledech řídí vlastními interními předpisy a není tak překvapivé, 

že se vojenští hasiči v minulosti vybavovali například i zásahovými oděvy pískové barvy, 

což je v rámci ČR poměrně raritní. 
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Další rozdíl ve vzhledu zásahových oděvů u českých hasičů je v současnosti v počtu, 

velikosti a výjimečně i umístění reflexních pruhů. Výrobci nyní na oděvy umisťují 

standardní počet reflexních pruhů (shodně, jako tomu u nás bývalo dlouhá léta zvykem), 

které pouze kvůli lepší viditelnosti zvětšily ze šířky 50 mm na 75 mm. Druhou možností, jak 

lze docílit stejného výsledku, je to, že se na oděv umístí původní 50mm reflexní pruhy, 

ale zvětší se jejich celkový počet. Takové pruhy navíc bývají našity většinou na nohavicích 

a tyto, zpravidla levnější, zásahové oděvy pak používají především hasiči u některých JSDH 

obcí a jednotek HZS podniků. Výjimku v této oblasti tvoří HZS Moravskoslezského kraje 

a několik málo dalších JPO v tomto regionu. U těchto jednotek jsou na oděvech umístěny 

užší reflexní pruhy šířky 50 mm v nenavýšeném počtu. Tyto pruhy však nejsou složeny 

z nejběžněji používaných pruhů v kombinaci žlutá-stříbrná-žlutá, ale jsou jednobarevné 

celoreflexní žluté.  

 

 

Obr. 14 Odlišení zásahovým oděvem a označení přilbou [25] 

 

V zádové části kabátu jsou zpravidla všechny oděvy doplněné nápisem HASIČI. 

Občasně se lze setkat i s upřesněním pomocí dalšího nápisu, který udává název obce 

či podniku, odkud hasiči pocházejí (viz Obr. 14). Celorepublikovou výjimku u státních 

profesionálních hasičů tvoří v tomto směru HZS hl. m. Prahy. Zde mají jeho příslušníci na 

zásahovém kabátu pod nápisem HASIČI umístěn navíc nápis PRAHA. V kontrastu s tím 
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pak jako pouhá drobnost působí označení některých příslušníků sloužících u ZÚ HZS ČR, 

kteří mají na zadní části límců relativně malým písmem vyšitou zkratku jejich útvaru. 

Umístění je navíc v místě, kde při použití přilby nejde nápis kvůli zátylníku vůbec vidět. 

Naprostou raritou je také funkční označení několika málo členů JSDH, kteří mají pod 

nápisem HASIČI umístěn ještě nápis STROJNÍK. 

 Zvláštní oblastí zásahových oděvů jsou speciální oděvy pro hasiče patřící 

do lezeckých skupin a lezeckých družstev v rámci HZS krajů a některých HZS podniků. Tito 

hasiči-lezci mají kvůli specifické práci ve výškách a nad volnou hloubkou také zvláštní 

požadavky na zásahové oděvy. Protože tato oblast není celorepublikově sjednocena, setkáme 

se v rámci jednotlivých sborů s lezeckými oděvy ve tmavě modrých, oranžových i červených 

barvách. Většinou je na nich uveden klasický nápis HASIČI, vyskytují si však rovněž oděvy 

bez tohoto označení. V ČR jsou i oděvy pro lezce s nápisy, které jsou doplněny místem 

dislokace, nebo i přímo s označením HASIČI LEZCI. Barvy, počet a umístění reflexních 

pruhů se na těchto oděvech také velmi liší. Totéž se týká i domovenek, osobních označení 

a hasičských znaků, které se na některých typech oděvů vyskytují a na jiných zcela chybějí.  

Další zcela specifickou skupinou jsou zásahové oděvy pro členy USAR týmu. 

Ty jsou ze stejných důvodů jako oděvy pro lezce rovněž zcela odlišné. I se specialisty 

z USAR týmu se výjimečně můžeme setkat při záchranných a likvidačních pracích na území 

ČR. Přestože se nejedná o klasickou jednotku PO, tvoří převážnou část tohoto týmu 

příslušníci HZS ČR. Za zmínku tak stojí, že ani v rámci současných dvou segmentů USAR 

týmu (Praha, Ostrava), není označení jejich členů zásahovými oděvy stejné. Vyskytují se 

u nich oděvy pískové a červené barvy, na kterých se rovněž liší velikost a umístění reflexních 

pruhů. Rozdílná jsou rovněž označení pomocí znaků a nápisů na nich. Na jednom typu oděvu 

jsou umístěny nášivky vlajek ČR a EU, které se na druhém typu vůbec nevyskytují. Na tomto 

typu je naopak umístěn rukávový znak sboru. Částečná nejednotnost je rovněž v nápisech 

na zádech, kde je sice vždy uvedeno CZECH REPUBLIC, ale pouze na některých 

zásahových oděvech se vyskytuje zkratka USAR. 

V současnosti se v České republice nepoužívá jakýkoliv striktně daný systém 

odlišování jednotlivých hasičů či jejich funkcí, který by využíval vizuální úpravy 

zásahových oděvů. Totéž platí i pro odlišování hasičů profesionálních, podnikových 

a dobrovolných, či hasičů z jednotlivých jednotek.  
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3.2. Označení přilbami 

Všechny funkce hasičů se v současnosti v ČR značí pomocí samolepících prvků 

umístěných na přilbách. Jedná se o retroreflexní pruhy různých barev a u velitelských funkcí 

také o shodně barevné čelní štítky. Pro naprostou většinu funkcí, podle platného předpisu 

o označování hasičů při zásahu, není určena barva skořepiny přilby, ale pouze barvy 

samolepících prvků na nich. Zvláštní barva přilby, např. červená či modrá, je v současnosti 

určena pouze pro úzkou skupinu příslušníků HZS [5]. 

3.2.1. Funkce u HZS ČR 

Hasič, hasič - strojník a hasič - technik, tedy příslušník na funkci do velitele 

družstva, je označen stříbrnou barvou retroreflexního pásu (viz Obr. 15). Kvůli absenci 

podrobnějšího označení, nelze mezi sebou tyto hasiče bez osobní znalosti odlišit [5]. 

 

 

Obr. 15 Označení příslušníků HZS přilbami [16] 

 

Velitel družstva je označen modrou barvou retroreflexního pásu a jestliže to 

umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i modrým štítkem (viz Obr. 15) [5]. 
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Velitel čety je označen červenou barvou retroreflexního pásu a jestliže to umožňuje 

konstrukce přilby, pak je možné jej označit i červeným štítkem [5]. 

Vyšetřovatel požárů může být označen modrou barvou skořepiny přilby. 

Samolepící polepy – jejich barva či popis v nich, určen není. Tento způsob označení 

vyšetřovatele příčin vzniku požárů zatím není v rámci HZS krajů rozšířen [5].  

Denní příslušník, tedy příslušník s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou obecně 

(konkrétně např. psycholog, tiskový mluvčí, velitel stanice, nebo ředitel HZS kraje), není 

platným předpisem pomocí přilby nijak označen. Vyskytují se tak různé vlastní způsoby 

označování těchto příslušníků. U několika HZS krajů je přesto takový příslušník označen 

pomocí samolepících pruhů umístěných na skořepině přilby, obdobně jako u předchozích 

značení funkcí. Rozdíl u těchto HZS krajů spočívá v zelené barvě tohoto pruhu. V popisu se 

pak kromě klasického označení příjmením vyskytuje zpravidla místo dislokace daného 

příslušníka a to v podobě názvu kraje, popř. územního odboru. Některé HZS kraje používají 

k odlišení velitele stanice na místě zásahu i přilby, které mají zcela jiný povrch skořepiny 

a to niklový. V rámci některých HZS krajů pak velitel stanice používá téměř totožnou přilbu 

s tou, která je určena pro velitele čety. To vše vzniklo z  iniciativy některých služebních 

funkcionářů HZS krajů, podle kterých je takovéto označování potřebné. 

Velící důstojník směny HZS kraje, územní či krajský řídící důstojník, a řídící 

důstojník MV-GŘ HZS ČR, může být označen červenou či červenou fluorescenční barvou 

skořepiny přilby. Samolepící polepy – jejich barva či přesný popis v nich, určen není. 

Vyskytuje se ale například i označování VDS pomocí červených pruhů a štítků na přilbách, 

stejně jako je běžné označení pro VČ. Rozdíl je pouze v tom, že na levé straně je namísto 

názvu stanice umístěn nápis VDS a nebo odlišení spočívá pouze v jiné barvě písma v pruhu, 

například oranžové. U ŘD je situace obdobně nepřehledná. Některé HZS kraje např. označují 

územní ŘD fluorescenční červenou barvou skořepiny a ŘD kraje pak nosí přilbu v klasické 

červené barvě. V dalších krajích zase nosí všichni ŘD jednotně červené přilby a jinde 

se přilbou ŘD zatím neodlišuje vůbec [5].   

Obecně příslušník HZS ČR, který vykonává jakkoliv specifické úkoly v rámci sboru, 

např. záchranář ZÚ HZS ČR, specialista chemické laboratoře HZS, nebo např. 

instruktor ŠVZ HZS ČR, není platným předpisem pomocí přilby nijak označen. To se týká 

i označování příslušníků na nejvyšším stupni velení ZÚ HZS ČR, přestože se zde v praxi 
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k odlišení běžně používá přilba s červeným provedením skořepiny, stejně jako u některých 

VDS a ŘD. 

3.2.2. Funkce u HZS podniku 

Hasič, hasič - strojník a hasič - technik, tedy hasič na funkci do velitele družstva, 

je označen žlutou barvou retroreflexního pásu. Kvůli absenci podrobnějšího označení, nelze 

mezi sebou tyto hasiče bez osobní znalosti odlišit. Značení je navíc shodné s tím pro totožné 

funkce u jednotky SDH obce. Takto shodné značení může být matoucí. Například při 

rozsáhlé MU v areálu podniku, mají mít zaměstnanci HZS podniku při zásahu mnohem 

dominantnější postavení, než členové JSDH obcí. Jejich zcela shodné značení tak není 

vhodné. Nezanedbatelná část HZS podniků však tento systém označování svých hasičů 

nerespektuje a hasiče tak buďto označuje svým vlastním způsobem, nebo vůbec (viz Obr. 14 

na str. 39) [5]. 

Velitel družstva je označen oranžovou barvou retroreflexního pásu a jestliže 

to umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i oranžovým štítkem. Značení je 

shodné s tím pro velitele družstva či velitele jednotky SDH obce. Ze stejných důvodů, jako 

je tomu u obdobné shody na nižších funkcích, není toto zcela stejné značení vhodné. Zde je 

tato nevhodnost navíc umocněna vyššími pravomocemi velitele družstva. Nezanedbatelná 

část HZS podniků však i zde systém označování svých velitelů nerespektuje a jejich VD jsou 

tak buďto označuje svým vlastním způsobem, nebo vůbec [5]. 

Velitel čety a velitel směny není platným předpisem pomocí přilby nijak označen. 

To je nedostatečné, zejména protože existuje řada podniků, kde jsou v rámci svých HZS 

takovéto funkce zřízené. Vyskytují se tak různé vlastní způsoby označování takovýchto 

hasičů. Označují se například oranžovými pruhy a štítky, tedy shodně s označováním pro 

velitele družstva u HZS podniku, ale vyskytuje se i označování červenými pruhy 

či červenými přilbami, což je označování pro VČ, VDS a ŘD příslušníků HZS ČR. Takovéto 

označování pak může být matoucí. 

Denní zaměstnanec, tedy zaměstnanec s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 

obecně, např. vedoucí oddělení, vedoucí odboru PO, velitel stanice, nebo ředitel HZS 

podniku, není platným předpisem pomocí přilby nijak označen. Vyskytují se tak různé 

vlastní způsoby označování takovýchto hasičů, které mohou být matoucí. 
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Velitel jednotky je označen oranžovou barvou retroreflexního pásu a jestliže to 

umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i oranžovým štítkem [5]. 

3.2.3. Funkce u JSDH obcí 

Hasič, hasič - strojník a hasič - technik, tedy hasič na funkci do velitele družstva, 

je označen žlutou barvou retroreflexního pásu. Kvůli absenci podrobnějšího označení, nelze 

mezi sebou tyto hasiče bez osobní znalosti odlišit. Dále viz shoda popsaná v kapitole 

3.2.2. Funkce u HZS podniku. Nezanedbatelná část JSDH však tento systém označování 

svých hasičů nerespektuje a hasiče tak buďto označuje svým vlastním způsobem, nebo se 

jejich označení nevyskytuje vůbec. Velmi často se kupříkladu hasiči dobrovolných jednotek 

označují pouze křestními jmény na přilbách. K vidění jsou také přilby, které sice mají 

správný žlutý retroreflexní pruh a nápisy v nich, nicméně barva skořepiny přilby je např. 

červená (shodně s VDS a ŘD HZS ČR), což může být u zásahu velmi matoucí. Lze se setkat 

i s označeními členů JSDH, zejména kategorie JPO II, kteří nosí označení zcela stejné, jako 

náleží příslušníkům v jednotkách HZS kraje. I toto je v praxi nevhodné [5]. 

Velitel družstva je označen oranžovou barvou retroreflexního pásu a jestliže 

to umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i oranžovým štítkem (viz Obr. 14 

na str. 39). Toto označení je do jisté míry zbytečné. Z logických důvodů dostupnosti členů 

jednotky SDH obce není složení výjezdového družstva většinou ustálené. Často se tak stávají 

případy, kdy např. ze šesti hasičů dobrovolné jednotky jsou čtyři označeni oranžovým 

pruhem a štítkem pro velitele družstva jednotky SDH obce. Takovéto označování pak 

z podstatné části ztrácí smysl. Dále viz shoda popsaná v kapitole 5.2.2. Funkce u HZS 

podniku. Rovněž se i zde vyskytuje problém v nedodržování přesného systému označování, 

který je podrobněji popsaný v předchozím odstavci [5]. 

Zástupce velitele jednotky není platným předpisem pomocí přilby nijak označen. 

Velitel jednotky je označen oranžovou barvou retroreflexního pásu a jestliže 

to umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i oranžovým štítkem [5]. 

3.2.4. Hasiči se specializací a praktikanti 

Zdravotník u JPO může být označen samolepícím znakem „modrá hvězda života“ 

umístěným na levé zadní části skořepiny pod označením dislokace. Takovéto značení 
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je nedostatečné. Umístění pouze jedné samolepky o průměru 40 mm na skořepinu přilby 

je velmi málo viditelné a to navíc pouze z určitého úhlu pohledu [5]. 

Lezec, vazač, člen týmu posttraumatické péče ani hasič s jakoukoliv jinou další 

specializací u JPO, není platným předpisem pomocí přilby nijak označen.  

Praktikant, tedy např. příslušník z OPIS, student, či jiná osoba vykonávající praxi 

u jednotky HZS kraje, není platným předpisem pomocí přilby nijak označen. 

3.2.5. Osobní označení 

Osobní označení hasiče je nyní provedeno pomocí celého příjmení, popř. pomocí 

prvních písmen jména nebo zkratkami „st.“ a „ml“, umístěného v pravé části retroreflexního 

pásu na skořepině přilby. U některých jednotek, včetně HZS krajů, se tento popis vyskytuje 

nikoliv v pravé, ale v levé části pásu. Toto značení pomocí příjmení má nevýhodu v podobě 

možnosti snadné identifikace příslušníka i osobami, se kterými se hasiči při MU setkávají. 

To je někdy navíc podpořeno i uvedeným místem dislokace jednotky na přilbě, 

viz 3.2.6 Označení příslušnosti k jednotce. Výjimečně pak dochází, např. u emočně 

vyhrocených zásahů, i k situacím, kdy je hasičům ze strany osob (nějakým způsobem 

nespokojených s jejich činností) vyhrožováno, například že si je tyto osoby po zásahu 

vyhledají a  pomstí se jim či jejich rodině apod. Mimo jiné i takovéto důvody vedly například 

u Policie ČR k tomu, že se příjmení jejich příslušníků na oděvech pro běžný výkon služby 

prakticky vůbec nevyskytují, i když u policie je situace ještě mnohem komplikovanější [5]. 

3.2.6. Označení příslušnosti k jednotce  

Místo dislokace jednotky, popř. jiné označení jednoznačně určující příslušnost 

hasiče k JPO, je nyní umístěno v levé části retroreflexního pásu na skořepině přilby. 

U některých jednotek, včetně HZS krajů, se tento popis vyskytuje nikoliv v levé, ale v pravé 

části pásu. Různý výklad se týká jednoznačného určení příslušnosti hasiče ke konkrétní JPO. 

Dokládají to vyskytující se označení místa dislokace, kde je v pásu uveden například název 

obce, kterému někdy navíc předchází i zkratka HZS, HZSP nebo JSDH. Některé HZS kraje 

(které mají více hasičských stanic na území jednoho města) zde uvádí pouze název ulice, 

místní části nebo městského obvodu, kde je stanice dislokována. Takové značení se navíc 

občasně vyskytuje i se zkratkou PS před samotným názvem. U jiných HZS krajů se zase 
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setkáme s označením, kde je nejdříve uveden název samotného města a teprve poté upřesnění 

místa dislokace. Vyskytuje se i situace, kdy není konkrétní stanice specifikována vůbec a na 

přilbách je uvedenou pouze HZS Praha. Nevýhodou tohoto značení je, že se velikost písma 

u dlouhých nápisů místa dislokace zmenšuje podle potřeby. To nezřídka vede k tomu, že jsou 

tyto nápisy čitelné pouze z bezprostřední blízkosti (viz Obr. 15 na str. 41) [5]. 

3.3. Označení vestami a páskami 

Téměř všechny vesty pro označování jednotlivých funkcí hasičů při zásahu se podle 

platného předpisu vyskytují jednobarevné a to červené fluorescenční (z celkového počtu 

používaných vest tvoří pouze drobnou výjimku fluorescenční žluté vesty pro psychology 

a členy posttraumatického týmu). Při řešení rozsáhlých MU, kdy jsou zřízeny úseky, 

popř. i sektory, štáb VZ a na místě se vyskytuje veliký počet osob ve stejnobarevných 

vestách, může být toto téměř shodné označování důležitých funkcí velmi nepřehledné. 

Všechny vesty totiž vypadají z určité, zpravidla ne příliš veliké, vzdálenosti shodně. Totéž 

se týká i pohledu na označenou osobu z určitého úhlu pohledu. Tento problém může být ještě 

umocněn při použití dýchací techniky. Kvůli tomu pak nelze jednoznačně a rychle určit, 

o jakého hasiče, resp. jím zastávanou funkci při řízení zásahu, se jedná. Obdobný komplikace 

může nastat i při řešení následků MU, kde jsou řadoví hasiči označení vestami (zásahy 

na pozemních komunikacích). Zde je však situace částečně lepší díky odlišnosti barvy 

retroreflexních pruhů na vestách těchto hasičů. Barvy retroreflexních pruhů na vestách jsou 

tedy dvě – žlutá pro vesty řadových hasičů a stříbrná na ostatních vestách.  Veškeré vesty 

v současnosti splňují normu ČSN EN ISO 20471 pro oděvy s vysokou viditelností [5]. 

3.3.1. Velitelské funkce 

Velitel zásahu, velitel sektoru, velitel úseku, územní či krajský řídící důstojník 

a velitel JPO (jako složky IZS) je označen vestou fluorencenční červené barvy doplněné 

stříbrnými pruhy a příslušnými nápisy z retroreflexního materiálu. Označení VZ, VÚ a VS 

může být provedeno také páskou téže barvy na levé paži, obsahující zkratku jejich funkce. 

Výhodou této formy značení je snadnější manipulace s páskou oproti vestě a také fakt, 

že páska netvoří další oděvní vrstvu na těle hasiče. Nevýhodou je pak znatelně menší 

viditelnost a přehlednost takovéhoto označení, označení pouze pomocí zkratky (nikoliv 

pomocí celého nápisu) a rovněž fakt, že vesta pro VZ může mít i takovou formu, 
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aby obsahovala více kapes, které můžou být hasičem použity. Vesta pro VZ rovněž není 

dostatečně odlišná od ostatních vest používaných na místě zásahu (viz Obr.), což při zásahu 

může vést ke komplikacím. Z tohoto důvodu již některé jednotky HZS užívají pro označení 

VZ vestu jiné barvy, přestože je to v rozporu s platným předpisem [5].  

 

 

Obr. 16 Stejnobarevnost vest na místě MU [15] 

 Velitel jednotky a velící důstojník směny není platným předpisem pomocí vesty 

nijak označen. 

3.3.2. Další důležité funkce 

Pomocník VZ (hasič, popř. statik, zaměstnanec SÚJB, povodí atd.) není platným 

předpisem pomocí vesty nijak označen. 

Štáb VZ - náčelník štábu a člen štábu pro spojení, týl, analýzu a nasazení 

je označen vestou fluorencenční červené barvy doplněné stříbrnými pruhy a příslušnými 

nápisy z retroreflexního materiálu. Pomocník člena štábu VZ není platným předpisem 

pomocí vesty nijak označen a zástupce složky IZS je označen způsobem určeným pouze 

vlastními interními předpisy dané složky, pokud existují. Označení člena štábu může být 

provedeno také páskou téže barvy na levé paži, obsahující zkratku jejich funkce. Výhodou 

této formy značení je snadnější manipulace s páskou oproti vestě a také fakt, že páska netvoří 
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další oděvní vrstvu na hasičově těle. Nevýhodou je pak znatelně menší viditelnost 

takovéhoto označení a označení pouze pomocí zkratky (nikoliv pomocí celého nápisu) [5]. 

 

Obr. 17 Nemožnost odlišení funkcí vestami [14] 

 

Tiskový mluvčí a vyšetřovatel požárů je označen vestou fluorencenční červené 

barvy doplněné stříbrnými pruhy a příslušnými nápisy z retroreflexního materiálu [5]. 

Psycholog a člen týmu posttraumatické péče je označen vestou fluorencenční žluté 

barvy doplněné stříbrnými pruhy a příslušnými nápisy z retroreflexního materiálu [5]. 

Funkce v rámci složky IZS se řídí platnými předpisy pro konkrétní složku IZS, 

pokud se v rámci dané složky takový předpis vůbec vyskytuje. Zdravotnická záchranná 

služba má například určeno §12 prováděcí vyhlášky zákona o ZZS pouze to, že na místě MU 

s hromadným postižením osob musí být označen vedoucí zdravotnické složky, vedoucí 

lékař, vedoucí odsunu a člen pro třídění raněných. Forma označení je poměrně benevolentní 

a je určeno pouze to, že se musí jednat o označení reflexní vestou s umístěným nápisem 

na zadní straně, popř. bílou rukávovou páskou s nápisem. Otázka barvy, materiálu či střihu 

vesty, ale i stylu, velikosti a barvy písma na ní, zůstává zcela neřešena. Mezi jednotlivými 

poskytovateli ZZS v rámci ČR tak lze nalézt obrovské rozdíly. V některých krajích vesty 

vypadají téměř totožně jako ty pro hasiče. U jiných ZZS se zase používají jednotlivé 
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vesty v několika barvách, nebo třeba i jejich kombinacích, a rozdíly se často vyskytují 

i ve všech zbylých parametrech vest [7]. 

Člen krizového štábu ORP či kraje není v současnosti v ČR označován jakkoliv 

sjednoceně. Neexistuje zde totiž žádný platný předpis, který by se na jejich označování 

vztahoval, přestože se členové krizových štábů někdy také podílejí na zdolávání MU. Každá 

ORP a každý kraj si tak označuje členy svých krizových štábů pouze dle svého uvážení. 

3.3.3. Řadoví hasiči 

Hasič (bez blíže specifikovaných úkolů) je na místě MU v případě potřeby označen 

vestou fluorencenční červené barvy doplněné žlutými pruhy a rámečky s kombinovanými 

vlastnostmi, vyplněné černými nápisy HASIČI. Označení touto barvou vest není ideální 

zejména u dopravních nehod, kde se na místě zpravidla pohybují další osoby ve vestách 

stejné barvy [5]. 

3.3.4. Hasiči se specializací a jiné funkce 

Hasič - zdravotník, vazač, střelmistr, technik, nebo i vedoucí cvičení, 

pozorovatel, rozhodčí a další, není obecně platným předpisem pomocí vesty nijak označen. 

Neoznačení některých specialistů z řad JPO zvláštními vestami může být při řešení následků 

specifických MU, nebo např. i při cvičeních či soutěžích, nevhodné. To dokazuje i fakt, 

že několik HZS krajů již v praxi běžně používá speciální vesty pro hasiče s odborností 

vazače. Jedná se většinou o reflexní vesty žluté barvy s retroreflexním stříbrným nápisem 

VAZAČ na jejich obou stranách. 
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4. Návrh označení hasičů v ČR 

Odlišení jednotlivých hasičů u zásahu může být řešeno několika možnými způsoby, 

vždy se ale musí jednat o označení, které je nezaměnitelné, srozumitelné a co možná 

nejpřehlednější. Jakýkoliv konkrétní způsob označení musí umožňovat co nejjednodušší zisk 

potřebných informací a to za nejkratší možný čas. U zásahů JPO je to mnohdy ztíženo 

faktem, že se osoby na místě vyskytují ve velikém počtu či ve skupinách. Při řešení následků 

MU může vzniknout také potřeba tyto informace získat na větší vzdálenosti, nebo například 

za zhoršených viditelných podmínek.  

Z těchto důvodů se v mnoha případech jeví jako nejvhodnější taková označení, která 

převážně využívají několika dobře viditelných výrazných barev. Nelze však počítat s tím, 

že všechny osoby na místě MU budou dané barvy, a jejich případné kombinace, znát. Je tak 

vhodné konkrétní označení doplnit ještě doplňkovou textovou částí. To lze učinit buďto 

celými nápisy tohoto označení, jeho zkratkami, nebo popřípadě i číselnými symboly. Taková 

značení lze také někdy vytvořit prostřednictvím symbolů grafických.  

Vše se musí zvažovat primárně s ohledem na potenciální příjemce informací 

uvedených prostřednictvím konkrétního označení. Při návrhu některých konkrétních 

označení lze přímo vycházet také z obdobného praxí ověřeného značení ve světě 

(kapitola 2. Označení hasičů ve vybraných zemích světa). 

Veškeré navrhované úpravy počítají s odbornou diskuzí nejen v rámci pracovních 

skupin a širším vedením sboru. Navrhované způsoby značení počítají rovněž se změnami 

některých aktuálně platných předpisů. Návrhy také počítají s revizí a případnými úpravami 

kvůli dodržení všech současně platných norem. 

S celkovým označováním hasičů při zásahu také úzce souvisí označení velitelského 

stanoviště, resp. stanoviště štábu VZ. Tato důležitá stanoviště při řízení zásahu musí být, 

stejně jako významné funkce při řízení zásahu, označeno naprosto jasně a zřetelně. K tomuto 

účelu může kromě klasického nápisu ŠTÁB posloužit podle návrhu také například viditelně 

umístěné blikající LED světlo. Z hlediska zachování principu základních barev návrhu 

(níže popsaných v kapitole 4.3.), by tento zdroj mohlo například střídavě vyzařovat světlo 

bílé, červené a žluté barvy. Takové světlo by mohlo být umístěno na stožáru velitelského 
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vozu či kontejneru, v blízkosti stanoviště VZ a štábu VZ. Takovéto tříbarevné svícení 

by bylo na místě zásahu naprosto nezaměnitelné a přehledné. 

Struktura této kapitoly je shodná se strukturou kapitoly předchozí (3. Současný 

systém označení hasičů v ČR). Zcela shodné podkapitoly, a rovněž jednotlivé funkce v nich 

uvedené, tak umožňují velmi snadné porovnání v současnosti používaného systému 

označení hasičů se systémem níže navrhovaným.  

4.1. Označení zásahovými oděvy 

Návrh obsahuje několik konkrétních změn v systému označování hasičů zásahovými 

oděvy. Ty vyplývají zejména z analýzy (kapitola 3.1.). 

Zvláštní odlišení celou základní barvou zásahových oděvů patří dle návrhu pro 

VDS a ŘD na všech úrovních. Tyto nejvyšší velitelské funkce v rámci sboru by měly být 

odlišeny zcela jednoznačně a na první pohled. Konkrétní barva oděvu stanovena není, mohla 

by se však jednat i o některou z výrazných barev, např. červenou. Doplňkovým označením 

k tomu pak jsou odlišené přilby a vesty. Obdobný systém je používán v mnoha sborech 

ve světě.  

Další odlišení se dle návrhu týká příslušníků HZS z chemických laboratoří. Jejich 

postavení je na místě MU zcela specifické a mělo by tak dojít k jejich odlišení zásahovými 

oděvy. Jednou z možností je doplnění nápisu HASIČI na zádech dalším textem, např. 

CHEMICKÁ LABORATOŘ. Dalšími možnostmi jsou pak částečná změna barvy v horní 

části oděvu (viz Obr. na str.) a také užití odlišných reflexních pruhů. Barevné provedení 

horní části oděvu je vhodné odlišit relativně zavedenou barvou pro chemickou službu 

– žlutou. Případná barva jiných reflexních pruhů stanovena není a odvíjela by se od odborné 

diskuze. 

Obdobným důvodem jako v předchozím odstavci lze zdůvodnit také návrh změny 

oděvů pro příslušníky ZÚ HZS ČR. Nápis HASIČI na zádech změnit například 

na ZÁCHRANÁŘI, či přímo ZÚ HZS ČR. Barvu horní části oděvů změnit na oranžovou, 

která byla dlouhé roky spjata se záchrannými útvary (v rámci Armády ČR). 

Zdravotníci u jednotek PO by dle návrhu taktéž měli být odlišeni i pomocí 

zásahových oděvů. K tomu lze použít dvou tenkých doplňkových reflexních pruhů, které 

by byly oproti běžným navíc našity na zásahových oděvech určených pro hasiče-zdravotníky 
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v oblasti paží. Tyto reflexní pásy mohou být například modro-stříbrné barvy, pruhy stříbrné 

barvy s modrými znaky hvězdy života, nebo jiným výrazným označením, např. nápisem 

ZDRAVOTNÍK v tomto pruhu.  

Instruktory ŠVZ dle návrhu označit opět zvláštním nápisem na zádech jako 

např. INSTRUKTOR, ŠVZ HZS ČR apod., a také změnit barvu celého zásahového oděvu, 

nebo alespoň jeho horní části. V úvahu připadá pro jasné odlišení např. světle modrá barva. 

V případě, že by v následujících letech vyvstala vážná potřeba odlišit příslušníky 

HZS od členů ostatních jednotek PO, lze jednoduše změnit systém označování. Nápisy 

na zádech zásahových oděvů příslušníku HZS by například nemusely obsahovat obecný 

nápis HASIČI, ale mohl by se na nich vyskytovat přesnější text HZS s dalším upřesněním. 

Další možností je naopak na oděvy pro dobrovolné hasiče umístit nápis JSDH, resp. u HZS 

podniku použít zkratku HZSP. Zavedení tohoto způsobu by však oproti prvně zmíněnému 

bylo velmi komplikované. Krajní možností by pak byla celková změna základní barvy 

zásahových oděvů příslušníků HZS ČR z tmavě modré na barvu jinou. 

Rovněž zásahové oděvy pro lezce by se dle návrhu měly na základě odborné debaty 

lezeckých instruktorů a dalších zainteresovaných příslušníků sjednotit. Jednotná by měla být 

zejména barva oděvu a také reflexní pruhy, popisy, a popř. i znaky, na něm umístěné. 

USAR tým by dle návrhu měl na základě odborné diskuze odborníků rovněž 

sjednotit zásahové oděvy. Dle potřeb členů týmu by popřípadě bylo vhodné oděvy 

v jednotlivých segmentech USAR týmu vizuálně odlišit, nicméně typ, forma a počet 

reflexních prvků, popisů, znaků atd. by měla být sjednocena. 

Část doplňkového písemného označení by dle návrhu mělo být řešeno polem s textem 

přichyceným k oděvu pomocí suchého zipu. Tento doplňkový text na oděvu by se tak dal 

snadno změnit. Dalším prvkem použitelným k odlišení by pak navíc byla samotná 

podkladová barva tohoto pole, která by se dle potřeby lišila pro konkrétní hasiče v rámci 

sboru. 

4.2. Označení přilbami 

Označování přilbami je ve vyspělých zemích světa stále jedním z nejdůležitějších 

způsobů, jak rychle a efektivně vizuálně získat potřebné informace o daných zasahujících 

hasičích. Základní princip tohoto označování musí spočívat v co nejjednodušší formě sdělení 
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co nejdůležitějších údajů. Mezi ně, kromě u nás již běžně uváděného určení jednotky hasiče 

a jeho osobních identifikačních údajů, patří dle tohoto návrhu také funkce daného hasiče. 

Proto je veškeré značení přilbami doplněné o způsoby určení funkcí pomocí jednoduchých 

principů. 

4.2.1. Funkce u HZS ČR 

Hasič, hasič - strojník a hasič - technik, tedy příslušník na funkci do velitele 

družstva, je dle návrhu označen stříbrnou barvou retroreflexního pásu. Dle návrhu je však 

polep, kromě pásu pro funkci hasiče, doplněn barevným orámováním stříbrného pásu 

(viz Obr. 18). Jedná se o orámování barvami spjatými s barvami řádů jednotlivých služeb. 

Pro hasiče - strojníka se tak jedná o orámování červenou barvu spjatou se strojní službou, 

pro techniky chemické služby žlutou barvou apod. Různé mohou být i šířky orámování. 

Například pro hasiče - strojníka tence červeně a pro technika strojní služby taktéž červeně, 

ale s dvojnásobnou tloušťkou orámování. 

 

 

Obr. 18 Označení funkce orámováním pásu polepu přilby 

 

Velitel družstva je dle návrhu stále označen modrou barvou retroreflexního pásu 

a jestliže to umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i modrým štítkem  

Velitel čety je dle návrhu stále označen červenou barvou retroreflexního pásu 

a jestliže to umožňuje konstrukce přilby, pak je možné jej označit i červeným štítkem. 

Vyšetřovatel požárů je dle návrhu stále označen modrou skořepinou přilby avšak 

s doplněním o stříbrný pás se standardními údaji. 
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Denní příslušník, tedy příslušník s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou obecně 

(konkrétně např. psycholog, tiskový mluvčí, velitel stanice, nebo ředitel HZS kraje), je dle 

návrhu na přilbě označen zelenou barvou pásu, pokud tito příslušníci nevykonávají současně 

funkci VDS či ŘD. Zelenou barvu je případně po odborné diskuzi možno navíc u některých 

konkrétních funkcí změnit např. na fialovou. Popis jejich funkce a osobní identifikační 

označení je pak uvedeno v pásu textem. Pro jednotlivé funkce lze v diskuzi rovněž zvážit 

barvy skořepiny přilby nebo barvy textu v pásech. 

Velící důstojník směny HZS kraje, je dle návrhu označen fluorescenční červenou 

barvou přilby se stříbrným pruhem. Územní řídící důstojník pak klasickou červenou 

přilbou rovněž se stříbrným pruhem a krajský řídící důstojník totožnou barvou skořepiny 

avšak s modrým pruhem. Řídící důstojník MV-GŘ HZS ČR je pak označen černou 

přilbou, která je polepena červeným pruhem. Všechna písemná označení v polepech pak 

jasně a jednotně určují danou funkci. Pro ŘD důstojníky je současně s uvedenými barvami 

navržena také možná změna typu používaných přileb. Mohlo by se jednat o lehčí, 

pohodlnější a výrazně levnější víceúčelové přilby, které se v současnosti u HZS ČR již také 

vyskytují. 

Obecně pro příslušníka HZS ČR, který vykonává jakkoliv specifické úkoly v rámci 

sboru, např. záchranáře ZÚ HZS ČR, specialisty chemické laboratoře HZS, nebo 

instruktora ŠVZ HZS ČR, by dle návrhu návrhu připadala v úvahu odlišná barva skořepiny 

přilby. Barevné provedení jednotlivých přileb by bylo případně zvoleno na základě odborné 

diskuze. Systém polepů by zůstal zachován. 

4.2.2. Funkce u HZS podniku 

Všichni hasiči (bez závislosti na funkci) v rámci HZS podniku, jsou dle návrhu 

označeni jednotnou oranžovou barvou retroreflexního pásu umístěným na skořepině přilby. 

Odlišnosti pro jednotlivé funkce jsou pak provedeny doplňkovým označením opět pomocí 

polepů. To lze provést jednak orámováním (viz podkapitola 6.2.1.), nebo různě širokými 

(v závislosti na funkci) svislými barevnými pruhy na horizontálních okrajích pásu 

(viz Obr. 19). Pro tyto svislé pásy jsou pro jednoduchost zvoleny stejné barvy, jaké jsou 

určeny či navrhovány pro barvy pásů na přilbách příslušníků HZS - zelená pro denní 

zaměstnance, modrá pro VD, červená pro VČ a vyšší velitele. Popřípadě lze použít i další 

barvy a jejich vzájemné kombinace. U nejvyšších velitelských funkcí v rámci HZSP je také 
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odlišení možné provést odlišnou barvou skořepiny přilby, která však nesmí být totožná 

s barvami přileb příslušníků HZS ČR, nebo odlišnou barvou textu v pásu. 

 

 

Obr. 19 Návrh barevného polepu na přilbě pro VD jednotky HZS podniku 

 

4.2.3. Funkce u JSDH obcí 

Všichni hasiči (bez závislosti na funkci) v rámci jednotky SDH obce, jsou dle návrhu 

označeni jednotnou žlutou barvou retroreflexního pásu umístěným na skořepině přilby. 

Odlišnosti pro jednotlivé funkce jsou pak provedeny doplňkovým označením opět pomocí 

polepů a to jednak orámováním (viz podkapitola 4.2.1.), nebo různě širokými (v závislosti 

na funkci) svislými barevnými pruhy na horizontálních okrajích pásu (blíže popsanými 

v podkapitole 4.2.2.). Odlišení všech dobrovolných a podnikových hasičů je tak provedeno 

odlišnými základními barvami pásu – žlutou a oranžovou.  

4.2.4. Hasiči se specializací a praktikanti 

Zdravotník u JPO je dle návrhu označen samolepícími znaky „modrá hvězda života“ 

umístěnými na obou stranách skořepiny pod pásem polepu. Navíc je po celém obvodu přilby 

označen dalším polepem se střídající se bílou a modrou barvou (viz Obr. 20) 
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Obr. 20 Návrh označení hasiče-zdravotníka přilbou 

Lezec, vazač, člen týmu posttraumatické péče a další hasiči se specializací, nejsou 

dle návrhu nijak označeni. Jejich označení je dostatečně zajištěno dalšími možnými způsoby 

(pomocí odlišných zásahových oděvů či vestami). 

Praktikant, je dle návrhu označen přilbou bez jakéhokoliv barevného pásu 

provedeného pomocí polepů, nebo s  pásem v barvě, které se liší od všech výše zmíněných. 

Takový pás by byl doplněn dostatečně velikým nápisem, např. PRAXE, přes jeho celou 

šířku. 

4.2.5. Osobní označení 

Osobní označení hasiče je dle návrhu provedeno v pravém poli iniciálami jména 

hasiče, které jsou navíc doplněny číselným kódem (viz Obr. 21). Tento kód je vícemístný 

a ojedinělý v rámci dané hasičské stanice. Podle počtu čísel a jejich konkrétních hodnot lze 

pak určit například funkci daného hasiče, nebo směnu, na které příslušník slouží. Například 

pro VČ a VD může být stanovena jedna číslice, techniky a strojníky dvě číslice, apod. 

Označení směny by bylo provedeno například prví číslicí. Obdobný systém lze v případě 

zájmu zavézt i pro zaměstnance HZS podniků a členy JSDH. Písmo v poli je vždy 

co největší, s dostatečnou mezerou od okraje polepu.  

4.2.6. Označení příslušnosti k jednotce   

Místo dislokace jednotky, je dle návrhu změněno. Pro příslušníky HZS 

je provedeno značením v levém poli a to co nejmenším počtem znaků a největší možnou 

velikostí písma. Podmínkou však stále je zachování principu, při kterém musí toto označení 
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zcela jasně a nezpochybnitelně vést k určení jednotky hasiče. Z tohoto důvodu byla zvolena 

zkratka určující pomocí tří písmen místo dislokace konkrétní stanice HZS. V žádném kraji 

se nevyskytují dvě stanice, u kterých by tato zkratka byla totožná. U HZS krajů, které mají 

na území jednoho města více stanic, je pak uvedeno označení města pouze dvojicí písmen, 

ke kterým bezprostředně náleží číslo konkrétní stanice. Pro doplnění je vždy uvedeno jedním 

menším písmenem, umístěným za pomlčkou, také označení kraje (viz Obr. 21). Toto 

písmeno je pro všechny stanice v rámci kraje shodné a jeho podoba je totožná s podobou 

písmena na RZ vozidel - odlišných podle jednotlivých krajů. Obdobný systém označování 

krajů v současnosti využívá např. Policie ČR. Výjimku tvoří HZS ml. m. Prahy, kde je v levé 

části pole dle návrhu umístěno pouze XX HMP, kde XX představuje jedno či dvě čísla 

konkrétní hasičské stanice. HMP je uvedeno menším písmem než označení konkrétní 

stanice, obdobně jako v ostatních krajích. Denní příslušníci mají místo zkratky stanice 

umístěno označení funkce, popř. její zkratku, a také jednopísmenné označení kraje nebo 

organizační složky sboru. 

 

. 

Obr. 21 Návrh písemného označení na přilbě příslušníka HZS 

 

Pro označení místa dislokace jednotek HZS podniků a SDH obcí je dle návrhu určen 

nápis názvu obce, popř. podniku, v některých případech však již nikoliv v celém rozsahu 

jako doposud. Pokud je celý název delší než 8 znaků (příp. jiný kompromisní počet písmen 

mezi možnou velikostí písma a přehledností označení), je název uveden zkratkou 

o maximálně tomto počtu písmen. Písmo v poli je vždy co největší, avšak s dostatečnou 

mezerou od okraje polepu. 
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4.3. Označení vestami a páskami 

V současnosti se při MU, u kterých se vyskytuje značný počet hasičů a dalších osob 

podílejících se na odstranění jejich následků, používají v téměř všech vyspělých zemích 

světa vesty. Různé sady těchto vest jsou v různých zemích rozdílně zpracovány 

(viz kapitola 2.), nicméně principiálně zatím neexistuje praktičtější systém označování 

důležitých funkcí. Níže popsaný systém označování vestami použitelný pro ČR vychází 

jednak z již zmíněných světových systémů označování, ale současně je také přizpůsoben 

českým podmínkám, zejména co se týče organizace a řízení zásahu jednotkami PO. Oproti 

současnému systému, který je založen na téměř stejných vestách pro všechny označené 

osoby na místě zásahu, je však níže popsaný systém vypracován tak, aby bylo možno 

co nejvíce eliminovat nevýhody současného systému (viz kapitola 3.3.). Důraz je současně 

kladen na praktičnost a snahu co nejuniverzálnějšího systému při použití jednoduchých 

principů označování. Před uvedením do praxe by navrhovaný systém musel projít revizí 

a případnými drobnými úpravami tak, aby veškeré vesty splňovaly normu 

EN ISO 20471:2013. 

Nejvýznamnějším principem, na kterém je celý níže uvedený systém označování 

vestami postaven, patří rozdělení všech typů vest různými barvami. Každé z těchto barev 

je pak obecně přiřazena určitá skupina funkcí (viz níže). Tento systém je velmi univerzální 

a flexibilní. Pomocí pouze několika málo barev a jejich kombinací lze sestavit použitelné 

vesty nejen pro všechny funkce na místě zásahu určených na základě současně platných 

předpisů. Tento jednoduchý princip lze použít rovněž jako základ pro označování funkcí 

v rámci dalších složek IZS, čímž by mohlo dojít ke sjednocení obecného systému označování 

při zásahu. Tento způsob je použitelný také v případě, že postupem času dojde ke změně 

předpisů a při řešení MU se začne používat označení i pro funkce, pro které v současnosti 

neexistuje. 
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Barvy a jejich obecný význam v navrhovaném systému označování vestami: 

 Bílá  pro nejvyšší, resp. přímé velitelské funkce, 

 Červená pro ostatní velitelské funkce, 

 Žlutá  pro významné pomocné funkce, 

 Oranžová pro základní, popř. další funkce.  

K tomu, aby mohl být tento systém jednotný a univerzální je zapotřebí, aby jednotlivé 

vesty (mimo základních vest pro řadové hasiče) obsahovaly kromě pevně stanovených 

nápisů také pole, do kterých je možno umisťovat různé nápisy. Toho lze využít jednak 

k efektivnímu označení jednotlivých funkcí na samostatných popisových polích (viz Obr. 11 

na str. 32), ale i k označení např. složky IZS, organizační složky HZS, konkrétní jednotky 

PO, nebo také k osobnímu identifikačnímu označení konkrétní osoby. Vše záleží na počtu 

a velikosti měnitelných polí na konkrétní vestě. Ta mohou být provedena buďto formou 

zasunovacích kartiček do průhledného obalu na vestě (opět viz Obr. 11 na str. ), nebo 

například také pomocí polí se suchými zipy. U obou variant je také proveditelné, aby měla 

jednotlivá pole s konkrétními funkcemi odlišnou barvu, než podkladová barva vesty. I těmito 

barvami lze totiž snadno vytvořit tzv. sekundární systém označování. Velikost popisových 

polí je sjednocena a velikost písma v nich je vždy přizpůsobena danému textu tak, aby byl 

co největší a nejpřehlednější.  

Pouze u těch nejméně závažných zásahů, zpravidla při výskytu pouze jediné jednotky 

PO, lze k označení VZ použít pásku na ruku. Při řešení MU s nasazením více jednotek PO 

nebo složek IZS, je nutné, aby byl VZ vždy označen vestou. Všechny další funkce 

se využívají zpravidla při řešení následků komplikovanějších MU a označení osob na těchto 

funkcích by tak mělo být řešeno vždy pouze vestami a nikoliv jen páskami. 

Vesta by jednak měla být co nejpraktičtější a obsahovat tak například zdrhovadlo 

v přední části a stahovatelné pásy po stranách pro možnost regulace velikosti. Měla by také 

obsahovat dostatečné množství kapes, např. na radiostanice, mobilní telefon, popř. i tablet, 

ale také třeba na poznámkový blok a psací potřeby. Materiál vesty by měl splňovat 

vlastnosti, které by byly určeny na základě odborné diskuze. Může to být materiál prodyšný, 

odolný proti snadnému ušpinění, snadno vyčistitelný materiál, nehořlavý materiál apod. 
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4.3.1. Velitelské funkce 

Velitel zásahu je nejdůležitější osoba/funkce, která se na místě MU vyskytuje. 

Má rozhodující slovo, ale také největší míru zodpovědnosti. Nejen z těchto důvodů je 

vhodné, aby byl VZ na místě zásahu naprosto jasně a rychle odlišitelný od veškerých 

ostatních osob. Navržená barva vesty pro VZ je jasně bílá s červenými reflexními pásy 

a s červenými popisovacími poli s reflexními nápisy VELITEL ZÁSAHU na obou stranách 

vesty. Okraje vesty jsou navíc olemovány červeným pruhem (viz Obr. 22). Tato barva zcela 

jednoznačně zaručuje naprostou jedinečnost v označování na místě zásahu. Obdobné vesty 

jsou také proto již používány v několika vyspělých zemích světa.  

 

 

Obr. 22 Návrh vesty pro VZ 

 

Velitel sektoru, resp. velitel úseku, jsou rovněž velmi důležité funkce na místě 

zásahu. I jim tudíž dle návrhu náleží zcela unikátní označení, nezaměnitelné s ostatními 

funkcemi na místě zásahu. Vše rovněž při zachování významu jednotlivých zmíněných 

barev. Vesta v barevném provedení (viz Obr. 23 a Obr. 24) je doplněna neměnitelnými poli 

s popisem funkce a měnitelnými poli pro označení konkrétního sektoru a úseku. I tyto popisy 

jsou pro větší přehlednost provedeny v různých barvách.  

 

    

     Obr. 23 Návrh vesty pro VS       Obr. 24 Návrh vesty pro VÚ 
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Řídící důstojník, územní či krajský, jsou osoby, které se objevují převážně u těch 

nejzávažnějších MU. Protože tyto osoby patří k nejvýznamnějším funkcionářům sboru, 

je zde jejich označování rovněž provedeno zvláštním výrazným způsobem (viz Obr. 25)  

 

    

     Obr. 25 Návrh vesty pro ŘD           Obr. 26 Návrh vesty pro velitele JPO 

 

Velitel JPO (jako složky IZS) u zásahu, kde VZ není příslušník HZS, je dle návrhu 

označen totožnou červenou vestou (viz Obr. 26). Jejich popisky tak mohou být zaměnitelné. 

Velitel jednotky by měl být označen vždy, pakliže se na místě MU vyskytuje více 

než jedna JPO. Je to významná funkce v rámci struktury velení, která přímo spolupracuje 

s VZ, popř. VÚ či členy štábu VZ. Musí proto být řádně označena odlišnou vestou. 

Zde rovněž platí, že pole pro název jednotky je měnitelné a lze použít systém, kdy pozadí 

tohoto pole bude vybarveno různými barvami. To lze použít pro odlišení jednotek 

jednotlivých kategorií JPO, nebo alespoň pro odlišení jednotek HZS krajů, HZS podniků 

a SDH obcí (viz Obr. 27 a Obr. 28).  

 

    

  Obr. 27 Návrh vesty pro VJ - I                 Obr. 28 Návrh vesty pro VJ - II 
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Velící důstojník směny není v návrhu vestou nijak označen. V případě potřeby pro jeho 

označování lze využít obdobné vesty jako pro ŘD a velitele JPO s měnitelným popisovacím 

polem (viz Obr. 25 a Obr. 26).  

4.3.2. Další důležité funkce 

Pomocník VZ (hasič, popř. statik, zaměstnanec SÚJB, povodí atd.) může být rovněž 

důležitou funkcí pro VZ a samotný proces velení na místě zásahu. Označení zvláštní vestou 

je tak logické. Jednotlivá popisovací pole jsou opět měnitelná a také různobarevná 

(viz Obr. 29 a Obr. 30). 

 

    

     Obr. 29 Návrh vesty pro pomocníka VZ – I  Obr. 30 Návrh vesty pro pomocníka VZ - II 

 

Náčelník štábu VZ je jednou z nejdůležitějších osob na místě zásahu. Návrh jeho 

označení je tak zcela odlišené, stejně jako označení VZ, VS či VÚ. Rovněž toto označení 

musí vyjadřovat kombinaci funkce velitelské a pomocné (viz Obr. 31)  

Člen štábu VZ pro spojení, týl, analýzu a nasazení je zde označen vestou 

obdobnou pro pomocníka VZ, i když s jasným označením příslušnosti ke štábu VZ 

a označením velitelské odpovědnosti za daný úsek (viz Obr. 32).  

 

    

   Obr. 31 Návrh vesty pro náčelníka štábu  VZ   Obr. 32 Návrh vesty pro člena štábu VZ 
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Pomocník člena štábu VZ je označen stejně jako pomocník VZ, pouze s označením 

příslušnosti ke štábu (viz Obr. 33).  

Zástupce složky IZS není návrhem označen a to z důvodu nesjednocení v rámci IZS 

a ani v rámci jednotlivých krajů těchto složek. Po případném sjednocení a odborné diskuzi, 

by mohli být představitelé složek IZS v rámci velitelské struktury při řešení MU označeni 

např. obdobnou vestou jako je určena pro členy štábu VZ. Rozdílné by logicky bylo písemné 

označení složky IZS a případné funkce a odlišné by mohlo být i barevné provedení 

popisových polí a to podle konkrétní složky IZS. 

Tiskový mluvčí se označuje rovněž dle principu tohoto systému žlutou barvou vesty 

určenou pro pomocné funkce, navíc s označením příslušnosti (viz Obr. 34). 

 

       

           Obr. 33 Návrh vesty pro pomocníka             Obr. 34 Návrh vesty pro tiskového  

                              člena štábu VZ                                                          mluvčího 

 

Vyšetřovatel požárů zaujímá na místě zásahu (požáru) zpravidla zcela mimořádné 

postavení související s výkonem SPD. Jeho funkce tak přímo nesouvisí s jakoukoliv 

kategorií rozdělenou v tomto systému jednotlivými barvami. Dá se říci, že vyšetřovatel ZPP 

má na místě požáru v jistých ohledech blíže k příslušníkům policie, než k samotným 

hasičům. Proto je navrhováno označení zelenou vestou, které se jako jediná vymezuje 

z navrhovaného systému (viz Obr. 35). Barva popisového pole je modrá – shodná s barvou 

přilby pro vyšetřovatele. 

Psycholog se označuje dle principu tohoto systému žlutou barvou vesty určenou pro 

pomocné funkce, navíc s označením příslušnosti a zvláštní barvou popisového pole 

(viz Obr. 36). Označení příslušnosti lze měnit pro psychology z jiných složek IZS a další 

psychology vyskytující se na místě MU. 
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Člen týmu posttraumatické péče se označuje dle principu tohoto systému 

oranžovou barvou vesty určenou pro další funkce, navíc s označením příslušnosti a zvláštní 

barvou popisového pole shodnou s popisovým polem psychologa. Označení příslušnosti lze 

měnit pro členy týmu z jiných složek IZS tak, aby byli odlišitelní, ale v rámci stejné činnosti 

na místě zásahu také vizuálně sjednocení (viz Obr. 37 a Obr. 38). 

 

    

   Obr. 35 Návrh vesty pro vyšetřovatele požárů      Obr. 36 Návrh vesty pro psychologa 

 

    

          Obr. 37 Návrh vesty pro člena týmu           Obr. 38 Návrh vesty pro člena týmu 

       posttraumatické péče - I           posttraumatické péče – II 

 

Funkce v rámci složky IZS je určena interními předpisy v rámci jednotlivých složek 

IZS. Odbornou meziresortní diskuzí by mělo dojít k postupnému sjednocení v rámci IZS. 

Takový systém by byl mnohem přehlednější, ustálený a rovněž by umožňoval zastupitelnost 

vest potřebných k označování při zásazích složek IZS. 

Člen krizového štábu ORP či kraje by měl být po odborné diskuzi označen shodně 

v rámci všech krajů a ORP. Důvody jsou stejné jako v předchozím odstavci. Všichni členové 

by kupříkladu mohli být označeni oděvy, vestami, čepicemi atd. modré barvy s červenými 

popisovacími poli a konkrétními popisy a označeními. 
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4.3.3. Řadoví hasiči 

Hasič (bez blíže specifikovaných úkolů) je na místě MU dle návrhu označen stejně 

jako doposud. Důvodem je zejména ekonomický faktor. Výměna velkého množství těchto 

vest, které je v současnosti v užívání JPO, by vedla k nadměrným finančním výdajům. 

4.3.4. Hasiči se specializací a jiné funkce 

Hasič - zdravotník, vazač, střelmistr, technik, nebo i vedoucí cvičení, 

pozorovatel, rozhodčí a další, jsou dle návrhu označeni shodnou vestou pro řadového 

hasiče, popř. i pro pomocníka VZ, doplněnou o měnitelné popisové pole. Určení základní 

barvy vesty - oranžové či žluté, by souviselo s konkrétní vykonávanou činností a dalšími 

okolnostmi na místě zásahu. Jak již bylo zmíněno, barva výplně popisového pole se různí 

podle jednotlivých konkrétních funkcí (viz např. Obr. 30 a Obr. 37) 
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Závěr 

V této bakalářské práci je pro uvedení problematiky nejprve proveden stručný náhled 

do historie označování hasičů při zásahu. V úvodu první kapitoly je popsán vznik původních 

principů označování. Následuje popis postupného rozvoje a významných momentů 

v označování hasičů na území dnešní České republiky a to od druhé poloviny 19. století po 

konec 20. století. Závěr této kapitoly pak obsahuje popis prvních novodobých způsobů 

označování hasičů při zásahu, které se v ČR objevily na počátku 21. století. 

Druhá část práce obsahuje analýzy označování hasičů ve vybraných zemích světa. 

V této kapitole je podrobně popsáno několik základních způsobů, které se v současnosti 

ve světě používají. Mezi nejrozšířenější patří systémy anglický a americký, které jsou oba 

v této kapitole detailně popsány. Uvedeno je zde rovněž několik dalších systémů označování 

hasičů z vybraných vyspělých zemí světa, které jsou něčím unikátní či zajímavé.  

 Obsah další části práce byl zcela klíčový pro splnění cíle této bakalářské práce. 

Pouze na základě podrobné analýzy současného stavu, bylo možno v závěrečné části práce 

navrhnout nový systém označování hasičů v ČR. Zmíněná analýza spočívá především 

v podrobném zkoumání jednotlivých prvků, kterými se hasiči na různých funkcích v různých 

hasičských sborech a jednotkách PO aktuálně označují. Jsou zde uvedeny výhody 

i nevýhody současného stavu, ale také aspekty, které se projevily až několikaletým 

používáním v současnosti zavedeného systému. Analyzovány jsou rovněž oblasti systému 

označování, které nejsou aktuálně platným předpisem nijak řešeny. Uvedeny jsou také 

některé konkrétní případy, kdy se hasiči označují v rozporu s předpisy. 

Na základě těchto analýz, konzultací s odborníky z praxe, vlastních zkušeností 

a dalších faktorů, byl v poslední kapitole autorem této bakalářské práce vypracován 

podrobný návrh systému označování zasahujících hasičů. Tento systém se postupně věnuje 

jednotlivým způsobům označování všech hasičských funkcí. Nejprve je řešeno odlišování 

zásahovými oděvy, poté přilbami a na závěr také vestami. Tento nově popsaný systém je také 

z velké míry doplněn vytvořenými ilustracemi pro názornou ukázku jednotlivých návrhů. 

Za velmi významné považuje autor zejména několik konkrétních vzniklých návrhů. 

Jedním z nich je způsob označování specialistů HZS ČR pomocí měnitelných popisových 

polí a také odlišných barev na části zásahových oděvů. Dalším je pak možnost odlišení členů 
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jednotek SDH obcí a HZS podniků pomocí samolepících pruhů na přilbách. Oboje 

v současné praxi chybí. V neposlední řadě je to také označování zdravotníků u jednotek PO 

a to hned několika možnými způsoby. Za možná vůbec nejvýznamnější pak autor považuje 

návrh důmyslně propracovaného systému označování zasahujících hasičů vestami. 

Díky tomuto návrhu lze přehledně a zcela jasně odlišit VZ a všechny další významné funkce 

na místě zásahu. To může v praxi napomoci při efektivnějším zdolávání následků rozsáhlých 

MU.  

Tento navržený systém je zcela univerzální a lze jej tak použít pro označování 

důležitých osob při zásazích u všech složek IZS. To by vedlo k celkovému sjednocení a díky 

tomu také ke zjednodušení současného systému. Návrh celkového systému označování 

se odvíjel také od ekonomické náročnosti na zavedení tohoto systému do praxe, která by dle 

názoru autora byla přijatelná. 

Jednotlivé navržené způsoby označování nyní mohou projít revizemi a následnými 

odbornými diskuzemi. Na jejich základě, pakliže se odpovědné osoby shodnou s názory 

autora, může dojít ke změně platných předpisů týkajících se této problematiky. To by 

následně umožnilo zavedení zde navržených způsobů označování hasičů do praxe.   
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