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Anotace 

Předmětem diplomové práce je zřízení Jednotného náborového střediska náplň, 

jeho činnosti a návrh nového systému vzdělávání. Cílem je zhodnotit systém obměny 

mužstva u jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky 

v rámci přijímání zájemců o zařazení na pozici hasič, popř. vyšší vzhledem k jeho 

kvalifikaci a navrhnout Jednotné náborové středisko, které zajišťuje stejné podmínky pro 

uchazeče a jejich následný výcvik za účelem odborné způsobilosti. Jednotné náborové 

středisko by zajistilo především objektivitu provedení fyzických testů, vstupních pohovorů, 

ověření zdravotní a osobnostní způsobilosti. Dále by pak zajistilo výcvik (nejen) nových 

hasičů s vyšším procentem zastoupení praktického výcviku především ve svém areálu. 

Klíčová slova 

Jednotné náborové středisko; výběrové řízení; přijímací řízení; vzdělávání; výcvik; 

odborná kvalifikace. 

Anotation 

The subject of this thesis is the establishment of a Central recruiting center, its 

content and proposal for a new education system . The objective is to evaluate the system 

of change of the team performed by fire protection units of Fire Rescue Service of the 

Czech Republic in hiring candidates for inclusion on the position of firefighter, optionally 

higher due to their qualifications and propose central recruitment center, which provides 

equal conditions for candidates and their subsequent training to proficiency. Central 

recruitment center would ensure primarily objectivity of performing of physical tests, 

entrance interviews, verification of medical and personal eligibility. It would also ensure 

training of(not only) new firefighters with a greater representation of practical training 

mainly in its grounds 
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professional qualifications.
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1 Úvod  

K zajištění obsazení služebních míst kvalifikovanými příslušníky Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) je velmi důležité správně provést 

výběrové řízení, a součastně důsledně provést základní výcvik nových hasičů, kteří budou 

zařazeni na pozice v jednotkách požární ochrany (dále jen „JPO“).Tento odpovědný úkol 

by usnadnilo vytvoření Jednotného náborového střediska pro HZS ČR (dále jen „Náborové 

středisko“).  

Do tohoto Náborového střediska by byli přijímáni uchazeči podle kritérií vydaných 

v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Systém 

náboru by zajistil především objektivitu provedení fyzických testů, vstupních pohovorů, 

ověření zdravotní a osobnostní způsobilosti. Vzhledem k tomu, že v běžném životě se 

snižují praktické znalosti a dovednosti a pro snadné ověření chování člověka 

v nestandardních situacích by další disciplínou, jejíž splnění by bylo potřebné k přijmutí do 

náborového střediska, byly tzv. dovednostní testy (podle Systému přijímacího řízení do 

služebního poměru k HZS Jihomoravského kraje). 

Navržený systém by v Náborovém středisku také zajišťoval vzdělávání formou 

kurzů i pro hasiče, kteří jsou v činné službě a z organizačních důvodů (např. změna 

služebního zařazení, prodloužení platnosti získaných odborných způsobilostí, atd.) si musí 

získat nebo prodloužit stávající odbornou způsobilost. 

Předpokladem pro zajištění navrhovaného Náborového střediska je jeho zakotvení 

v předpisech HZS ČR. Tyto předpisy by neumožňovaly jinou možnost přijetí nových 

příslušníků na služební místa hasičů na výjezdu než absolvování systému vzdělávání 

v Náborovém středisku. Toto představuje zvýšení počtu služebních míst v systemizaci 

služebních míst HZS ČR (dále jen „v systemizaci“) oproti stávajícím údajům v systemizaci 

z roku 2013, ale pouze po dobu výcviku s tím, že absolventi po jeho zakončení budou mít 

oprávnění k okamžitému nástupu do výkonu služby v JPO, kdy budou moci samostatně 

vykonávat čínnost, vyplývající z jejich zařazení na služební místo. (Obr. č. 1) 

 



 

Obr. č. 1: Grafické znázornění diplomové práce 
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2 Systém zabezpečení požární ochrany 

Na celém světě hrozí denně nebezpečí vzniku mimořádných událostí, které přímo 

nebo nepřímo ohrožují lidskou populaci, materiál a hodnoty, které lidstvo vytváří. 

Všeobecně se pro tato nebezpečí používá název „Nevojenská rizika“ (dále jen „NR“). Pro 

zabezpečení území před následky NR typu „Havárie zapříčiněná technikou a člověkem“ 

(v Polsku), „Přírodní katastrofy“ (v Rakousku, ve Slovinsku, na Ukrajině) nebo 

„Průmyslové havárie a nehody“ (ve Slovenské republice, v Rusku) využívají evropské 

státy především hasiče (požárníky). Každá evropská země přistupuje k zabezpečení svého 

území před následky NR v rámci požární ochrany jinak. 

Součástí zabezpečení požární ochrany obyvatel a jejich majetku je i zajištění 

výkonu nepřetržité služby hasičů (včetně operačních středisek) v jednotlivých státech. 

K získání adeptů, kteří by tuto nepřetržitou službu vykonávali, a k jejich následnému 

základnímu a specializačnímu vzdělávání a výcviku je používáno více modelů 

specifických pro konkrétní země. Pro porovnání je zde uvedena i jedna mimoevropská 

země, a to Spojené státy americké (dále jen „USA“). 

V České republice je požární ochrana upravena zákonem č. 133/1985 Sb. jako 

účinný způsob ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování 

pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento zákon dále 

stanovuje povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, 

a také postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany. 

Následující kapitoly jsou zpracovány tak, aby byla popsána každá níže uvedená 

země vzhledem k její rozloze, geografickému členění, hospodářskému potenciálu, počtu 

obyvatel a územnímu a administrativnímu dělení. Tyto všechny faktory totiž přímo 

ovlivňují možná rizika vzniku mimořádných událostí a mají s tím spojený vliv na 

požadavky na připravenost a výcvik mladých mužů přijímaných do hasičských sborů.  

Dále je zde popsán systém zajištění požární ochrany z personálního pohledu 

(např. počty hasičů, systém přijímání a výcviku nových uchazečů). Rámcově je popsán 

rozsah požadavků na uchazeče o práci u hasičů (stupeň vzdělání, obsah fyzických testů, 
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objem přijímacího řízení) a způsoby, jakými se hasič vzdělává pro vlastní výkon služby 

v požární ochraně. 

2.1 Česká republika 

Česká republika je vnitrozemský stát s rozvinutou dopravní sítí a rozvinutým 

průmyslem. Zaujímá rozlohu více než 78 000 km
2
 a má 10,5 mil. obyvatel. Jak rozlohou, 

tak počtem obyvatel náleží k malým státům. Podíl městského obyvatelstva na celkovém 

počtu je 70 %. Administrativně se Česká republika dělí na 14 krajů. [1] Je přirozenou 

dopravní křižovatkou (silniční, železniční) a má rozsáhlý průmysl (strojírenský, chemický). 

Výroba elektrické energie v roce 2014 probíhala převážně v jaderných a uhelných 

elektrárnách (97,54 %). [2] Přibližně třetina republiky je zalesněna. [3] Na jejím území se 

nachází velké množství řek a vodních ploch. Průměrná nadmořská výška je 430 m n. m. 

Nejvyšším pohořím jsou Krkonoše. 

Organizační uspořádání požární ochrany v České republice tvoří Generální 

ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských 

záchranných sborů krajů (dále jen „HZS kraje“), Střední odborná škola požární ochrany 

a Vyšší odborná škola požární ochrany (dále jen „SOŠ PO a VOŠ PO“) ve Frýdku-

Místku a Záchranný útvar HZS ČR (dislokace Hlučín, Zbiroh a Jihlava). Součástí 

Generálního ředitelství HZS ČR jsou také vzdělávací, technická a účelová zařízení: Školní 

a výcvikové zařízení (dále jen „ŠVZ“) HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha a Skladovací a opravárenské zařízení 

HZS ČR. [4] Ministerstvo vnitra dále zřídilo Hasičský útvar ochrany Pražského hradu 

podle zákona č. 320/2015 §6.  

HZS kraje je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho příjmy a výdaje 

jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.  Nejvyšším představitelem HZS kraje je 

ředitel HZS kraje. HZS kraje je správním úřadem s působností v územním obvodu 

příslušného vyššího územního samosprávného celku pro výkon státní správy ve věcech 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“) a krizového řízení, s výjimkou oblasti veřejného 

pořádku a vnitřní bezpečnosti a plní úkoly vyplývající z jiných právních předpisů. 
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HZS kraje zřizuje operační a informační středisko, které plní úkoly operačního 

a informačního střediska IZS a další úkoly, stanoví-li tak jiný právní předpis. Operační 

a informační středisko je pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské číslo 

tísňového volání (112) a národní číslo tísňového volání stanovené v číslovacím plánu podle 

zákona o elektronických komunikacích (150). HZS kraje může zřídit a provozovat pro 

plnění jeho úkolů vzdělávací, technická nebo jiná účelová zařízení; tato zařízení jsou 

organizační částí HZS kraje. [5] 

Záchranný útvar HZS ČR je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho 

příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.  Nejvyšším představitelem 

záchranného útvaru je velitel útvaru. Záchranný útvar plní úkoly jednotky požární ochrany 

(dále jen „JPO“) při řešení mimořádné události nebo krizové situace, plní úkoly při obnově 

území postiženého mimořádnou událostí nebo krizovou situací, rozhodne-li tak generální 

ředitelství, plní úlohu vzdělávacího zařízení, provádí odbornou přípravu podle zákona 

o požární ochraně a výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění pro potřeby složek IZS 

a ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří plní úkoly v rámci IZS. [5] 

SOŠ PO a VOŠ PO je organizační složkou státu a účetní jednotkou; její příjmy a výdaje 

jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Jejím nejvyšším představitelem je ředitel 

školy. Škola poskytuje vzdělání v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, IZS 

a krizového řízení za podmínek stanovených školským zákonem a provádí odbornou 

přípravu podle zákona o požární ochraně. [5] Plní funkci střední odborné školy, která je 

určena jako vzdělávací zařízení na úseku ochrany před požáry. Absolventi této školy mají 

vzdělání buď úplné střední, nebo vyšší odborné vzdělání. Přijímání žáků do 1. ročníku 

denního studia mládeže je v současné době zastaveno rozhodnutím generálního ředitele 

HZS ČR (Rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR č. j. MV-112678-1/PO-VZ-2010). 

Toto rozhodnutí je platné pro školní rok 2015/2016 a roky následující. Studium nadále trvá 

pouze na VOŠ PO. 

Vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském studiu 

poskytuje Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – technické university 

v Ostravě. V bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost si 

student může zvolit ze 4 studijních oborů: 

 bezpečnost práce a procesů 
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 havarijní plánování a krizové řízení 

 technická bezpečnost osob a majetku 

 technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

V magisterském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost si může 

student vybrat ze 4 studijních oborů: 

 bezpečnostní inženýrství 

 technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

 bezpečnostní plánování 

 technická bezpečnost osob a majetku 

Doktorské studium vědního oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost představuje 

nejvyšší vysokoškolské vzdělání pro požární ochranu a bezpečnost. Přímo navazuje na 

magisterský studijní program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. [6] 

 V České republice zajišťují výjezd (pro zabezpečení požární ochrany) tyto JPO: 

 JPO HZS krajů - 15 jednotek, 241 stanic, 9 561 příslušníků (z toho je 

směnových příslušníků – hasičů na výjezdu 6 441 ) 

 JPO HZS podniku (včetně Armády České republiky) - 98 jednotek, 2 936 

zaměstnanců (z toho 17 jednotek v objektech Armády České republiky 

s 452 občanskými zaměstnanci) 

 JPO Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí – 7 078 jednotek 

a JPO SDH podniku - 144 jednotek, dohromady 70 503 členů. [Údaje ke dni 

31.12. 2015, 7] 

Zájemce o práci u HZS ČR, který je občanem České republiky, musí splňovat tyto 

podmínky přijetí: 

 o přijetí písemně požádá 

 je starší 18 let 

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

ustanoven 

 je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby 

 je plně svéprávný 

 je oprávněný seznamovat se s utajovanými informacemi podle zvláštního 

právního předpisu, má-li být ustanoven na služební místo, pro které se tato 

způsobilost vyžaduje 

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

poměr příslušníka zpravodajské služby, ani odborové organizace 

 nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem 

řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost [8] 

Uchazeč, který splňuje dané podmínky, je pozván k přijímacímu řízení probíhající 

u konkrétního HZS kraje.  

V první řadě probíhá kontrola osobních údajů, včetně kontroly vysvědčení 

a získaných osvědčení, které uvedl v přihlášce. 

Dále je zájemce pozván k fyzickým testům, které se skládají ze silové 

a z vytrvalostní části. V silové části má možnost výběru dvou disciplín ze čtyř a vybírá si 

jednu z následujících: 

 kliky 

 shyby 

a jednu z následujících: 

 leh-sed 

 přednožování 

Ve vytrvalostní části musí splnit jednu disciplínu ze dvou: 

 běh na 2 000 metrů 

 plavání na 200 metrů [9] 
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Po absolvování fyzických testů a po jejich kladném vyhodnocení postupuje zájemce 

k psychologickému vyšetření. Po něm následuje vyšetření lékařské. Pokud je zájemce 

ohodnocen kladně a projde přijímacím řízením, může být přijat do služebního poměru na 

dobu určitou. Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. 

U HZS ČR je vyhláškou č. 247/2001 Sb. stanoven základní početní stav příslušníků 

(včetně jejich další specializace), na základě kterého není možno přijmout do služebního 

poměru občana dříve, než se uvolní místo z důvodu odchodu stávajícího příslušníka ze 

služebního místa, nebo z důvodu zvyšování početních stavů. Občan, který je přijat k HZS 

ČR a stane se příslušníkem, se může účastnit v rámci HZS ČR výjezdů k mimořádným 

událostem, kde pomáhá a získává zkušenosti. Je však v pozici, ve které nemůže vykonávat 

samostatnou službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostech. K tomu je 

třeba, aby dotyčný absolvoval minimálně kurz Nástupní odborný výcvik (dále jen „kurz 

NOV“). [8] 

Kurzu NOV se příslušník účastní ve Školicím a výcvikovém zařízení (dále jen 

„ŠVZ“) HZS ČR v Brně nebo ve Frýdku-Místku v rozsahu dvanácti pracovních týdnů. 

„Kurz NOV je určen pro příslušníky HZS ČR, kteří jsou zařazení v JPO a mohou 

samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí, 

popřípadě pro příslušníky HZS ČR, kteří mohou být zařazeni k výkonu služby v jednotkách 

HZS ČR.“ (Osnovy kurzu NOV Č.j. MV-22854-1/PO-PVP-2013). 

Příslušník HZS, který absolvuje kurz NOV, je podle osnov kurzu vzděláván 

v těchto předmětech: 

 organizace HZS ČR  a výkon státní správy 

 zdolávání mimořádných událostí 

 technické prostředky 

 technický výcvik 

 zdravotní příprava a psychologická příprava 

 spojení a komunikace 

Po celou dobu, od nástupu příslušníka do služebního poměru do doby tří let je 

příslušník přijat na dobu určitou. (Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb., § 21, odst. 2). 
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V časovém období od nástupu do služebního poměru po absolvování kurzu NOV, 

nejpozději však do jednoho roku od nástupu do služebního poměru, (Vyhláška č. 247/2001 

§ 40 odst. 1) hasič získává praxi (ač je zařazen do početního stavu směny) pouze nepřímou 

účastí na výkonu služby při zásazích, tedy více méně jako divák (Vyhláška č. 247/2001 

§ 35), v této době se může přímo účastnit pouze výcviků v rámci odborné přípravy směny. 

Po úspěšném absolvování kurzu NOV je zařazen do výkonu služby, kdy už může být 

využit pro samostatně vykonávanou činnost u JPO při  operačním řízení. Nízká četnost 

výjezdů JPO zejména k požárům má vliv na získávání malého množství zkušeností. 

Pro potvrzení výše uvedeného byla vytvořena malá statistika výjezdů 

k mimořádným událostem typu „požár“ u stanice typu C2 a stanice P1 

v Královéhradeckém kraji za rok 2015. JPO těchto stanic vyjely v roce 2015 k 219 a 34 

požárům. Z toho byly požáry výškových budov, nízkých budov, výrobních komplexů 

a dopravních prostředků) v počtu 89 a 16 událostí. Při rozdělení tohoto počtu na třetiny 

(tj. počet sloužících směn směn) vychází počet událostí na jednu směnu (30 a 5). Na další 

rozdělení počtu těchto výjezdů použijeme počet hasičů, keří mohou vykonávat službu na 

pozici č. 1 v rámci dužstva. Na stanici typu C2 je to 10 hasičů. Ti se střídají všech pozicích 

z důvodu vybírání dovolené, zvyšování kvalifikace, zajištění speciálních služeb. A na 

stanici typu P1 to jsou hasiči tři, zde probíhá střídání většinou z důvodu vybírání dovolené. 

Z tohoto rozdělení vychází průměrný počet výše uvedených událostí u stanice typu C2 – 3 

a u stanice typu P1 – 2 za rok. 

Zkušenosti ze zásahů u mimořádných událostí jsou poté nahrazovány výcvikem 

vedeným v rámci školení směny. Zde je však třeba podotknout, že velitel s dlouholetými 

zkušenostmi nemusí tyto zkušenosti předávat správně. 

Před uplynutím tří let, tj. služebního poměru na dobu určitou, je příslušník povinen 

vykonat služební zkoušku. Pokud příslušník služební zkoušku vykoná s hodnocením 

vyhověl, může být zařazen do služebního poměru na dobu neurčitou. Od převedení na 

dobu neurčitou je proces zrušení služebního poměru s příslušníkem, který se projeví jako 

ne zcela kompetentní k výkonu služby u HZS, velmi nesnadný. Snaha o propuštění ze 

služebního poměru může trvat delší dobu, pokud není propuštěn např. z organizačních či 

jiných důvodů. [8] 
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Po kurzu NOV už může být hasič poslán na různé odbornostní kurzy včetně kurzů 

ke zvyšování odborné kvalifikace (např. technik chemické služby, technik technické 

služby). Se středoškolským vzděláním se může hasič u HZS ČR postoupit až na velitele 

čety.  

2.2 Stav v okolních státech 

Při řešení konkrétního problému je vždy potřeba zjistit, zda zadaná otázka již není 

zodpovězena. Proto diplomová práce zohledňuje stav popisovaný v České republice i ve 

státech, které jsou geograficky nejblíže. Jedná se o Slovenskou republiku, Spolkovou 

republiku Německo (dále jen „Německo“) a Polsko. Předpokládají se zde podobné potřeby 

a možnosti při řešení nejen mimořádných událostí, ale řešení situací v průběhu běžného 

života při výkonu služby v požární ochraně. Je potřeba upozornit na to, že ne všechny 

parametry lze postavit vedle sebe na stejnou úroveň (například ekonomická vyspělost 

Německa, rozloha Polska), ale principy zvládání jednotlivých problémů (např. podmínky 

přijetí, výcvik hasičů) jinde v Evropě (nebo ve světě) mohou přispět k ideálnímu řešení 

zadané problematiky v České republice. 

2.2.1 Slovenská republika 

Slovenská republika zaujímá rozlohu 49 000 km
2
 a má 5,5 mil. obyvatel. Jak 

rozlohou, tak počtem obyvatel náleží k malým státům. Podíl městského obyvatelstva na 

celkovém počtu je 56%. Administrativně se Slovenská republika dělí na 8 krajů. Slovenská 

republika je vnitrozemský stát s rozvíjejícím se převážně strojírenským průmyslem. Na 

jejím území jsou rozsáhlé lesní plochy. Průměrná nadmořská výška je 392 m. n. m. 

Nejvyšším pohořím jsou Vysoké Tatry. Elektrická energie se vyrábí převážně v jaderných 

a vodních elektrárnách (89 %). [10] 

V čele Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky (dále jen „HaZZ“) je 

prezidium. To je organizačním útvarem ministerstva, které plní úkoly na úseku ochrany 

před požáry a také v oblasti ústředního řízení a výkonu a organizaci protipovodňových 

záchranných prací. V rámci svých povinností se také podílí na plnění úkolů IZS. 

Výkonnými složkami HaZZ je 8 krajských, 51 okresních ředitelství HaZZ a 113 stanic. 

Zmíněné prezidium přímo řídí požárně-technický a expertizní ústav MV v Bratislavě, 
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Střední školu požární ochrany MV v Žilině, Záchranné brigády HaZZ v Malackách, Žilině 

a Humenném a dále také Městský hasičský a záchranný útvar hlavního města SR 

Bratislavy. Krajská ředitelství HaZZ v rámci svých krajů řídí výkon státní správy na úseku 

požární ochrany před požáry, posuzuje dokumentaci staveb zvláštního významu z hlediska 

jejich požární bezpečnosti, posuzuje dokumentace tuzemských technologických zařízení, 

soustřeďuje a nasazuje požární jednotky na zdolávání velkých požárů, živelních pohrom 

a jiných mimořádných událostí v rámci kraje, zjišťuje příčiny vzniku požárů, ověřuje 

odbornou způsobilost techniků požární ochrany a vydává osvědčení o jejich způsobilosti, 

usměrňuje a dohlíží na plnění úkolů státního požárního dozoru na okresních ředitelstvích 

a v obcích, organizuje a provádí preventivně-výchovnou, propagační, odborně-metodickou 

a poradenskou činnost v oblasti požární prevence pro právnické osoby, podnikající fyzické 

osoby, občanská sdružení a občany. 

Okresní ředitelství soustřeďuje a nasazuje hasičské jednotky na zdolávání požárů či 

jiných živelních pohrom, popřípadě jiných mimořádných událostí, a to v rámci okresu. 

Zabezpečuje také činnost zásahových složek HaZZ na území okresu. Zjišťuje příčiny 

vzniku požárů, zpracovává povodňový plán záchranných prací na svém území, vykonává 

protipožární kontroly, dodržování povinností určených právnických osob a podnikajících 

fyzických osob. Kontroluje také obce a jejich fungování na úseku ochrany před požáry. 

V rámci kontroly také vydává rozhodnutí o spalování hořlavých látek a odpadů na volném 

prostranství. 

Hlavním úkolem Záchranných brigád HaZZ je především kooperace a spolupráce 

s požárními jednotkami, respektive přímá podpora nasazených jednotek PO při likvidaci 

požárů a vykonávání záchranných prací při haváriích a ostatních mimořádných událostech. 

Jejich podpora je využívána především v případě mimořádných událostí velkého rozsahu, 

kdy je nutno nasadit velké množství jednotek, a také dlouhodobá činnost odborníků. Dále 

pak využívání speciální techniky, jejímiž vlastníky jsou právě tyto záchranné brigády, 

a nikoli jednotky požární ochrany. Specifickým úkolem, který je typický pro záchranné 

brigády, je schopnost vybudovat a především provozovat pohotovostní ubytování, a to až 

pro 400 osob v rámci humanitární pomoci. V těchto brigádách je v současné době zařazeno 

asi 700 osob. [11] 
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Střední škola požární ochrany Ministerstva vnitra v Žilině je řízena prezídiem 

HaZZ. Jedná se o jediné zařízení na území Slovenské republiky. Zabezpečuje plnění úloh 

Ministerstva vnitra v oblasti výchovy, vzdělávání a odborné přípravy na úseku ochrany 

před požáry. Plní funkci jak středního odborného učiliště, tak střední odborné školy, která 

je také určena jako vzdělávací zařízení na úseku ochrany před požáry. Absolventi této 

školy mají vzdělání buď úplné střední, nebo vyšší střední odborné. [12] 

Vysokoškolské vzdělávání v oboru pak probíhá na Technické univerzitě ve 

Zvoleně, na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě a na Žilinské univerzitě. Dále pak 

ve Slovenské republice existuje množství soukromých subjektů a firem, které mají 

akreditaci ministerstva vnitra na vzdělávání osob v oblasti PO, školení a výcvik hasičů, 

strojníků i velitelů. 

Ve Slovenské republice zajišťují nepřetržitou službu tyto druhy jednotek: HaZZ, 

závodní hasičský útvar, závodní hasičský zbor, obecní hasičský útvar a obecní hasičský 

zbor. Základní jednotkou HaZZ je družstvo tvořené velitelem a třemi až osmi členy 

družstva. Profesionální členové HaZZ slouží 24 hodin a pak mají 2 dny volno. Podle údajů 

Statistické ročenky HaZZ z roku 2011 a údajů z Dobrovolné požární ochrany Slovenskej 

republiky (dále jen „DPO SR“) byly počty profesionálních a dobrovolných hasičů 

následující: 

 HaZZ – 4 100 příslušníků 

 DPO SR – 90 000 členů [13]  

Člověk, který chce být na Slovensku příslušníkem HaZZ, musí splňovat tyto 

podmínky: 

 je starší 18 let 

 je bezúhonný a nebyl propuštěn ze státní služby 

 splní kvalifikační předpoklady pro vykonávanou funkci (pro funkci hasič je 

kvalifikační předpoklad úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou), 

do které má být jmenován 

 je zdravotně, tělesně, fyzicky a psychicky způsobilý pro výkon služby 

 ovládá státní jazyk, má pobyt na území Slovenské republiky [14] 
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Při posuzování způsobilosti uchazeče na pozici hasič u HaZZ se musí uchazeč 

podrobit lékařskému vyšetření, prověření fyzické zdatnosti a psychologickému vyšetření. 

Pokud uchazeč při jedné z prověrek nevyhoví, přijímací řízení se ukončí. Když uchazeč 

splní podmínky pro přijetí, služební úřad eviduje uchazeče po dobu jednoho roku. 

Disciplíny prověrky fyzické zdatnosti uchazeče ucházejícího se o funkci hasiče HaZZ: 

 skok do dálky z místa 

 běh na 50 metrů 

 leh-sed po dobu 60 sekund 

 shyby na hrazdě 

 vytrvalostní běh v trvání 12 minut (Cooperův test) 

 plavání na 100 metrů volným způsobem 

Fyzické testy provádí uchazeč v lehkém sportovním oděvu. 

Účastníci základního kurzu pro hasiče jsou školeni v těchto programech: 

 technické parametry a taktické využití technických prostředků věcné 

výzbroje, hašení 

 požáry – zásahová činnost 

 průzkum 

 vyhledávání a záchrana osob 

 vykonávání činností ve výškách a nad volnými hloubkami 

 poskytování předlékařské první pomoci 

 výcvik disciplín hasičského sportu 

 zásahová činnost při dopravních nehodách 

 zásahová činnost při živelných pohromách, technických haváriích 

a ekologických haváriích 

 zásahová činnost při povodních 

 aplikace zásad protipožární prevence 
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Kurzy pro nové uchazeče i pro sloužící hasiče se konají ve Výcvikovém centru 

HaZZ Lešť. [15] 

2.2.2 Německo 

Rozloha Německa je 357 000 km
2 

a na jeho území žije 82 mil. obyvatel. Rozlohou 

i počtem obyvatel patří mezi největší státy Evropy. Jeho území se rozkládá od Severního 

a Baltského moře, přes nížinu na severu po výběžek Alpského pohoří na jihu. Podle počtu 

obyvatel je po Rusku druhou největší zemí Evropy. Podíl městského obyvatelstva na 

celkovém počtu je 85 %. Z hlediska správního se Německo člení na 16 spolkových zemí, 

které mají vlastní zákonodárství, parlament, vládu a soudnictví. Spolkové země se dále 

člení na zemské okresy a obce, pouze v některých spolkových zemích jsou podle potřeby 

vytvářeny mezistupně mezi spolkovou zemí a zemskými okresy pro vybrané sféry veřejné 

správy. Německo je jednou z nejvyspělejších zemí Evropy. V Německu je nejrozvinutější 

infrastruktura železničních, silničních a vodních dopravních cest v Evropě. Nejvíce je zde 

rozšířen strojírenský, elektrotechnický a potravinářský průmysl. Průměrná nadmořská 

výška Německa je 497,5 m n. m. Zdrojem elektrické energie jsou převážně uhelné 

a jaderné elektrárny (73 %). [16] 

Celkem je v Německu asi 1,3 mil. hasičů (mužů a žen), z toho: 

 hasiči z povolání – 107 sborů s přibližně 28 000 členy 

 dobrovolní hasiči – 24 500 sborů s více než 1 mil. členů 

 podnikoví hasiči – 900 sborů s přibližně 33 000 členy 

 mladí hasiči – 17 000 skupin s více než 250 000 členy 

Celkem 34 700 hasičských stanic zabezpečuje plošné pokrytí území Německa 

v krátkých dojezdových časech (zhruba do 10 minut od vyrozumění). 

Každá obec je podle zákona povinna zřídit na vlastní náklady a podle vlastních 

podmínek odpovídající akceschopný hasičský sbor, vyzbrojit ho a provozovat. Pokud 

nemůže obec z nejrůznějších objektivních nebo subjektivních důvodů tento požadavek 

splnit, musí spolupracovat s dalšími obcemi. Sdružení dvou i více obcí může mít jednu 

společnou hasičskou stanici, pokud jsou zabezpečeny stanovené dojezdové časy. Obce sice 
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mohou teoreticky zavázat osoby mezi 18-ti a 50-ti lety fyzického věku k povinné službě 

u hasičů, ale toto právo je využíváno zřídka. 

V rámci svého proplánovaného nasazení plní hasiči tyto úkoly: 

 záchranu 

 boj s požáry 

 technickou pomoc 

 částečnou rychlou zdravotnickou pomoc a transport pacientů [11] 

V rámci základního výcviku získá hasič vědomosti v těchto oblastech: 

 bezpečnost práce 

 posouzení situace 

 přednemocniční péče o pacienta 

 záchrana 

 hašení 

 technická pomoc 

 zásahová vozidla a vybavení 

 řízení požárních vozidel 

 nebezečné látky 

Každá spolková země se při výběru zájemců do řad profesionálních hasičů řídí 

vlastními předpisy. Tyto předpisy ale mají několik částí společných: 

 věk uchazeče o práci u hasičů může být maximálně 35 let (tato hranice 

může být posunuta, ale pouze směrem dolů) 

 je to občan Německa nebo občan jiné země Evropské unie 

 musí mít úspěšně dokončené středoškolské, nebo střední odborné vzdělání 

 řidičské oprávnění skupiny B 
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 jedržitelem osvědčení „Německý plavecký odznak“ (stříbrný nebo 

bronzový, ne starší než rok) 

 výška uchazeče je min. 1,65 metru a max. 1,95 metru  

V požadavcích na zdravotní stav uchazečů se toleruje ne úplně stoprocentní zrak, 

nekorigovaná zraková ostrost nesmí přesáhnout 0,5 dioptrie. Uchazeč musí projít přes 

lékařské vyšetření G26, které povoluje nosit a používat dýchací přístroj a mít vhodnou 

tělesnou hmotnost. Ta se určuje ze vzorce „tělesná výšky – 100“, tento rozdíl by měl být 

roven váze uchazeče v kg. Povolená odchylka muže být maximálně 30 %. Z tohoto 

výsledku vychází předpoklad dobré fyzické kondice, která je u hasičů potřebná.  

Přihlášku může podat uchazeč do jednoho ze 107 hasičských profesionálních sborů. 

Na správně vyplněnou přihlášku, jejíž údaje odpovídají požadovaným parametrům, bývá 

odpovězeno přibližně do jednoho roku. Uchazeč je zpravidla pozván k vykonání fyzických 

testů. Přihláška s dokumenty, na kterou není odpovězeno, se po roce vrací zpět majiteli. 

Zájemci o práci u profesionálních hasičů se mohou přihlásit do základního výcviku. 

Ten trvá 18 – 24 měsíců. V tomto výcviku jsou školeni v oblastech: 

 hasičské taktiky 

 průmyslových technologií 

 němčiny, biologie, fyziky, chemie 

 nositelů dýchací techniky 

V rámci základního výcviku mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny C a E 

a odbornost v oblasti zdravovědy. Účastní se stáží na hasičských stanicích a v případě, že 

jsou zařazeni mezi zdravotníky, se účastní i stáží u zdravotní záchranné služby. Přímo 

u hasičů si pak zájemce může zvýšit kvalifikaci v kurzech, např. pro lezce, potápěče, nebo 

hasiče na lodích. Pro vyšší pozice u hasičů v Německu jsou vybíráni vysokoškolsky 

vzdělaní hasiči, kteří mají dvouletou přípravu, po které následuje  kurz požárních 

inspektorů zakončený závěrečným testem. [17] 

Pro představu, jak funguje praxe v jednotlivých zemích Německa se dále práce 

zabývá náborem a výcvikem hasičů v německém hlavním městě Berlín. Pro přijetí 

k profesionálním hasičům musí uchazeč splňovat výše uvedené požadavky. Uchazeč je 
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vyzván k napsání písemného testu z matematiky, němčiny, přírodních věd a všeobecných 

znalostí. Po jejich kladném vyhodnocení je pozván k vykonání fyzických testů, které se 

skládají z těchto disciplín: 

 spirometrický test (chůze po simulátoru představující schody) 

 přítahy tyče za hlavu (shyby) 

 dřepy s činkou 

 břišní tlak (leh-sed) 

 lezení po automobilovém žebříku (délka vysunutého žebříku 24 metrů) 

Po úspěšném splnění fyzických testů následuje pohovor a vlastní sebeprezentace. 

Úspěšní uchazeči jsou pozváni k lékařskému vyšetření zdravotní způsobilosti. Uchazeči 

jsou v celém přijímací systému bodově hodnoceni. Na základě tohoto bodového 

ohodnocení jsou vybíráni vhodní adepti na práci u hasičů. 

Po přijetí k hasičům (a nejen v Berlímě) je možné vést vzdělávání hasiče v několika 

typech základního kurzu: 

 kurz „112 Direct“ (přímý) určený pro absolventy středních odborných škol 

s předpokladem manuálně-technických vědomostí a znalostí 

(např. zámečníci, elektrikáři), které si v jeho základní části rozšíří 

o všeobecné znalosti (např. fyzika, chemie) – doba trvání kurzu je 24 

měsíců 

 kurz „112 Classic“ (klasický) má srovnatelný obsah vzdělání s kurzem 112 

Direct, ale neobsahuje základní část, zvyšující všeobecné znalosti. Zahrnuje 

základní odbornou přípravu hasičů – doba trvání kurzu je 18 měsíců 

 kurz „112 Bachelor“ (bakalářský). Do tohoto vzdělání vstupují 

vysokoškolsky vzdělaní zájemci s titulem „bakalář“ a připravují se na vyšší 

funkce u hasičů 

 kurz „112 Master“ (mistr), kde se připravují vysokoškolsky vzdělaní lidé 

s titulem „inženýr“ nebo „magistr“ pro manažerské posty 
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 kurz „112 Medic“ (zdravotník) je odborným kurzem, kde se uplatní hasiči se 

zdravotnickým vzděláním alespoň středoškolského typu. Pozice zdravotníka 

u hasičů v Německu ještě není zcela oficiální. Čeká se na vyřešení 

organizačních a právnických otázek 

 kurz „Rettungssanitäter–Praktikum“ (paramedik). V tomto kurzu získají 

zdravotnicky vzdělaní lidé, pracující u zdravotnické záchranné služby, 

základy vzdělání v oblasti požární ochrany a po ukončení tohoto kurzu jezdí 

s hasiči v jejich vozidlech na místa událostí 

Všechny výše uvedené kurzy probíhají pro zájemce a hasiče z Berlína ve školicím 

středisku v Berlíně-Reinickendorf. 

Od zařazení do kurzu (vlastního nástupu ke sboru) je každý příslušník zaměstnán na 

dobu určitou. Hasiči v Berlíně pracují v 12-i hodinových směnách 48 hodin týdně. [18] 

2.2.3 Polsko 

Polsko zaujímá rozlohu 312 000 km
2
 a má 38,5 mil. obyvatel. Je to přímořský stát, 

který se z části rozkládá v nížinách (téměř 2/3 území), což je využito převážně 

v zemědělství (podíl obdělávané půdy 58,3 %). [19] Jak rozlohou, tak počtem obyvatel 

patří k větším státům Evropy. Podíl městského obyvatelstva činí 61 %. Administrativně se 

Polsko dělí na 16 vojvodství a ta se dále člení na okresy. Je zde hojně zastoupena říční 

a námořní doprava. K výrobě elektrické energie jsou využívány převážně tepelné 

elektrárny (96,4 %). [20] 

Státní záchranný a protipožární systém (dále jen „SZPS“) tvoří nedílnou součást 

vnitřní bezpečnosti státu. Vedoucí složkou tohoto systému je Státní požární ochrana (dále 

jen „SPO“) a jejím úkolem je ochrana životů, zdraví, majetku a životního prostředí, boj 

s požáry a jinými živelnými a antropogenními pohromami. Hlavnímu velitelství SPO je 

podřízeno 16 vojvodských velitelství a jim je podřízeno 335 okresních a městských 

velitelství. Ty přímo řídí 500 požárně-záchranných jednotek na území svých okresů, které 

působí v rámci okresů. Celkem je v rámci SPO organizováno přibližně 30 000 požárníků. 
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V Polsku rozlišujeme 5 typů hasičských jednotek: státní požární službu, dobrovolné 

hasičské sbory, vojenské hasičské sbory, podnikové hasičské sbory a letištní hasičské 

sbory. 

Společně s jednotkami SPO spolupůsobí v systému v rámci požárního pokrytí 

území také asi 3 230 jednotek dobrovolných požárníků, takže na jednu jednotku připadá 

v průměru 100 km území k ochraně. Jednotky dobrovolných hasičů se řadí mezi 

nejdůležitější nevládní organizace, které působí v Polsku v rámci ochrany obyvatelstva. 

Převážná většina dobrovolných požárníků je sjednocena ve Svazu dobrovolných 

požárníků, který má status obecně prospěšné společnosti. Mezi hlavní úkoly dobrovolných 

hasičů patří především asistence profesionálním jednotkám v případě ochrany zdraví, 

života a majetku, plnění úkolů požární ochrany, organizování branné a požární výchovy 

dětí a mládeže a podobně. Ve svazu je v současné době začleněno přibližně 750 000 lidí. 

V rámci systému byly vytvořeny ústřední a vojvodské operační zálohy. Ústřední 

operační záloha je v současné době v síle čtyř pluků, které jsou tvořeny vyčleněnými 

specializovanými silami a prostředky a jejich použití je dáno rozsahem a charakterem 

záchranné akce. 

Součástí SZPS je letecký pluk, který není požární jednotkou. Letecký pluk působí 

v systému zejména při: 

 přepravě záchranářů a materiálu a pro potřeby zdravotnické záchranné 

služby 

 evakuaci osob jejich majetku 

 podpoře činnosti požárníků 

 monitoringu ohrožení [11] 

Zájemce, který chce pracovat u hasičů v Polsku, má prakticky dvě možnosti, 

(v závislosti na svých představách o kariéře u hasičů a jím dosaženém vzdělání), jak tuto 

práci získat. První možnost je zažádat o inzerované volné místo u hasičů podáním 

přihlášky. Pokud projde náborovým řízením a je přijat, nastoupí do tříměsíčního 

základního kurzu. Ten je zajišťován ve výcvikových centrech SPO v jednotlivých 

vojvodstvích a vybraných školách požární služby. Po absolvování tohoto kurzu odchází na 

konkrétní stanici, kde slouží v nejnižší hasičské funkci v Polsku. Po dobu tří let pak 
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získává praxi v tzv. zkušební době. Tato doba mu může být zkrácena, a to na rozkaz jeho 

velitele. V případě zájmu o postup v kariérním žebříčku může nastoupit na hasičskou 

školu.  

Druhou z možností je nástup do školního vzdělávacího programu, a to buď na 

hasičskou školu aspirantů (zde se můžou o zařazení ucházet středoškolsky vzdělaní lidé), 

nebo na vysokou školu (na tu se můžou přihlásit pouze uchazeči s maturitou). V případě 

střední školy trvá vzdělávání 2 roky a po úspěšném zakončení získá student titul požární 

technik – mladší aspirant. Tyto školy jsou v Polsku tři, a to v Krakově, Poznani 

a Čenstochové. Žadateli o studium musí být maximálně 23 let. Aby se člověk dostal na 

střední školu, musí vykonat přijímací zkoušku, která se skládá ze dvou etap. První etapa je 

test fyzické zdatnosti, kde jsou tyto disciplíny: 

 běh na 50 metrů 

 běh na 1000 metrů 

 shyby na hrazdě 

 dráhy s překážkami 

Druhá etapa jsou vědomostní testy, kde uchazeč dostane 25 otázek z chemie 

a fyziky. [21] 

 Na vysoké škole, která je jediná v Polsku a nachází se ve Varšavě, trvá studium 

4 roky. Po úspěšném absolvování školy získá student titul požární inženýr. Maximální věk 

žadatele o studium na vysoké škole je 25 let. Uchazeč musí být občanem Polska s čistým 

trestním rejsříkem a musí mít dobrý zdravotní stav. Uchazeč, který je přijat na vysokou 

školu, pobírá měsíčně plat (služné). 

Po studiu následuje výběrové řízení. To obsahuje několik etap. 

První etapa je kontrola osobních údajů, kde jsou zkontrolovány všechny uchazečem 

dodané materiály o jeho osobě a vzdělání: 

 občan Polska 

 minimální věk 18 let 

 trestní bezúhonost 
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 vysvědčení o vzdělání 

V druhé etapě je uchazeči zkontrolován kardiovaskulární systém na tzv. schodech, 

kde je po dané fyzické zátěži (výstup poschodech v dané frekvenci po určitou dobu) 

měřena v časových intervalech tepová frekvence. 

Třetí etapa jsou fyzické testy:  

 běh na 50 metrů 

 běh na 1000 metrů 

 shyby na hrazdě 

 s výstupem na žebřík (délka 18 metrů ůhel sklonu 70°) 

 plavání a další testy určené podle místa zařazení  

Další etapou je vědomostní test, který se skládá z 20 otázek s hasičskou 

problematikou. Nesplnění testu není důvodem k vyřazení z výběrového řízení, pouze 

poukazuje na odborný přehled. 

Po testu následuje kvalifikační pohovor s výběrovou komisí, pak pohovor 

s velitelem, nebo jeho zástupcem. 

Poslední etapou je zdravotní a psychologické vyšetření. 

Každá etapa je bodována. Do bodování se promítne i dosažené vzdělání 

v hasičském oboru, zde mají velkou výhodu uchazeči, kteří studovali hasičské školy. 

Uchazeči s nejvyšším počtem bodů se dostávají do užšího výběru. Mohou pak až 

12 měsíců čekat na uvolnění pracovního místa. Na toto místo bývají prováděny další testy. 

Po této době jim výběrové řízení propadá. [22] 

Jedním z důvodů takového výběrového řízení je splnění požadavků zákona a výběr 

těch nejlepších kandidátů pro práci hasiče. 

Výcviková centra SPO také nabízí profesionální kurzy a výcvik v oblasti 

specializované záchranné a požární činnosti a oboru civilní ochrany. [11] 
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2.3 Podklady ze vzdálenějších zemí 

V této části diplomové práce jsou popsány státy, které přímo nesousedí s Českou 

republikou. Jejich způsob provádění výběru uchazečů o práci u hasičských sborů však 

ukazuje možnosti využití těchto prvků do nového systému výběru a přijímání uchazečů 

o práci u HZS ČR.  

2.3.1 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Rozloha Spojeného království a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) je 

244 mil. km
2
 a na jejím území žije asi 61 mil. obyvatel. Rozlohou je to nevelký ostrovní 

stát, ale počtem obyvatel se řadí k velkým státům. Podíl městského obyvatelstva je asi 

92 %, což je nejvíc v Evropě. Správní členění se utváří podle historických zemí. Anglie se 

dělí na 46 hrabství, z toho 7 metropolitních (velké městské aglomerace), Wales na 

8 hrabství, Skotsko na 9 regionů a 3 ostrovní oblasti a Severní Irsko na 26 distriktů. 

V současné době je Severní Irsko spravováno přímo Londýnem, avšak disponuje vlastním 

parlamentem s určitými zákonodárnými pravomocemi. [11] 

Výroba elektrické energie probíhala v roce 2015 v tepelných elektrárnách (plyn 

34,9 % a uhlí 17,1 %) a atomových elektrárnách (21,8 %) s vizí uzavření uhelných 

elektráren do roku 2025. [23] 

 Silniční dopravní infrastruktura je přetížená a železniční se využívá pouze 

k nákladní dopravě. Významným prvkem v dopravě je podmořský tunel přes kanál 

La Manche nebo pobřežní kabolážní doprava a letecká doprava (letecky je spojeno 

53 britských měst a Londýn je největším letištním uzlem Evropy. [24] 

Významná je ve Velké Británii těžba ropy a zemního plynu v Severním moři, jejich 

transport a další zpracování. 

Hasiči na území Velké Británie jsou organizováni do hasičské a záchranné služby 

(veřejní hasiči), jejíž pevné struktury jsou vytvářeny na úrovni obcí a vyšších samospráv 

s respektováním tradic jednotlivých historických zemí. V rámci samosprávy existují tři 

typy úřadů Hasičské a záchranné služby. Jednotlivé úřady musí dodržovat tzv. Národní 

rámec hasičské a záchranné služby, což je národní strategie a standard, platící pro celé 

území Velké Británie v oblasti požární bezpečnosti, zásahové činnosti, vybavení 
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operačních středisek atd. Každý úřad Hasičské a záchranné služby je povinen zřídit 

Hasičský sbor, jehož hlavními úkoly jsou boj s požáry a provádění záchranné činnosti 

v dopravě, především v souvislosti se záchranou života při dopravních nehodách na 

pozemních komunikacích. 

V současné době je ve Velké Británii přibližně 60 veřejných hasičských sborů, na 

území Severního Irska je jeden hasičský sbor. K tomu je třeba přičíst asi 350 podnikových 

a letištních hasičských sborů. Ve veřejných hasičských sborech pracuje na plný úvazek 

přibližně 40 000. osob a na částečný asi 20 000. osob. [11] Hasiči pracující na plný úvazek, 

slouží většinou ve velkých aglomeracích. Zde většinou slouží v 12-ti hodinových směnách 

(doba výkonu služby se může měnit, podle nároků zřizovatele). Hasiči pracující na 

poloviční pracovní úvazek u sebe nosí svolávací zařízení a jsou povinni být na svých 

stanicích do 5 minut od vyzvání. 

Mezi všeobecné požadavky na schopnosti a znalosti uchazečů o práci u hasičů ve 

Velké Británii patří: 

 minimální věk 18 let 

 trestní bezúhonnost, zkoumá se i osobní minulost a prostředí, odkud 

uchazeč přichází 

 minimálně GCSE zkoušky (střední odborné vzdělání), nebo vzdělání 

podobného či vyššího stupně. [25] 

Do fyzického testu, který je prováděn podle parametrů CPAT – „Candidate 

physicability test“ (Test fyzických schopností kandidáta),  jsou zařazeny tyto disciplíny: 

 žebřík Climbo - správný způsob lezení a jištění po 13,5 metrů dlouhém 

žebříku v zásahovém oblečení a s bezpečnostní vybavením 

 transport raněného – evakuace 55 kg figuríny po 30 m dráze v zásahovém 

oblečení 

 zvedání – spouštění žebříku (simulace) – z podstavy, která je 75 cm nad 

zemí, zvednout zátěž, jejíž počáteční váha je 5 kg, přidává se (max 20 kg), 

min. 182 cm nad zem a potom zpět na podstavu 
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 uzavřené prostory – test jistoty a schopnosti přizpůsobit se uzavřeným 

prostorám: vykonává se v plné výzbroji s dýchacím přístrojem a nasazenou 

celoobličejovou maskou (je možno odhalit klaustrofobii), uchazeč se plazí 

na určitou vzdálenost, při které má půl cesty s dobrou viditelností a půl 

cesty se zhoršenou viditelností 

 sestava zařízení – test manuální zručnosti: kandidáti sestavují a rozkládají 

součást zařízení, na pomoc jim je poskytnut graficky zobrazený návod 

 zařízení Carry – 25 m táhnout naviják na hadici, zpět 25 m běžet, za běhu 

zvednout a nést dvě 70 mm stočené hadice, nést je 100 m, zpět 75 m běžet, 

za běhu zvednout a nést 2,5 m dlouhou sací hadici a koš běžet s ní 100 m, 

potom hadici s košem odložit a běžet 100 m zpět, za běhu zvednout lehkou 

přenosnou pumpu (30 kg) a běžet s ní 100 m 

Psychologické testy se skládají ze dvou částí: 

 národní hasičské psychologické testy – práce s čísly, pochopení informace, 

situační povědomí a řešení problémů 

 národní hasičský dotazník  

Pohovor je složen z otázek (jednotných pro celou Velkou Británii), které pomohou 

odhalit vztah uchazeče k práci hasiče a důvěru ve své vlastní znalosti. Celkově se ve Velké 

Británii preferuje osobní, odborná a manuání odbornost před akademickým vzděláním. 

Po splnění všech předchozích disciplín je uchazeč pozván k prohlídkám 

zdravotního stavu, jejichž součástí je kontrola zraku (nekorigované vidění do dálky nesmí 

být horší než 6/18 dioptrie u lepšího oka a 6/24 dioptrie u horšího oka), sluchu (vyšetření 

probíhá v uzavřeném prostoru, kdy uchazeč reaguje na tóny vysílané do sluchátek, která 

má nasazená na uších), spirometrický test (fyzická zátěž na pohyblivých schodech, při 

kterém se měří tepová frekvence), dobrá fyzická kondice (měřeno na speciálních 

přístrojích u lékaře, které jsou zaměřeny na sílu zad a stehen), obecná zdravotní prohlídka 

a v případě možného pracovního nasazení na pozici , která to vyžaduje se udělá rentgen 

plic. [26] 

Hasičská základna v každém městě si vstupní požadavky upravuje a detaily 

zveřejní při náboru. Většina hasičských stanic nabízí také tzv. dobrovolnické činnosti, 
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které následně mohou být ku prospěchu žadateli (jednak žadatel ví, do čeho jde a jednak 

má daná hasičská stanice hrubou představu o tom, jakého člověka si vlastně nabírají do 

stavu). 

Po přijetí k hasičskému sboru je uchazeč zařazen do základního výcviku, který trvá 

12 – 18 týdnů, obvykle se koná ve výcvikovém středisku v dané oblasti. Po úspěšném 

zakončení základního výcviku je hasič přiřazen na příslušnou hasičskou stanici, kde 

pracuje ve zkušební době. Po celou dobu přítomnosti je hodnocen svými nadřízenými. To 

trvá přibližně dva roky, poté je hasič zaměstnán na dobu určitou. Dále může být hasič 

zařazen do odborných kurzů, které probíhají na Fire Service College. [11] 

2.3.2 Norsko 

Norsko má rozlohu téměř 324 000 km
2
 a na jeho území žije 4,6 mil. obyvatel. Je to 

přímořský stát. Rozlohou patří k velkým státům Evropy, počtem obyvatel k malým. Podíl 

městského obyvatelstva je 76 %. Osídlení je nerovnoměrné – 85 %, populace žije v jižní 

části země a ¼ je soustředěna do okolí hlavního města. Z pohledu správního se Norsko dělí 

na 18 krajů a 1 statutární město. Kraje se dále člení na obce. Norsko je zemědělsko-

průmyslový stát. Mezi největší zástupce průmyslu se řadí průmysl chemický, 

petrochemický a dřevařský (pokrytí území lesem přibližně 24 %). Elektrická energie se 

vyrábí z převážné části 99 % v hydroelektrárnách. [27] Norsko se řadí mezi největší 

námořní velmoci světa s velkými přístavy v Oslu a Narviku. 

Norsko v dobách míru nemá žádné státní výkonné záchranářské složky s výjimkou 

pomoci norské armády a příslušníků jednotek civilní ochrany povolaných podle zákona. 

Jádrem a organizátorem všech záchranářských aktivit je Pátrací a záchranná služba. Její 

činnost se opírá především o profesní organizace, dobrovolné záchranné organizace 

a privátní subjekty. Místní požární služba má k dispozici přibližně 2 200 profesionálních 

pracovníků a přibližně 14 000 pracovníků na částečný úvazek, jejichž zřizovateli jsou 

obce. [11] 

Službu zabezpečují nepřetržitě, 24 hodin denně, dva druhy hasičů. Ve velkých 

městech jsou to hasiči zaměstnaní na plný úvazek (dále jen profesionálové). Ti slouží 

nepřetržitě sedm dní v týdnu a pak mají tři týdny volno. V tomto volnu se pak vzdělávají 

na kurzech a cvičeních. Dále pak jsou to hasiči zaměstnaní na půl úvazku. Ti musí být 
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v dosahu stanice do 5 minut sedm dní v týdnu a pak mají tři týdny volno. V tomto volnu 

jsou stále na příjmu a mohou být povoláni jako záloha při zásazích velkého rozsahu, kde 

jedna jednotka (6 hasičů) nestačí.  

Hasič je v Norsku velmi prestižní zaměstnání. Člověk, který se chce stát v Norsku 

hasičem (ať už na plný, nebo poloviční pracovní úvazek) musí splňovat tyto požadavky: 

 čistý trestní rejstřík 

 ukončené středoškolské vzdělání 

 výuční list (instalatér, tesař, mechanik, elektrikář) 

 řidičský průkaz skupiny C 

 dobrá fyzická kondice (jsou dány vyšší požadavky v testu pro nositele 

dýchací techniky) 

 dobrá pověst 

 zvládnutí online kurzu požární bezpečnosti [28] 

Fyzické testy jsou prováděny v zásahovém obleku a s nepřipojeným dýchacím 

přístrojem na zádech (celková váha oblečení a dýchacího přístroje je 23 kg, pokud je to 

méně, přidá se závaží do 23 kg). Jejich splnění je povinné i pro nositele dýchací techniky 

u poloprofesionálních jednotek. Fyzické testy se skládají z testu fyzické odolnosti: 

 chůze po běžeckém pásu 8 min (je dána rychlost i „profil“ trati) 

 plavání (bez závaží) 

ze silového testu (zde je celková váha oblečení a dýchacího přístroje 18 kg): 

 dřepy (s oporou ruk u žebřin) 

 kliky (bez odpočinku, při stálé frekvenci cviku, časově neomezeno) 

 přítahy v leže [29] 

Pokud uchazeč splní všechny výše popsané podmínky a je vybrán pro práci 

u požárního sboru, pracuje první rok jako náhradník. V tomto roce musí úspěšně 

absolvovat online kurz, jehož obsahem je: 

 obor požární činnosti a organizace práce požární ochrany 
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 požární ochrana, požárně-bezpečnostní zákony a předpisy 

 ochranné prostředky a ustanovení o nich 

 zakouřené prostory a pohyb v nich 

 první pomoc 

 protipožární a záchranná výzbroj 

 zásobování vodou 

 taktika hašení 

 protichemická ochrana 

Hasič-náhradník je ihned po přijetí zařazen do směny, se kterou se účastní zásahů, 

dále se pak školí (čerpadla, lavinový výcvik, kontejner simulující reálné podmínky 

zásahu – flashover kontejner) a provádí výcvik (činnost při dopravní nehodě, atd…). 

Teprve potom je odeslán na Norskou požární školu (Norges brannskole), kde jsou tři 

úrovně vzdělání: 

 odborné vzdělání (základní kurz) 

 vzdělávání řídícího personálu (kurz krizového řízení) 

 speciální pedagogika (speciální kurzy) 

Tato škola je jediná svého druhu v Norsku a sídlí v Tjeldsundu. Ta spolupracuje 

s několika sbory při školení hasičů na částečný úvazek. Do Norské požární školy mohou 

být přijati pouze zaměstnanci požárního sboru. [28]   

2.3.3 USA 

Rozloha USA je 9,826 mil. km
2
, na jeho území žije 319 mil.obyvatel. Rozlohou 

i počtem obyvatel patří k největším a nejlidnatějším zemím na světě. Jeho území, které 

hraničí se třemi oceány, se člení na 50 států, nachází se zde pouště, nížiny, velehory 

Kordillery, Skalisté hory, velké řeky a jezera. Z hlediska průmyslu, zemědělství 

a energetiky jsou zde zastoupeny všechny kategorie. Jedním z největších odvětví je 

elektrotechnický průmysl a těžba ropy. Plochu USA z 33% lesy pokrývají lesy. [30] 
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Elektrická energie se v USA získává převážně z tepelných elektráren (uhelné, na 

plyn) 69,64 % a jaderných elektráren 19,8 %. [31] 

Každý z 50 států zřizuje „firefighters“ (hasiče) a má svůj systém zabezpečení 

požární ochrany. Jeden z důvodů tohoto řešení požární ochrany je rozlehlost USA, která 

zahrnuje území pokrytá pouští (Texas) a lesy (Aljaška), kde je minimální počet obyvatel, 

a místa s koncentrací průmyslové těžby a výroby , kde je soustředěno asi 70% 

průmyslového potenciálu a velké množství lidí v tzv. průmyslovém pásu. Svůj vliv na toto 

členění má i rozmanitost počasí a přírodních vlivů, díky kterým je každá oblast 

postihována jinými přírodními katastrofami. [32] 

Všechny tyto hasiče zastřešuje jeden centrální systém a tím je NFPA. Hasičů 

v USA je 1,134 mil. a dělí se na: 

 profesionální hasiče – 346 150 příslušníků 

 dobrovolné hasiče – 788 250 členů [33] 

Popsat celý systém zabezpeční požární ochrany v USA, kde navíc figurují 

soukromé společnosti zabývající se represí v požární ochraně, které zaměstnávají 4,3% 

z celkového počtu hasičů v USA, je nad rámec této práce. [34] 

Pro seznámení se systémem náboru a následného základního výcviku je popsán 

jeden zástupce, a tím je stát New York. 

K hasičům ve státě New York se může přihlásit: 

 občan USA 

 mladý člověk ve věku 21 – 35 let 

 střední škola, nebo vysoká škola (získáno min. 15 kreditů) 

 čistý trestní rejstřík, negativní test na drogy 

 ovládá angličtinu 

Uchazeč o práci je po podání žádosti o zaměstnání pozván k přijímacímu řízení, 

které se skládá z těchto částí: 

 písemný test z matematiky a fyziky 
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 zkouška kognitivních schopnosti – čtenářská gramotnost, psaní 

 fyzický test (systém CPAT popsaný u Velké Británie) 

 psychologické vyšetření 

 zdravotní prohlídky (kardiovaskulární systém, kapacita plic, zrak) 

 ústní zkouška (strukturovaný rozhovor je nahráván) 

 pohovor 

Po přijetí je hasič vyslán na základní výcvik v délce 18 týdnů. Do ukončení 

základního kurzu musí absolvovat kurz a získat certifikát Medik v terénu. Dále jsou hasiči 

vzdělávání v oboru hasič, záchrannář, chemik nebo medik. [35] 

2.4 Porovnání 

Pro porovnání jsou v rámci diplomové práce vybrány čtyři systémy náboru 

a výcviku. Jedná se o Českou republiku, Slovenskou republiku, Německo a Polsko. 

Předpokládají se zde podobné potřeby a možnosti při řešení nejen mimořádných událostí, 

ale řešení situací v průběhu běžného života při výkonu služby v požární ochraně. 

V jednotlivých zemích je systém náboru řízen buď centrálně podle předem daných 

norem a požadavků (Česká republika, Slovenská republika), nebo jsou zde vidět místní 

úpravy (Německo). To je dáno jednak historicky a jednak rozlohou území konkrétních 

zemí. V každé z popisovaných zemí jsou požadavky na uchazeče o práci u hasičů přibližně 

stejné. Rozdíl je v požadavcích na předchozí vzdělání, kdy se kromě České republiky 

a Slovenské republiky mohou o práci ucházet i zájemci s odborným středoškolským 

vzděláním. Větší rozdíly lze pozorovat při vlastním procesu přijímání uchazečů - rozdílné 

disciplíny ve fyzických testech a způsob jejich provedení, požadavky na všeobecné 

znalosti, požadavky na odborné znalosti, zvýhodění absolventů odborných hasičských škol 

a bodový systém hodnocení celého výběrového systému. Rozdílná je také délka základního 

výcviku hasičů, která je 3 – 24 měsíců.  

Popisované země jsou v zabezpečení obyvatel a plošného pokrytí hasiči 

(profesionálními a dobrovolnými) přibližně na stejné úrovni tabulka 1. 

 



37 

 

Tabulka 1: Počet obyvatel a velikost území na jednoho hasiče 

 
Česká 

republika 

Slovenská 

republika 
Německo Polsko 

Velká 

Británie 
Norsko USA 

Počet obyvatel (mil.) 10,5 5,5 82 38,5 61 4,6 319 

Počet profesionálních hasičů 

(tis.) 
9,5 4,1 28 30 40 2,2 346,1 

Počet dobrovolných hasičů 

(tis.) 
70,5 90 1000 420 20 14 788,2 

Počet obyvatel na jednoho 

profesionálního hasiče 
1106 1341 2929 1284 1525 2091 922 

Počet obyvatel na jednoho 

dobrovolného hasiče 
82 62 82 92 3015 329 405 

Počet obyvatel na jednoho 

hasiče 
132 59 80 86 1017 284 282 

Rozloha země (1000 km2) 78 49 357 312 244 324 9 826 

Plocha zabezpečená jedním 

hasičem (km2) 
8,21 11,96 12,75 10,4 6,1 147,27 8,7 

 

 Liší se požadavky na znalosti a odbornou způsobilost hasičů v závislosti na 

rozdílnosti mezi jednotlivými státy. Ať už se jedná o geografickou polohu s vyjmenováním 

významných pohoří a nížin, průmyslovou a zemědělskou vyspělost nebo energetické 

a surovinové zdroje. Je třeba se zaměřit i na využité druhy dopravy (např. silniční, 

železniční) a jejich význam. Také procentuální velikost území, porostlého lesy, je 

ukazatelem na možnost vzniku mimořádné události. Jedním z ukazatelů zajištění požární 

ochrany je i hustota osídlení a členění na jednotlivé správní útvary 

2.5 Shrnutí 

Z údajů uvedených v tabulce 1 můžeme porovnat počet obyvatel na jednoho 

profesionálního hasiče v jednotlivých zemích. Nejméně obyvatel připadá na jednoho 

hasiče v České republice, zatímco např. na německého profesionálního hasiče připadá 

počet téměř trojnásobný. V počtu obyvatel připadajích na jednoho hasiče (profesionálního 

a dobrovolného) je ale Německo na druhém místě za Slovenskou republikou a Česká 
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republika je na posledním místě z porovnávaných zemí. Z toho lze vyvodit, že v Německu 

je velký počet dobrovolných hasičů.  

Dalším údajem  je porovnání velikosti plochy, kterou zabezpečuje jeden hasič 

(profesionální a dobrovolný). Na jednoho hasiče v České republice připadá plocha 

8,21 km
2
. To je nejmenší plocha z porovnávaných zemí. Z tohoto údaje lze vyvodit, že 

Česká republika má nejvíce hasičů (zařazených do JPO) vůčí rozloze plochy státu, 

z porovnávaných zemí (veká hustota JPO rozložených po České republice). 

Zde je ale třeba poukázat na fakt, že do statistik v Německu se uvádí celkové počty 

členů sdružení dobrovolných hasičů. Zatímco v České republice jsou uváděny počty hasičů 

zařazených přímo do JPO SDH obcí a podniků. Tento ukazatel je daleko přesnější pro 

hodnocení výjezdové činnosti, kterou provádí dobrovolní hasiči.  

Při počtu 9 377 příslušníků a zaměstnanců zařazených do JPO HZS ČR HZS 

podniků, patřilo 67,6% výjezdů k mimořádným událostem z celkového počtu za rok 2015 

těmto JPO. U JPO SDH obcí a SDH podniků je evidováno dohromady 70 503 členů a za 

rok 2015 měli tyto JPO 32,2% výjezdů k mimořádným událostem z celkového počtu. 

Z těchto údajů vychází poměr počtu profesionálních hasičů vůči dobrovolným 1:8. Počty 

výjezdů profesionálních hasičů jsou v poměru vůči dobrovolným hasičům 2:1.  

Z porovnání s ostatními zeměmi vychází přijímání nových příslušníků k HZS ČR 

jako systém s podobnými vstupními podmínkami jako v okolních státech v tabulce 2. 
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Tabulka 2: Porovnání přijímacích řízení v jednotlivých státech 

 Česká 

republika 

Slovenská 

republika 

Německo Polsko Norsko Velká 

Británie 

USA Koncept 

Vzdělání 

střední odborné   x x x x  x 

úplné střední x x x x x x x x 

vysokoškolské x x x x x x x x 

Všeobecné testy 

   x x  x x x 

Fyzické testy 

leh-sed 120 s 60 s x     x 

kliky 120 s    x   x 

shyby x x x x v leže   x 

přednožování 120 s        

běh vytrvalost 2000 m 12 min  1000 m    x 

běh sprint  50 m  50 m     

plavání 200 m 100 m odznak x    x 

skok do dálky  z místa       

dřepy   s činkou  x    

transport raněného      x x  

zvedání žebříku      x x  

zařízení CARRY      x x  

Dovednostní testy 

sestava zařízení      x x  

první pomoc        x 

překážková dráha      x x x 

výměna kola        x 

práce na žebříku   24 m 18 m 10 m 13,5 m  x 

roztažení hadic      x x x 

jízda 

s automobilem 
       x 

uzavřené prostory     x x x x 

Zdravotní způsobilost 

lékařská prohlídka x x x x x x x x 

spirometrický test   x   x x x 

psychologické 

vyšetření 
x x  x   x x 

psychologický test      x   

 

pohovor x x x x x x x x 

základní výcvik 
4 měsíce 1,5 měsíce 

18-24 

měsíců 
3 měsíce 2 měsíce 

3 - 4,5 

měsíce 

4,5 

měsíce 
10 měsíců 

zkušební doba 3 roky 2 roky 1 rok 3 roky 1 rok 2 roky x 3 roky 

 

U HZS ČR určitě chybí průzkum všeobecných i hasičských znalostí, jako je tomu 

v Německu a Polsku, které motivují zájemce o práci u hasičů ke vzdělávání na odborných 

školách (Polsko). Pro tuto možnost není v České republice propracovaný systém 

středoškolského vzdělávání.  

V rámci požární ochrany je v některých zemích zařazena zdravotnická služba do 

řad hasičů. Ze zkušeností z Německa a Polska (a dalších zemí) vyplývá, že zdravotnická 

služba má u hasičů své místo. Její zařazení k HZS ČR by mělo své opodstatnění. 
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Příslušníci zařazení do zdravotnické služby budou mít za úkol poskytnot odbornou první 

pomoc na místě mimořádné události přímým účastníkům v případech, kdy zdravotní 

záchranná služba (dále jen „ZZS“) bude plně vytížena svými úkoly, nebo se na místo 

mimořádné události ještě nestihne dostavit. Další problém může vzniknout ve chvíli, kdy je 

potřeba podat první pomoc v pro lékaře neřístupném místě. Každý hasič zařazený do JPO 

je v rámci odborné přípravy průběžně školen v podávání první pomoci, ale zásah člověka 

s odbornými znalostmi a s větším počtem zkušeností bude jistě přínosem, z důvodu 

poskytnutí kvalifikované první pomoci zraněným na místě události i okamžité pomoci při 

zranění hasičů v průběhu jejich povolání. 

V České republice je zaveden IZS, který umožňuje vytvářet podmínky pro 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. „Základními složkami IZS jsou jednotky HZS ČR 

a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje, poskytovatelé ZZS 

a Policie České republiky. Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky 

ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány 

ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní 

ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným 

a likvidačním pracím. Složky integrovaného záchranného systému jsou při zásahu povinny 

se řídit příkazy velitele zásahu, popřípadě pokyny starosty obce s rozšířenou působností, 

hejtmana kraje, v Praze primátora hlavního města Prahy (dále jen "hejtman") nebo 

Ministerstva vnitra, pokud provádějí koordinaci záchranných a likvidačních prací“ (zákon 

č. 239/2000 Sb.). Tento systém by měl zabezpečit společnou účast všech potřebných 

složek IZS na místě mimořádné události. 
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3 Hasič 21. století v České republice 

Vývoj moderní společnosti v České republice sebou nese jak nárůst nových 

technologií, tak rozvoj rozmanitých činností, ale i propojení mnoha kultur a jazyků. Je to 

svět, kde se cení na prvním místě rychlost provedení a minimální ekonomické náklady. 

Tento trend zahrnuje lidstvo přívalem nových problémů v bezpečnostní oblasti, které je 

potřeba efektivně a svědomitě řešit. Některé nastupující nové technologie přináší 

bezpečnostní rizika, ale jiné je mohou eliminovat. Třeba změna technologií ve vytápění, 

kdy se pevná paliva vyměnila za plynná, což vede např. ke snižení počtu požárů sazí 

v komíně. Dominantním řešitelem akutních problémů v České republice se jeví HZS ČR. 

Tato instituce již mnohokrát svoji potřebnost potvrdila nejen při řešení různých 

mimořádných událostí velkého rozsahu (například povodně, lesní požáry), ale i při řešení 

událostí lokálního rozsahu na všech místech České republiky, ať už antropogenního 

(např. dopravní nehody, požáry, zásahy technického rázu) nebo přírodního původu. 

V porovnání s nedávnou minulostí získávají události na rozmanitosti, síle a záludnosti. 

K řešení takovýchto událostí je potřeba dokonale vycvičených, praxí ověřených 

záchranářů, kteří si dovedou poradit se základním vybavením s mnoha nestandardními 

situacemi. Takové záchranáře je třeba vychovat z generací, které dokončily minimálně 

středoškolské vzdělání zakončené maturitou, mají výbornou fyzickou kondici a zdravotní 

stav. 

Na různorodosti příčin vzniku mimořádných událostí se podílí rozvoj technologií 

v průmyslu (např. chemické a strojírenské podniky), ve výrobě energií v klasických 

elektrárnách (např. uhelné, na plyn, jaderné) a v elektrárnách z obnovitelných zdrojů 

(např. vodní, větrné a fotovoltaické). Další nárůst rizik přináší urbanistický rozvoj měst 

a obcí, snaha o zvětšení životního prostoru pomocí víceúrovňových staveb (např. výškové 

stavby – mrakodrapy, podzemní stavby – tunely), různě propojených na mnoha úrovních. 

Zlepšování dopravní obslužnosti, které se projevuje např. výstavbou dálnic, železničních 

koridorů, dopravních tunelů a mostů, sebou přináší potenciální možnost vzniku 

mimořádných událostí (např. dopravní nehody s následným požárem v těžko přístupných, 

nebo nepřístupných místech – tunely). Svůj velký podíl na vzniku rizik mají různé 

technologické šachty, chodby (např. kolektory), které se stále více budují. Problémem jsou 
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také nákupní centra s velkou kapacitou návštěvníků, s velkými parkovišti 

a s několikapatrovými obchody s  hořlavým zbožím (např. textil, nábytek, domácí 

drogerie) uloženým jak v regálech obchodů, tak i ve velkých skladech. V těchto 

obchodních centrech se vyskytuje a kombinuje velká většina výše uvedených rizik. Již 

v době projektování těchto objektů musí být určen rozsah takových opatření, aby při 

vzniku mimořádné události byly vytvořeny všechny podmínky pro pozastavení, potlačení, 

nebo dokonce eliminaci jejich rozvoje a tím tedy i následných škod, a to zejména 

poškození zdraví, či ztráty na životech osob, zvířat a ochrany majetku, jakožto základy 

prevence v oblasti prevence rizik. 

Další faktor podílející se na vzniku mnoha problémů při řešení mimořádných 

událostí, je mnohonárodnostní společnost, tvořená velkým množstvím cizinců hovořících 

svým rodným jazykem a z toho plynoucí nesnadná komunikace na místě události, kde je 

mnohdy potřeba překladatel. Svůj podíl na problémech ve vztahu k mnohonárodnostní 

společnosti má i neznalost zvyků a sociálních vztahů jednotlivých kultur. 

Z výše uvedeného vyplývá, že zařazení hasičů do vzdělávacího systému by se mělo 

odvíjet od jejich dosavadního vzdělání (nejlépe technického směru) a praxe (např. řidičské 

oprávnění, strojnické průkazy, potápěčské kurzy, práce ve výškách), včetně jazykových 

znalostí. Vzdělávání by mělo poskytovat možnost osvojit si i znalosti o různorodých 

kulturách vyskytujících se v České republice. Frekventanti by se měli učit během svého 

výcviku dokonale zvládnout základní znalosti a dovednosti hasiče (teoretické i praktické), 

které si budou postupně obohacovat v dalších specializačních kurzech. Dále by se měli 

vzdělávat v cizích jazycích a okrajově v sociálních vztazích. V neposlední řadě je potřeba 

brát zřetel na fyzickou kondici, která bude udržována a zdokonalována v rámci fyzické 

přípravy po celou dobu vzdělávání a výcviku. 

3.1 Používané technologie 

Stejně tak, jako se vyvíjí společnost, vyvíjí se i její nároky na způsob a styl života. 

Od touhy být nezávislý ve svém pohybu v běžném životě (tzn. vlastnit automobil, nebo 

motocykl) viditelné u širokého spektra obyvatel, a z toho vyplývající nárůst silniční sítě 

a hustoty dopravy, přes možnost vlastnit i jiné dopravní prostředky v minulosti 

nepředstavitelné pro soukromé užívání (lodě, letadla), i přes tlaky na hromadnou přepravu 
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osob, od které se vyžaduje především rychlost a velká kapacita (autobusy, vlaky, metro, 

letecká přeprava), až po přepravu zboží jakéhokoliv druhu, objemu a konzistence. To 

všechno sebou nese vyšší nároky na zabezpečení dopravy z hlediska požární ochrany a je 

z toho zřejmé, jak široké může být spektrum mimořádných událostí vzniklých díky 

dopravě. Další vliv na záludnosti u dopravních nehod či u požárů dopravních prostředků 

má rozvoj alternativních pohonů motorových prostředků (např. elektrický proud, plynná 

paliva – LPG, CNG). 

V současné době je trend vše automatizovat. Ať už se jedná o výrobu a kontrolu 

v průmyslových odvětvích, anebo o řízení dopravy. Např. automaticky ovládané železniční 

přejezdy, kde prozatím chybí jakákoliv zpětná vazba pro strojvůdce vlakových souprav, že 

přejezd je vyklizen, uzavřen a připraven pro průjezd vlakové soupravy.  

Dále je to rozvoj komunikačních prostředků. Osamocené vysílače, hustě rozeseté 

po krajině. Jejich ochrana ve formě plotu a ostnatého drátu je jen slabá překážka, před 

vniknutím na ně. Stačí jen malá chvilka nepozornost a je zde pád, který nekončí na zemi, 

ale ve výšce třiceti metrů, kde je umístěn jejich nejnižší ochoz. 

Stále větší část lidské populace využívá jako zdroj elektrické energie fotovoltaické 

panely, umístěné na střechách rodinných i bytových domů. Zde je stále nedořešeno 

odpojování kolektorů od rozvodů elektrického proudu v budovách, protože pokud dopadá 

na fotovoltaický kolektor sluneční světlo, je to stále zdroj elektrické energie. 

Svůj vliv na zhoršení podmínek pro práci hasiče při zdolávání požárů má hojně 

využívaný systém klimatizace v obytných domech, obchodních domech, výrobních 

objektech atd. Počet cest šíření požáru se díky těmto technologiím i přes ochranné 

prostředky zvyšuje 

Zástavba na periferiích měst včetně komunikací, kde se investoři snaží co nejlépe 

proinvestovat prostředky a zastavět danou plochu co největším počtem rodinných domů 

s max. jedním parkovacím místem, se ve večerních hodinách změní v parkoviště. Projet po 

komunikacích na těchto periferiích se zásahovou technikou hasičů, včetně velkých cisteren 

a výškové techniky, je velmi náročné. 

V chemickém průmyslu je to vývoj stále nových chemických látek, které se pak 

zařazují do běžného života velké části společnosti. Z tohoto důvodu je potřeba zajišťovat 
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stále aktuální registry nebezpečných látek a seznamovat s nimi specialisty v jednotkách 

HZS ČR. Informace musí obsahovat návody na likvidaci konkrétních chemických látek 

a popis možných nebezpečí, která mohou nastat při manipulaci s nimi. 

V této části je také potřeba se zmínit o lidech, kteří si snaží zvýšit hladinu 

adrenalinu v krvi různými činnostmi Tyto činnosti tzv. adrenalinové sporty jsou 

nestandardní, většinou sportovní aktivity, které sebou nesou i řadu rizik možnosti vzniku 

mimořádné události, a to často na místech, které nebývají dobře přístupná. (např. vysoká 

pohoří, vysílače a antény). [36] 

Jeden ze zdrojů rizik možnosti vzniku mimořádných událostí je i změna klimatu, 

kdy např. povodně byly v době krátké minulosti věcí neznámou a nyní jsou téměř na 

denním pořádku. Nebo vysoké teploty v letních měsících, kdy dochází k velkým suchům – 

zde stačí malý podnět ke vzniku rozsáhlých lesních, ale i polních požárů.  

Díky tomu, že možností vzniku mimořádných událostí přibývá, můžeme 

zaznamenat také velký rozvoj v oblasti aktivních požárně-bezpečnostních zařízení, jak ve 

vlastním provedení, tak i v jejich ovládání. Pro zvládnutí těchto technologií, by měl každý 

hasič pochopit alespoň jejich princip a dále pak i vlastní obsluhu. To může v mnoha 

případech pomoci při likvidaci požáru s minimálními škodami na zachraňovaném majetku 

a nízkým rizikem ohrožení života pro zasahující hasiče.  

Na závěr této části je třeba uvést, že výše popisované skutečnosti jsou důvodem pro 

dále zpracovaný rozsah odborné přípravy v Náborovém středisku. 

3.2 Požadavky na hasiče 

U hasiče, který je v přímém výkonu služby, jsou velmi významné praktické 

zkušenosti. Ty nezíská např. sezením v lavicích a sledováním prezentací, videí 

a posloucháním monotonních přednášek. Praktické zkušenosti nejlépe získá v rámci 

praktického výcviku. Na ten se musí systém výcviku v Náborovém středisku zaměřit 

nejvíce. Ať už na možnosti, kde a na čem se vzdělávat v rámci praktických výcviků 

(trenažery, jejich počty a rozmanitost), tak i na způsob podávání teoretických informací, 

které předají nejlépe speciálně vybraní lektoři z řad sloužících hasičů s několika lety praxe 

v represivní činnosti. 
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Hasič si musí během výcviku osvojit jeden princip. A to, že díky znalosti několika 

základních postupů, které si neustálým tréninkem a výcvikem zcela zautomatizují, a jejich 

nekonečně dlouhou řadou kombinací, docílí vynikajícího efektu při zdolávání 

mimořádných událostí. 

Hasič musí být dále seznamován (ať už v rámci základního výcviku – v jeho 

jednotlivých částech, nebo v rámci odborné přípravy), s moderními technologiemi (jejichž 

příklad je uveden v kapitole 2.1) z pohledu zajištění a provedení požární ochrany, 

a s ovládáním a použitím nových agregátů, nástrojů, přístrojů, speciálních hasiv 

a technických zařízení, které usnadňují jeho práci, a tudíž zefektivňují provedení záchrany 

osob, zvířat a mejetku, což je základní myšlenkou požární ochrany. 

Hasič v dnešní době není jen hrdina z televize, který vynese z hořícího domu malé 

dítě v náručí. Musí mít také přehled o mezilidských vztazích, sociálním postavení 

jednotlivých vrstev společnosti, která se začíná větvit na skupiny u nás do nedávné doby 

neznámé. Člověk, který je majitelem drahého auta, vily a dobře prosperující firmy, se bude 

chovat jinak, než bezdomovec, který žije na ulici. Stejně tak bude velmi rozdílné chování 

člověka („uprchlíka“), ze světa s jinými kulturními a sociálními hodnotami a člověka, který 

se narodil a celý svůj život žije v České republice. V této oblasti je velký prostor pro 

vzdělávání hasičů, kteří při výkonu svého povolání přichází dnes a denně do styku 

s různými typy lidí, protože mnohdy správně vyhodnocená situace zabrání zbytečnému 

šíření škod na zdraví a majetku. 

K tomu, aby mohl hasič pomáhat i cizincům žijícím na území České republiky, 

nebo těm, kteří jsou na jejím území na návštěvě, je zapotřebí, aby znal dobře cizí jazyk. 

Ten využije i při sběru dat o nových metodách a postupech v oblasti požární ochrany na 

webových stránkách či v odborné literatuře. 

4 Vlastní koncept 

Náborové středisko bude jediné výcvikové středisko pro HZS České republiky. Do 

jeho prostor se budou sjíždět všichni zájemci o práci u HZS, a to jak u HZS krajů, tak 

i u HZS podniků (včetně Armády ČR). Zde všichni zájemci projdou jednotným sítem 

kontroly životopisů, fyzických testů, dovednostech testů, psychotestů a zdravotních 

prohlídek. Po absolvování přijímacího řízení budou úspěšní žadatelé zařazeni do systému 
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výcviku v Náborovém středisku. Celý období základního výcviku (a další vzdělávání) 

v Náborovém středisku bude organizováno jako školní rok. Výcvik bude zahájen první 

pracovní den v měsíci září a skončí po 40 týdnech v měsíci červnu. Období letních 

prázdnin bude využito především k údržbě zařízení a budov v areálu Náborového střediska 

a provedení výběrového a přijímacího řízení. Z těchto důvodů v tomto období nebude 

potřeba držet stav lektorů jako při vzdělávání, a bude možnost jejich výběru dovolených. 

Frekventanti budou zařazeni do jednotlivých tříd, vystrojeni základními výstrojními 

součástkami (např. PS II, pracovní obuv) a ubytováni. Po ukončení ročního základního 

vzdělání si všechny výstrojní součástky odvezou s sebou na místo svého nového působiště, 

kde budou zaneseny do jeho osobní karty (pokud spadají do této povinnosti). 

Pro základní výcvik budou frekventanti rozděleni do skupin (tříd) max. po 

30 frekventantech a ty budou rotovat mezi jednotlivými předměty a bloky. Pro třídu bude 

určen třídní učitel a zvolen zástupce třídy pro komunikaci mezi jednotlivými třídami 

a vedením Náborového střediska. Takto se bude postupovat i v dalších částech výcviku. 

Do odborného výcviku budou skupiny přerozděleny podle typu vzdělání 

dosaženého v civilu. Skupiny budou mít opět max. 30 frekventantů. Tyto třídy bude možno 

rozdělit podle potřeby na 2 učební skupiny po 15 frekventantech. 

Po absolvování odbornostního výcviku se frekventanti zařadí do některého ze 

specializačních kurzů na zvýšení kvalifikace, a to podle výběru jejich budoucího 

zaměstnavatele. 

Do odbornostní části a do části specializačních kurzů mohou být zařazení 

i příslušníci jednotlivých HZS krajů a podniků, kteří se vzdělávají v Náborovém středisku 

za účelem získání odborné způsobilosti a osvojení si speciálních pracovních postupů. 

Po zakončení specializačních kurzů v souhrnném součtu 5 týdnů absolventi 

vykonají závěrečnou zkoušku ze znalostí a z odborného přehledu ve vědomostech 

získaných v průběhu celého výcviku v Náborovém středisku. Pokud získají osvědčení 

o odborné způsobilosti v rámci svého zaměření, budou odveleni ke svým vlastním 

jednotkám. 

Tento systém náboru a výcviku bude mít bezesporu velkou výhodu ve stejných 

přijímacích podmínkách pro všechny uchazeče. A dále pak výhodu ve velké časové dotaci 
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jednotlivých bloků Nástupního odborného výcviku a v technických možnostech pro 

získávání praktických zkušeností frekventantů. 

Náborové středisko nebude určeno jen pro roční základní výcvik hasičů, ale také 

pro hasiče v činné službě, kterým vznikne povinnost získat další odbornou způsobilost 

(např. v rámci povýšení, kvůli změně služebního  zařazení) nebo povinnost si odbornou 

přípravu prodloužit. Dále zde budou otevřeny specializační a doplňkové kurzy (např. pro 

potápěče, kde je potřebná několikaletá praxe pro možnost zvýšení kvalifikace). Bude zde 

také prostor pro otevření zcela nových typů kurzů, které vzniknou na základě požadavků 

z jednotlivých HZS krajů a podniků. (Obr. č. 1) 



 

 

Obr. č. 2: Grafické znázornění konceptu Náborového střediska 

 

4
8
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4.1 Organizace Náborového střediska 

Náborové středisko bude mít podobu centralizovaného místa, ve kterém bude 

probíhat nábor a vzdělávání nových uchazečů, kteří zde budou mít i možnost ubytování 

a stravování. Ubytování a strava bude poskytována také účastníkům navazujícího 

vzdělávání (např. kurzy pro zvyšování kvalifikace, opakovacích kurzů pro udržení 

odborného vzdělání), dále také učastníkům specializačních kurzů (např. radiační ochrana, 

obsluha zemních a stavebních strojů). Jako nejvhodnější se jeví možnost využití opuštěné 

vojenské posádky s pozemky určenými pro výcvik, která se nachází v dostatečné 

vzdálenosti od nejbližší zástavby (civilizace) – z důvodu probíhajících výcviků v jakoukoli 

denní i noční dobu, kdy by hluk a případné zplodiny hoření mohly být na obtíž občanům 

žijícím v okolí. Tento prostor by se měl nacházet poblíž geografického středu České 

republiky v blízkosti velkého města. Toto umístění bude využito pro usnadění spojení 

Náborového střediska se všemi částmi České republiky ve smyslu dopravní infrastruktury. 

Další výhody umístění Náborového střediska v blízkosti velkého města spočívají 

v možnosti snadnějšího zásobování potravinami, v možnosti využití služeb 

(např. nemocnice, prádelna) a pak v možnosti kulturního vyžití frekventantů (např. kino). 

4.1.1 Náborového střediska - vedení 

Obr. č. 3: Grafické znazornění vedení Náborového střediska 
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Celé Náborové středisko povede ředitel vzdělávacího zařízení. Ten bude mít dva 

zástupce. Jednoho zástupce odpovídajícího za vedení náboru a výcvik nováčků a druhého 

za vedení ekonomického úseku. Ředitel Náborového střediska musí být člověk se 

zkušenostmi s vedením velkého počtu lidí a s osobními znalostmi problematiky řešení 

mimořádných událostí na úseku požární ochrany.  

První zástupce ředitele pro nábor a výcvik bude mít na starosti vlastní nábor 

nováčků do základního výcviku, provedení přijímacího řízení od vypisování termínů 

přijímání nováčků, přijímání a kontrolu přihlášek (zde proběhne prvotní výběr a selekce 

špatných přihlášek), pozvání vybraných zájemců k provedení přijímacích testů, pohovor 

(v čele výběrové komise) s jednotlivými zájemci až po vyhodnocení výběrového řízení. Po 

provedení přijímacího řízení rozešle rozhodnutí o přijetí (popř. nepřijetí) do základního 

výcviku. S každým přijatým zájemcem sepíše smlouvu o služebním poměru na dobu 

určitou v době trvání základního výcviku. Jeho náplní práce bude i řízení výcviku 

v Náborovém středisku. Pro tuto činnost bude mít pět zástupců, lektorů – velitelů, pro 

jednotlivé služby (strojní, chemická, technická a spojová, zdravotnická). Ti budou 

zodpovídat za prostředky v působnosti jejich služby dle řádů jednotlivých služeb a dále 

pak za lektory, kteří budou vyučovat předměty z jejich oboru. Pozice ředitele pro nábor by 

měla být obsazena hasičem s praxí minimálně deset let v aktivní službě u HZS ČR. Pro 

provedení fyzických, dovednostních testů a přijímacího pohovoru použije lektory 

provádějící výcvik v Náborovém středisku.  

Druhý zástupce ředitele Náborového střediska bude ředitel ekonomického úseku. 

Ten bude spravovat vlastní chod výcviků po ekonomické stránce (např. zajištění materiálu, 

PHM), správu budov včetně ubytování a stravování. Zde praxe u HZS ČR nebude 

prakticky nutná. 

Všichni ředitelé budou ve služebním poměru.  

4.1.2 Náborové středisko - lektoři 

Na pozici lektora-velitele a lektora bude přijat hasič s délkou praxe minimálně pěti 

let v aktivní službě u HZS ČR, který bude mít schopnost zaujmout posluchače a předat jim 

vědomosti dané učební osnovou. Ty by měly být podpořené vlastními zážitky 

a zkušenostmi z výkonu služby. Místa lektorů-velitelů a lektorů můžou být obsazována 
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hasiči, kteří už pro výkon služby nepostačují např. ze zdravotních důvodů (pracovní nebo 

civilní úraz). Toto snížení zdravotní způsobilosti nebude důvodem k vyřazení ze 

služebního poměru, ve kterém všichni lektoři-velitelé a lektoři budou zařazeni. Toto řešení 

by umožňovala úprava předpisu č. 393/2006 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti. 

4.1.3 Náborové středisko - frekventanti 

Do Náborového střediska budou zváni k vlastnímu výběrovému řízení muži se 

zájmem o práci profesionálního hasiče, a to nejen u HZS ČR, ale i u HZS podniků. Dalšími 

z účastníků výcviku budou profesionální hasiči (ať ve služebním, nebo zaměstnaneckém 

poměru), kteří si potřebují v rámci opakovacích kurzů udržet odbornou způsobilost či 

potřebují získat novou. Dále to pak budou profesionální hasiči absolvující specializační 

kurzy pro získání a osvojení si informací v různých specializačních činnostech. 

4.1.4 Náborové středisko - správa 

Správa Náborového střediska bude přímo podřízena ekonomickému řediteli. Ve 

správě budou zaměstnáni občanští zaměstnanci. Opět sem budou přednostně vybíráni 

zájemci z řad HZS ČR. Může jít o příslušníky, kteří už ukončili služební poměr. Správa se 

bude starat o chod celého Náborového střediska (např. ubytování, učebny, trenažery), 

včetně parkových úprav venkovních prostor. Bude zajišťovat vaření a výdej stravy 

a obsluhu skladu. 

4.1.5 Náborové středisko - učebny 

Mimo ubytovací prostory zde budou učebny pro teoretickou přípravu v podobě 

velkých sálů, které by se mohly využít pro přednášky, instruktážně metodická zaměstnání 

nebo pro školení, případně konference s účastí většího počtu lidí. Tyto sály se využijí i pro 

výuku jednotlivých výukových skupin (po přepažení a rozdělení prostoru na několik 

učeben). Dále pak vnitřní prostory pro fyzickou přípravu – posilovna a tělocvična, která 

bude využitelná při slavnostních událostech ,s kapacitou určenou pro větší počet lidí. Pro 

praktickou výuku budou sloužit garáže s umístěnou technikou, autodílny, kde se hasiči 

zařazení na výuku ve  strojní službě seznámí se základní údržbou a drobnými opravami 

požární techniky a prostředky strojní služby, dílny pro technickou službu 

(např. navazování hadic a jejich zkoušení tlakem, periodické zkoušky věcných prostředků 
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technické služby – žebříky, záchranné pneumatické a vyprošťovací prostředky bez 

motorového pohonu), dílny pro chemickou službu, včetně kompresorů, pro praktický 

výcvik s prostředky chemické služby (např. plnění dýchacích přístrojů, údržba ochranných 

obleků) a dílny pro spojovou službu, kde by si hasiči zařazení do spojové služby prakticky 

zkoušeli např. vytvoření spojení pomocí propojení analogové a digitální sítě, údržbu 

a drobné opravy prostředků spojové služby. Pro praktický výcvik zdravotnické služby bude 

využito stávajících učeben, popř. výcvikových trenažerů. 

4.1.6 Náborové středisko - praktický výcvik 

Dalším významným prvkem náborového střediska budou venkovní „trenažery“ pro 

praktický výcvik: 

1) trenažer pro zásah na nebezpečnou látku (nádoby a potrubí různých 

tvarů délek a objemů, včetně uzavíracích armatur, to vše bude umístěno 

v různých výškách), který bude využit pro výcvik uzavírání armatur, 

nouzové zamezení úniku nebezpečné látky, hašení požáru nebezpečné látky, 

2) trenažer rodinného a bytového domu (včetně rozvodů plynu, vody, 

elektrického vedení, suchovodů, hydrantové sítě, výtahů a sklepů) pro 

nácvik zdolávání požáru, vyhledávání osob a předmětů v zakouřeném 

prostoru, dále pro nácvik zajištění budovy proti zřícení, nebo vnikání do 

uzavřených prostor, 

3) trenažer pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, s možností 

nácviku tvoření kotevních bodů, postupového jištění při vertikálním 

i horizontálním (ve větších výškách) pohybu, výstupu po laně pomocí 

blokantů a nácviku záchrany a transportu osob spouštěním a vytahováním 

pomocí lezecké techniky, trenažer bude dále obsahovat např. stožáry 

elektrického vedení, reálný model lanové dráhy (kabinková a sedačková 

část) pro výcvik záchrany osob z lanovky, model vrtulníku pro nácvik 

leteckých záchranářů s možností zdvihu do výšky, modely různých typů 

zastřešení budov (např. sedlová ,pultová) a model věžového jeřábu. 

4) trenažer železničního kolejiště, včetně chráněného a nechráněného 

přejezdu, na kterém se bude moci simulovat železniční neštěstí (dopravní 
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nehody, vykolejení, požár jízdní soupravy, únik nebezpečných látek 

z přepravních cisteren), 

5) trenažer letiště (jeho části), kde bude možnost nasimulování leteckého 

neštěstí (včetně modelů letadel a vrtulníků různých typů) a také model 

letadla pro nácvik plnění letecké techniky vodou, 

6) trenažer pro simulaci dopravních nehod a dalších technických zásahů 

(únik nebezpečné látky, odtah nepojízdného vozidla, odstranění překážek 

z komunikace), které se mohou odehrát na silnicích a dálnicích všech typů, 

ten by se skládal z části silnice (dálnice) a mimoúrovňové křižovatky na 

těchto komunikacích budou i různé povrchy (např. žulové kostky). Zde se 

bude trénovat příjezd na místo události, zajištění místa události, první 

pomoc postiženým (vyprošťování pomocí hydraulického nářadí se bude 

provádět v nejbližší automobilce, ve které je jisté procento produkce 

vadných automobilů, které se okamžitě likvidují), 

7) trenažer simulující výkop, kde bude probíhat technický výcvik vytvoření 

pažení pro zajištění výkopů proti jejich zavalení, 

8) trenažer - vodní plocha pro výcvik prací na vodě, jak na stojaté vodě, tak 

i na tekoucí vodě, dále pak na zamrzlé hladině, další možností výcviku je 

plnění cisteren vodou z volného zdroje a při dálkové dopravě vody 

hadicovým vedením (na této ploše se bude odehrávat i základní výcvik 

potápěčů nižších kvalifikací - potápěč I. stupně, pro které bude pod hladinou 

vytvořen výcvikový trenažer pro potápěče), 

9) trenažer pro činnosti v lese (výcvik s motorovou pilou, výstup po kmeni 

stromu a výcvik prvků hašení lesních požárů), 

10) trenažer pro práci v tunelu a podzemí, ten bude mít několik částí: 

železniční tunel, silniční tunel, technologické chodby (kolektory) 

a podzemní chodby pro turisty (z důvodů velkého množství turistických tras 

vedených v podzemí), v těchto trenažerech se budou simulovat požáry, 

dopravní nehody, transport zraněných osob atd. 
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11) trenažer pro simulování reálných podmínek požáru tzv. Flashover 

kontejner, 

12) polygon pro jízdu v terénu s těžkou technikou - vysvětlení principů 

průjezdu terénem, 

13) zemědělská usedlost s hospodářskými zvířaty, kde si budou moct 

frekventanti prakticky vyzkoušet reakce a chování zvířat při pohybu v jejich 

blízkosti (zaměstnanci usedlosti budou obhospodařovat pozemky 

Náborového střediska). 

Celkově se bude jednat o uzavřený prostor s možností provedení jakéhokoli 

výcviku a v případě potřeby (z důvodu nástupu nových metod výcviků, nových druhů 

mimořádných událostí atd.) i s možností rozšíření trenažerů nebo výstavby nových modelů. 

4.1.7 Náborové středisko - ubytování, strava 

Náborové středisko bude vybaveno dostatečnou ubytovací kapacitou pro ubytování 

frekventantů. Ubytování bude zajištěno po celou dobu jejich výcviku, včetně víkendů. Ve 

dnech pracovního klidu se Náborové středisko uzavře. Bude zde i několik služebních bytů 

pro lektory a správce Náborového střediska. Všichni pak budou mít možnost využít 

společné stravování, které pro Náborové středisko bude zajišťovat externí firma. Firmě se 

pro tyto služby poskytnou prostory. 

4.1.8 Náborové středisko - další budovy 

Součástí Náborového střediska bude budova ředitelství. V této budově budou 

prostory: 

 pro vedení evidence osvědčení odborných způsobilostí a osvědčení 

o absolvování specializačních výcviků 

 pro porady lektorů a jejich kabinety 

 pro uložení knižních publikací (knihovna) 

 sušárny pro oděvy vlhké po výcviku 
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Pro uložení ochranných pracovních prostředků, prostředků jednotlivých služeb 

s nároky na úložné prostředí (např. lezecké úvazky, stany), ale i např. ložního prádla, bude 

v objektu Náborového střediska budova skladu. Pro usušení zásahových oděvů a obuvi po 

výcviku zde bude objekt sušárny. Dále tu bude kuchyně s výdejnou jídel a garáže pro 

techniku, včetně jejího technického zabezpečení (např. sklady PHM a náhradních dílů). 

Tyto budovy bude obsluhovat Správa Náborového střediska. 

U žádné z budov Náborového střediska není popsána její velikost, ani přesná 

kapacita. To je dáno ze základního požadavku využití bývalé vojenské posádky. Ta není 

v tuto chvíli přesně specifikovaná, a tudíž není možno určit víše zmíněné charakteristiky. 

4.1.9 Náborové středisko - výuková odborná literatura 

Pro vzdělávání v Náborovém středisku budou ve spolupráci s Vysokou školou 

báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, a především s její Fakultou bezpečnostního 

inženýrství, zhotovovány a vydávány publikace, jejichž obsahem budou osnovy, 

informace, metody a postupy řešení situací pro jednotlivé kurzy. Tyto publikace budou 

vydávány jednotným způsobem (jedna řada). Frekventanti budou mít možnost si je 

vypůjčit, popř. zakoupit v knihovně Náborového střediska. Dále pak budou publikace 

šířeny po jednotlivých HZS krajů, nebo HZS podniků pro předávání ucelených 

(příp. nových) informací pro všechny hasiče v rámci jejich odborné přípravy. 

4.1.10 Náborové středisko - ekonomická náročnost 

Celé Náborové středisko musí ročně pojmout minimálně 400 absolventů základního 

výcviku z řad HZS krajů a HZS podniků (tento počet je dán odhadem, který byl podpořen 

průměrným počtem nastupujících uchazečů do služebního poměru u 6 HZS krajů a údaji 

o personální výměně u HZS podniku ze statistické ročenky a internetových zdrojů). 

A dalších přibližně 150 hasičů měsíčně v navazujících odborných a specializačních 

kurzech (tyto počty byly odvozeny z počtů účastníků odborných a specializačních kurzech 

organizovaných ŠVZ HZS ČR). Náborové středisko musí mít ubytovací a výukovou 

kapacitu vyšší z důvodu možných výkyvů v personální politice HZS ČR. Z tohoto důvodu 

nelze stanovit ani přesné údaje o počtech personálu (lektorů, správa). Ekonomická 
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rozprava Náborového střediska nemohla být vytvořena jako součást této práce z důvodu 

nedostatečných znalostí v oblasti ekonomiky. 

4.1.11 Náborového střediska - výhody 

Náborové středisko přinese svjí činností několik výhod: 

Sjednocený způsob náboru nových uchazečů pro zařazení k HZS. Jednotné 

podmínky a stejní zkušební lektoři zajistí objektivní hodnocení uchazečů a zajistí přísun 

kvalitních (ve smyslu zkušebních disciplín) mladých lidí do řad HZS.  

Možnost nástupu hasiče, který projde výukou v Náborovém středisku do 

okamžitého výkonu služby nejen na pozici hasič, ale i  do pozic služeb organizovaných 

u HZS např. strojní služba, chemická služba, technická služba a zapojit se do ativní práce 

v těchto úsecích.  

Soustředění všech lektorů, zajišťujících vzdělávání v Náborovém středisku formou 

teoretických přednášek i praktických výcviků na jednom místě  umožní jejich vzájemné 

zastupování v případě plánované i neplánované nepřítomnosti při výuce, přímou 

komunikaci mezi nimi a vedením školy a možnost řešit nové metody a druhy výcviku. 

Sníží se i počet administrativních pracovníků, kteří budou zabezpečovat chod 

jednoho střediska. 

Výhodou je i používání jednotného systému pro vydávání osvědčení o odborné 

způsobilosti s centrální evidencí dosaženého vzdělání. 

Bezesporu další kladnou výhodou je jednotná a ucelená řada knižních publikací, 

využitelná ke vzdělávání nejen v Náborovém středisku a při roční odborné přípravě 

u jednotlivých JPO, ale i při výuce na odborných a vysokých školách v České republice. 

Zajímavé je i jedno místo pro výstavbu  trenažerů, které bude vedení školy 

v případě přísunu financí moci rozšiřovat a zvětšovat. 

Dalším kladem je i velikost a rozlehlost celého areálu Náborového střediska, kde se 

nepředpokládá těsná blízkost sousedů (soukromé osoby, firmy), na které by se musel brát 

ohled při provádění praktických výcviků (hluk, denní doba), a díky tomu bude záležet 

jenom na vedení školy, jak zpestří jednotlivé výcviky, které bude moci umístit do 



57 

 

jakéhokoliv časového úseku dne. Zde bude prostor pro získávání zkušeností při ztížených 

podmínkách (tma, fyzická únava). 

4.2 Požadavky na uchazeče o práci u HZS ČR 

Muži, kteří se chtějí stát hasiči, by se měli v období předcházejícím tomuto 

povolání připravovat ve všech směrech (např. vzdělání, fyzická příprava). Usnadní jim to 

zvládnutí nejen přijímacích testů, ale i celého profesního života. V přípravě na profesní 

život vybaví hasiče vědomostmi a zkušenostmi studium v Náborovém středisku. Zde 

získají teoretické znalosti, jejichž základní principy si přinesou ze svého středoškolského, 

popř. vysokoškolského studia a které posléze v rámci praktického výcviku změní ve velké 

množství praktických zkušeností. Z těch potom mohou čerpat po celý svůj profesní život 

u HZS. 

Všeobecně lze říci, že povolání hasiče by měla vykonávat (osoba) schopná 

samostatného úsudku, manuálně zručná, technicky vyspělá, s dobrou fyzickou kondicí, 

jazykovou vybaveností a s všeobecným přehledem. K tomu, aby se takovéto osobnosti 

vyfiltrovaly ze široké společnosti, slouží výběrové řízení, které je specifické už díky 

činnosti, kterou hasiči vykonávají. Na základě výběrového řízení, ze kterého vycházejí 

uchazeči o zařazení na pozice hasič, hasič se zařazením do služby, hasič se zařazením 

technik služby, je posléze utvářen celý HZS ČR. Z tohoto důvodu je zapotřebí provádět 

výběrová řízení zodpovědně, podle stejných pravidel pro všechny a zohlednit při něm 

požadavky kladené na výkon služby u HZS ČR. 

4.2.1 Vzdělání uchazečů o práci u HZS ČR 

Do Náborového střediska se mohou přihlásit muži se zájmem o práci hasiče, kteří 

absolvovali minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Přednostně budou 

vybíráni absolventi škol s odborným zaměřením. U těchto uchazečů se může využít jejich 

náskoku ve vzdělání v konkrétním technickém oboru ze střední školy. 

V případě strojařů (absolventi strojních průmyslových škol nebo odborných učilišť 

s oborem zakončeným maturitní zkouškou) je potřeba poukázat na předpokládaný kladný 

vztah ke strojům a k nářadí jakéhokoliv druhu, a z toho vyplývající pozitivní přístup 

k automobilům a agregátům používaným při činnostech hasičů. Jejich osobnost utvářená 
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na střední škole se smyslem pro přesnost, může být v jejich budoucím profesním životě 

využita při řešení problémů technického typu (např. vytvoření pažení, uvázání břemena na 

jeřáb). Na většině středních škol se strojírenským zaměřením je umožněno žákům získání 

řidičského oprávnění typu B a C. Právě řidičské oprávnění typu C je další výhodou při 

obsazování pozice strojník, kde je jeho získání jednou z podmínek absolvování kurzu 

a následného zařazení na pozici strojník.  

V neposlední řadě je absolvování tohoto typu školy předpokladem záruky manuální 

zručnosti, která může být využita jak v organizačním (provádění standardních 

údržbářských oprav na technice a nářadí v době jejich údržby), tak i v operačním řízení 

(v případě rychlé opravy závady způsobené např. nestandardními postupy při řešení 

mimořádné události). Na mnoha školách se strojním zaměřením se také umožňuje jejich 

absolventům získání dalších oprávnění, která zvyšují kvalifikaci (např. svářečský průkaz, 

strojnické průkazy pro obráběcí stroje). Tyto kvalifikace nadále zvyšují odbornost hasičů 

v jejich profesním životě. 

Absolventi středních chemických škol jsou již od počátku vedeni ke zvládnutí 

chemie, jak organické, tak i anorganické. Tyto znalosti využijí při získávání odborné 

způsobilosti chemik a v na něm navazujících specializačních kurzech (např. detekce, 

dekontaminace). A dále pak převážně při operačním řízení, kde tyto znalosti, které se jim 

díky dlouholetému studiu zcela zautomatizují, využijí při zábraně rozšiřování a při 

odstraňování mimořádných událostí. Jejich využití v oblasti chemické služby se přímo 

nabízí a po zvládnutí plnění tlakových lahví, údržby dýchacích přístrojů, ochranných 

obleků a ostatních prostředků chemické služby (např. detektory) je to vhodné zařazení. 

Dalším technickým odvětvím využitelným pro práci hasičů při zdolávání 

mimořádných událostí je elektrotechnické vzdělání. Využití jejich znalostí je široké – při 

taktickém řízení, při údržbě prostředků spojové služby (např. přenosné vysílačky, kapesní 

svítilny), dále pak při údržbě hasičských stanic po stránce elektrorozvodů. Je nutno 

podotknout, že už výměna žárovky vyžaduje proškolení podle vyhlášky (vyhláška 

č. 50/1978 Sb.), které je součástí učebních osnov všech elektrotechnických škol. Hasič 

takto proškolený může odborně odpojit elektrické vedení od zdroje pomocí nožových 

pojistek a jim podobných zařízení. Absolventi elektrotechnických škol mají vztah 
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k elektrotechnickým zařízením a pozitivní přístup k řešení problémů, které mohou nastat 

při jejich provozu. 

Absolventi zdravotních škol se u hasičů uplatní na pozici zdravotník ve 

zdravotnické službě. Při řešení mimořádných událostí se uplatní jejich přirozený přístup 

k pomoci postiženým a uplatní se i při pomoci vlastním kolegům, kteří si při výkonu 

služby přivodí zranění. Zde budou moci uplatnit středoškolské vzdělání a svůj vztah k péči 

o zraněné. Dále budou využity jejich znalosti ke školení ostatních příslušníků v jednotce 

v pomoci zraněným na místě události. 

Znalosti na všeobecné rovině a v rovině hasičské problematiky budou prověřeny ve 

vstupních testech. Výsledek těchto testů bude mít v závěrečném hodnocení poradní hlas 

v rozhodovacím procesu u vyrovnaných výsledků ostatních disciplín. 

4.2.2 Fyzické testy u přijímacího řízení 

Fyzická kondice je u hasičů vzhledem k výkonu jejich služby v operačním řízení 

velice důležitá. Někdy se mimořádná událost vyskytuje na malém prostoru (např. dopravní 

nehody jednoho nebo dvou vozidel, požáry odpadkových kontejnerů na ulici), ale i malá 

událost (co se týče zasažené plochy) se může vyskytnout v těžko dostupném prostoru 

(např. požár bytu ve výškové budově, zahoření elektrického rozvaděče v železničním 

tunelu), kde jenom samotné přiblížení se  k místu události je značně fyzicky namáhavé. 

Události velkého rozsahu (např. lesní požáry, hromadné dopravní nehody, zásah na 

nebezpečnou látku), kdy je zasažena velká plocha, po které je potřeba se pohybovat bez 

prostředků jakékoliv mechanizace, vyžaduje fyzicky velmi náročný transport jak 

samotného hasiče, tak i transport materiálu potřebného ke zdolání mimořádné události, 

a mnohdy je to i velká vzdálenost nástupního prostoru od vlastního místa události, kterou 

je třeba překonat. Další významnou spotřebou energie je samotný zásah ve smyslu 

manuální práce na místě události, kdy je hasič mnohdy vystaven značné fyzické námaze 

(např. práce s hydraulickým nářadím, manipulace se zavodněnou hadicí). Námaha narůstá 

i s přítomností vysoké teploty při požárech nebo při jiných typech událostí v letních 

měsících. Fyzickou zátěž zvyšuje i použití dýchací techniky (popř. ochranných obleků 

všech typů). Aby tyto všechny nástrahy hasiči snadněji zvládali, je důležité, aby měli 

v první řadě dobrou fyzickou kondici. 
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Z tohoto důvodu bude zařazena do přijímacích testů také část týkající se fyzické 

kondice nových uchazečů. Tato část přijde na řadu hned po selekci přihlášek z důvodu 

např. nedostatečného vzdělání. Fyzické testy by zahrnovaly silovou část a vytrvalostní část 

(pokyn č. 58/2008 SIAŘ GŘ). Pro úspěšné splnění budou muset uchazeči splnit hodnoty 

fyzických testů pro věkovou kategorii VK 1 a ve skupině I (pokyn č. 58/2008 SIAŘ GŘ). 

Splnění těchto hodnot nemusí být vždy jednoduché, ale tyto hodnoty zaručí dobrou 

fyzickou kondici uchazeče a jeho kladný vztah k fyzické přípravě, která by měla být 

nedílnou součásti běžného života každého hasiče. 

4.2.3 Dovednostní testy u přijímacího řízení 

Principy provedení a hodnocení systému dovednostních disciplín jsou převzaty 

od HZS Jihomoravského kraje. Každá jednotlivá disciplína je popsána s uvedením přesné 

formulace úkolu a jejím hodnocením. 

První disciplínou je překážková dráha se zátěží. Při této disciplíně se prověří silově 

vytrvalostní dispozice uchazeče. Uchazeč přenese dva barely s vodou (20 litrů) přes 

překážkovou dráhu (slalom, překročení příčné překážky, oběhnutí mety) s dýchacím 

přístrojem bez připojení. 

Formulace úkolu: Proveďte ve svižném tempu přenesení barelů přes překážkovou 

dráhu, proběhněte slalom, překonejte příčnou překážku, oběhněte metu a zpět stejným 

způsobem. V cíli položte barely do původního postavení. 

Hodnocení úkolu: 

 pochopení úkolu     0 – 2 b 

 stabilita, koordinace pohybu    0 – 5 b 

 svižnost      0 – 2 b 

 zacházení s materiálem    0 – 2 b 

 překonání překážky     0 – 1 b 

 

Druhá disciplína je zaměřena na práci na automobilovém žebříku. Jejím cílem je 

ověření schopnosti adaptace na práci ve výškách a schopnosti drobné motorické 
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koordinace ve výšce. Zde jsou dvě možnosti. Při obou alternativách uchazeč vystoupá po 

vysunuté sadě automobilového žebříku do 4. NP cvičné budovy. Před započetím úkolu ve 

výšce se zajistí jisticí smyčkou k žebříku. Prvním úkolem bude zatlučení hřebíku kladivem 

do prkna (vše je připraveno na místě), v druhém případě připevní truhlářskou svěrku do 

okna, popř. ji sundá. Po vykonání činnosti zanechá nářadí a materiál na místě a sleze po 

žebříkové sadě dolů zpět do výchozí pozice. Uchazeč, který se pohybuje po žebříkové 

sadě, je po celou dobu jištěn. Cílem této disciplíny je ověření schopnosti adaptace na  práci 

ve výškách a schopnosti drobné motorické koordinace ve výšce. 

Formulace úkolu:  

První možnost: Proveďte výstup po vysunuté sadě automobilového žebříku do 

4. NP cvičné budovy, tam se zajistěte jisticí smyčkou na opasku. Ze žebříku zatlučte hřebík 

do připraveného prkna, nářadí je v okně, odložte kladivo a slezte po sadě dolů zpět do 

výchozí pozice.  

Druhá možnost: Proveďte výstup po vysunuté sadě automobilového žebříku do 

4. NP cvičné budovy, tam se zajistěte jisticí smyčkou na opasku. Ze žebříku proveďte 

připevnění truhlářské svěrky na okno, nářadí je v okně a slezte po sadě dolů zpět do 

výchozí pozice. 

Hodnocení úkolu: 

 pochopení úkolu     0 – 2 b 

 styl lezení     0 – 3 b 

 provedené jištění na žebříku   0 – 2 b 

 absence strachu z výšky, křečovitost  0 – 4 b 

 motorická práce ve výškách   0 – 5 b 

 nesplnění disciplíny    0 b 

 

Třetí disciplína je roztažení hadic C s vodou a výstřik na cíl. Cílem této disciplíny 

je prověřit schopnost koordinace motorických úkonů při fyzické zátěži. V této disciplíně 

provede uchazeč roztažení dvou kusů spojených a zavodněných hadic C s uzavřenou 
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proudnicí k terči, zasáhne terč proudem vody a stáhne hadice do výchozího postavení, 

s dýchacím přístrojem bez zapojení. 

Formulace úkolu: Proveďte úplné roztažení dvou hadic s proudnicí k terči, 

zasáhněte terč proudem vody a stáhněte hadice do výchozího postavení (celou hadici za 

čáru). 

Hodnocení úkolu: 

 pochopení úkolu     0 – 2 b 

 styl roztažení hadic     0 – 3 b 

 dotažení hadic     0 – 2 b 

 zacházení s materiálem    0 – 2 b 

 

Čtvrtá disciplína má za úkol ověřit u uchazečů absenci fobie z uzavřených prostor 

(nasazená ochranná maska a sledování týmové spolupráce s partnerem). Provedení úkolu je 

ve dvojicích (druhý hasič je lektor), v ochranné masce se zatemněným zorníkem 

a s dýchacím přístrojem bez napojení na ochrannou masku. Úkol spočívá ve vyhledání 

figuríny v neznámém prostředí a transport figuríny do výchozí pozice. Maximální časový 

limit je 10 minut od začátku úkolu. 

Formulace úkolu: Proveďte ve dvojicích vyhledání figuríny v neznámém prostředí 

a transportujte figurínu do výchozí pozice. Maximální časový limit je 10 minut od začátku 

úkolu. 

Hodnocení úkolu:  

 pochopení úkolu     0 – 2 b 

 komunikace      0 – 4 b 

 pohyb v neznámém prostředí   0 – 3 b 

 kontrola prostor     0 – 2 b 

 práce ve dvojici     0 – 2 b 

 zacházení s figurínou     0 – 2 b 
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 nesplnění disciplíny (nenasazení masky) 0 b 

 

Pátým úkolem je výměna rezervy u osobního automobilu s přiloženým nářadím, 

jehož cílem je prověření manuálních dovedností při práci s ručním nářadím a sledování 

schopnosti dodržovat předepsané postupy. 

Formulace úkolu: Proveďte výměnu předního kola u osobního automobilu za 

rezervu s pomocí nářadí umístěného ve voze. 

Hodnocení úkolu: 

 pochopení úkolu     0 – 2 b 

 stanovený postup prací    0 – 2 b 

 manuální zručnost     0 – 4 b 

 zacházení s materiálem    0 – 2 b 

 

Šestým úkolem se ověří občanská připravenost k poskytování první laické pomoci 

a schopnost k úkonům v přítomnosti raněných osob. 

Uchazeč vchází na stanoviště, kde je imitována dopravní nehoda. Na místě je 

zraněná osoba (poranění dolní končetiny) je zakrvácená (barvivo) a sedí mimo osobní 

automobil. Úkolem uchazeče je zajistit první pomoci zraněné osobě a následné ošetřit úraz. 

Po ukončení ošetření uchazeč provede nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání na 

připravené figuríně. 

Formulace úkolu: U dopravní nehody jste jen vy a zraněná osoba. Ošetřete 

zraněnou osobu a poté se přesuňte k připravené figuríně.  Zde proveďte prvotní vyšetření 

a oživovací pokusy - nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání. 

Hodnocení úkolu: 

 pochopení úkolu     0 – 2 b 

 komunikace s poraněným   0 – 2 b 

 stanovený postup prací    0 – 2 b 
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 manuální zručnost     0 – 4 b 

 zacházení s materiálem    0 – 2 b 

 oživování figuríny     0 – 3 b 

 

Sedmý úkol bude zaměřen na budoucí strojníky. Uchazeč provede jízdu osobním 

nebo nákladním automobilem pro připravené dráze, zastavení na stanovené čáře a dále 

zacouvání do připravené garáže (prostor vyznačený vymezovací páskou). Cílem je zjistit 

schopnosti uchazeče pro řízení motorových vozidel. 

Hodnocení úkolu:  

splněno / nesplněno 

Uchazeč je hodnocen v konkrétních úkolech, které simulují reálné problémy a situace, se 

kterými se potenciální příslušník může dle předpokládaného zařazení (hasič, strojník) 

setkat. Dovednostním testem bude zároveň v modelové situaci prověřena schopnost 

uchazeče pracovat ve výšce a stísněném prostoru. Uchazeč splní podmínky v případě, že 

dosáhne alespoň 75 % z celkového počtu možných bodů. Uchazeč nesplní podmínky 

v případě, že v 2. a 4. disciplíně dosáhl 0 bodů.  

4.2.4 Zdravotní způsobilost uchazečů o práci u HZS ČR 

Psychologické vyšetření provádí psycholog HZS ČR dle platných předpisů – 

zejména  dle zákona 361/2003 Sb., vyhlášky o osobnostní způsobilosti 487/2004 Sb., 

13. Pokynu generálního ředitele HZS ČR ze dne 18.12.2006 a v souladu s platnou 

závaznou metodikou psychologických vyšetření vydanou Psychologickým pracovištěm 

Generálního ředitelství HZS ČR. 

„Při psychologickém vyšetření v rámci výběru uchazečů je používán standardní 

soubor psychologických metod podle schváleného protokolu, který může být 

v odůvodněných případech doplněn o další metody dle individuálního rozhodnutí 

psychologa. Sumář výsledků a závěry psychologického vyšetření mají jednotnou formu 

a jsou archivovány na psychologických pracovištích HZS ČR“ (Sbírka interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra – částka 29/2003). 
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Nakládání s osobními údaji na psychologických pracovištích vychází ze zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zdravotní způsobilost se u uchazeče stanovuje na základě lékařské prohlídky podle 

vyhlášky č. 393/2006. Lékařskou prohlídkou podle odstavce 1 se zjišťuje zdravotní stav 

občana, který se uchází o přijetí do služebního poměru. Součástí lékařské prohlídky je 

zjišťování anamnestických dat. Na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, 

posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, výsledku lékařské 

prohlídky a dalších potřebných vyšetření posuzované osoby a nároků kladených na činnost 

odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan ustanoven, 

se posuzuje jeho zdravotní způsobilost. 

4.2.5 Provedení přijímacího řízení uchazečů o práci u HZS ČR 

Všem zájemcům, kteří byli doporučeni do Náborového střediska personálním 

oddělením jednotlivých HZS krajů a HZS podniků, budou v průběhu první poloviny 

měsíce července rozeslány pozvánky k jejich účasti na výběrovém řízení v Náborovém 

středisku. Objem žadatelů z celé ČR bude rozdělen na jednotlivé skupiny o počtu max. 

20 účastníků. Tyto skupiny budou zvány postupně na druhou polovinu měsíce července 

a měsíc srpen. Jednotlivé skupiny budou složeny z uchazečů z jednotlivých krajů, popř. 

podniku z důvodu okamžitého vyhodnocení přijímacích testů ve smyslu okamžitého 

výběru uchazečů na služební pozice v jednotlivých HZS. Při výběru jednotlivých uchazečů 

se bude postupovat po jednotlivých disciplínách, kdy nesplnění požadavků v disciplíně 

předcházející znemožní postup uchazeče do disciplíny následující. Po celou dobu budou 

výkony uchazečů bodovány a v případě vyššího počtu schopných uchazečů na konkrétní 

pozice bude rozhodovat bodové skóre. Do bodového skóre budou započítány i body 

z přihlášek (např. dosažené vzdělání, množství a kvalita odborných kurzů – řidičské 

oprávnění, kurz potápění). Když bude shodný počet bodů, rozhodne o konečném výběru 

předseda přijímací komise. Může se stát, že konkrétní místo nebude obsazeno (z důvodu 

nesplnění přijímacího řízení uchazeči vybranými konkrétními personálními oddělení HZS 

kraje, popř. podniku). Poté bude toto místo nabídnuto uchazečům s nejvyšším bodovým 

ohodnocením, kteří se nedostali z důvodu velkého počtu schopných uchazečů, na pozice 

v jimi zvoleném HZS kraje (podniku). 
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Zahajovací disciplínou bude kontrola osobních dokladů a žádosti, ve které bude 

uveden věk uchazeče, národnost, vzdělání, dosavadní praxe, čestné prohlášení o trestné 

bezúhonnosti, výčet dosažených odborností (např. řidičský průkaz, kvalifikace potápěč, 

vzdělání v rámci dobrovolnické aktivity – SDH, zdravotnictví, škola s hasičským 

zaměřením SOŠ PO, nebo VOŠ PO). 

Po kontrole bude následovat disciplína fyzických testů. Fyzické testy, resp. jejich 

silová část, proběhne v posilovně Náborového střediska. Všem uchazečům bude 

vysvětleno, jak silová část proběhne, včetně ukázky správně provedených cviků a možností 

odpočinku během testu. Poté budou jednotlivě vcházet k vykonání silových disciplín do 

posilovny. Ti uchazeči, kteří budou ohodnoceni „SPLNIL“, budou pokračovat do 

venkovních prostor, kde bude vytyčena běžecká dráha. Zde bude opět všem najednou 

vysvětlen způsob vykonání této části (např. požadovaná vzdálenost běhu, délka okruhu). 

Tuto vytrvalostní část absolvují všichni uchazeči najednou. Po odběhnutí nasednou 

uchazeči se statutem „USPĚL“ do připravených automobilů a budou přepraveni do bazénu 

(v blízkém městě), kde vykonají poslední část fyzických testů. Opět bude všem účastníkům 

vysvětlen způsob provedení a hned poté vykonají jednotlivě poslední disciplínu. Všichni 

uchazeči budou pak přepraveni zpátky do Náborového střediska, kde ti co zvládli fyzické 

testy, budou pokračovat do další části, a to k disciplíně dovednostních testů. Celou část 

fyzických testů provedou uchazeči v lehkém sportovním oblečení, pod dohledem tří 

zkušebních komisařů (lektorů střediska), kteří budou provádět měření časů a počítání počtů 

cviků (kol). Přítomen bude i lektor zdravotnické části výuky kvůli možnost poskytnutí 

kvalifikované první pomoci v případě potřeby. 

 Uchazeči, kteří úspěšně zvládnou část fyzických testů, budou pozváni k vykonání 

další části výběrového řízení, a to k dovednostním testům. Testy budou probíhat ve 

venkovních prostorách v ústroji odpovídající povaze konkrétní zkoušky (výstroj i výzbroj 

bude jednotná pro všechny uchazeče – podle velikosti, s možností dezinfekce, usušení, 

případně výměny za suché a čisté). Uchazeči budou nejdříve seznámeni s průběhem testů. 

Při testech bude zajištěna dostupnost zdravotnické pomoci lektorem zdravotnické části 

výuky. Zadání či formulace k provedení jednotlivých testů bude vždy přečteno všem 

uchazečům, aby byla garantována stejná formulace pro všechny v testovaných skupinách. 

Během plnění disciplín již nebudou podávány upřesňující informace. Plnění jednotlivých 

disciplín je prováděno odděleně od ostatních uchazečů z důvodu toho, aby se zamezilo 
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pozorování plnění úkolů ostatními účastníky. Systém udělování bodů vychází z dosažení 

maximálně možného počtu za každou disciplínu s provedením odečtu za nesplnění 

požadovaných kritérií. Počet disciplín je neměnný, může dojít jen ke změně typu 

jednotlivých disciplín s garancí stejného bodového hodnocení jako u změněné disciplíny. 

Celé dovednostní testy budou provedeny za stálé účasti čtyř zkušebních komisařů (lektorů, 

lektorů-lezců, lektorů strojní služby). Ti uchazeči, kteří projdou úspěšně částí výběrového 

řízení dovednostních testů budou ubytováni v ubytovacích prostorech Náborové střediska.  

Další den podstoupí uchazeči psychologické vyšetření na psychologickém 

pracovišti Náborového střediska. Toto vyšetření je časově náročné, trvá přibližně 6 hodin. 

Uchazeči se na závěr vyšetření vyslechnou hodnocení jejich výkonu od hlavního 

psychologa. Tyto všechny etapy je Náborové středisko schopno zvládnout ve své 

kompetenci s minimálními náklady (např. pronájem plavecké dráhy). 

Pokud uchazeč absolvuje i třetí část výběrového řízení s kladným výsledkem, bude 

pozván na lékařské vyšetření, které zhodnotí jeho zdravotní stav. Lékařské vyšetření 

proběhne následující den. To, aby součástí Náborového střediska bylo zdravotnické 

středisko, které by bylo schopné zabezpečit lékařské vyšetření uchazečů, je ekonomicky 

i personálně nereálné. Proto budou uchazeči přepraveni do zdravotnického zařízení 

s potřebnou kapacitou a vybavením (nemocnice, polikliniky), kde proběhne vlastní 

lékařské vyšetření zdravotního stavu uchazečů. Ti se pak vrátí zpátky do Náborového 

střediska, kde jim bude oznámeno, zda byli na základě výsledků výběrového řízení vybráni  

k zařazení do základního výcviku. Se všemi úspěšnými absolventi přijímacího řízení, kteří 

budou zařazení do základního výcviku, bude sepsána smlouva na dobu určitou v délce 

trvání základního výcviku a zpátky do Náborového střediska se vrátí v první pracovní den 

měsíce září, kdy bude zahájen základní výcvik nových hasičů. 

4.3 Základní příprava nových hasičů 

Celý systém vzdělávání v Základním výcviku a následně pak v Odbornostním 

a Specializačních přípravách, které budou organizovány v Náborovém středisku, bude 

směřovat k hlavnímu cíli – získat frekventanta vybaveného všeobecným rozhledem 

a znalostmi o činnosti HZS ČR a znalostmi v provádění odborných a specializačních 

činností, který bude schopen okamžitého zařazení do činné služby v jeho jednotce. 
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Aby takovéhoto rozhledu a znalostí dosáhl, absolvuje základní přípravu složenou 

z několika částí. Nástupní odborný výcvik bude veden podle současných učebních osnov 

(Č.j. MV-22854-1/PO-PVP-2013), s tím rozdílem, že bude prodloužena jeho praktická část 

(ve všech typech výcviku např. technický výcvik – hadicová vedení, nebezpečné látky, 

práce ve výškách a nad volnou hloubkou) o jednu třetinu časové dotace. Důvod je zřejmý – 

rozšíření praktických zkušeností a detailnější přístup k řešení daných zadání. Nástupní 

odborný výcvik bude mít tedy časovou dotaci 18 týdnů. Další částí vzdělávání v základním 

výcviku bude zdravověda. Tento kurz je v současnosti provozován podle učebních osnov 

Neodkladné zdravotnické pomoci (Č.j. MV-6614-1/PO-IZS-2012) s časovou dotací 

2 týdny. Tímto vzděláním bude zabezpečeno rozšíření základního vzdělání v poskytování 

první pomoci (získaného v Nástupním odborném výcviku), které využijí budoucí hasiči ve 

svém povolání, ale také i v soukromém životě, čímž se zvýší celková bezpečnost 

společnosti v České republice. Jednou z dalších částí základního výcviku, navazující na 

Nástupní odborný výcvik bude kurz Psychologie na místě zásahu s časovou dotací 

jeden týden. V této části frekventanti získají informace o způsobu podávání psychické 

opory obětem mimořádných událostí. Výhodou takto vzdělaného hasiče bude schopnost 

pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí, příp. schopnost získat informace týkající 

se konkrétní mimořádné události, které budou dotyční svědky. Další částí bude seznámení 

frekventantů s mezilidskými vztahy. Sociologie je věda zkoumající jednání lidí ve 

společnosti, jednání a utváření sociálních skupin, struktuře a vývoji společnosti [38] 

V dnešní době žijeme v rychle se rozvíjející společnosti, která díky možnosti 

Schengenského prostoru, který zaručuje neomezený pohyb na území 26 států více než 400 

milionům obyvatel, jež jsou jeho součástí. Z toho vyplývá vznik kulturně-národnostního 

společenství nejen na území České republiky ale i na území celé Evropy, které se 

vyznačuje i různým pojetím sociálních vztahů. Pro pochopení těchto vztahů a zvládnutí 

vzniklé situace je potřeba budoucím hasičům rozšířit spektrum znalostí i v této oblasti. 

Časová dotace na tuto část bude jeden týden. Pro snadnější zvládnutí situace šíření 

a pohybu cizích národností po České republice a lepší schopností řešit okamžitě vzniklé 

problémy bude jako další část zařazeno vzdělávání se v oblasti cizích jazyků, které by bylo 

omezeno na jazyk anglický. Z důvodu, že zhruba 1,8 miliardy lidí mluví anglicky. Asi 

jedna třetina z tohoto počtu hovoří anglicky jako svým rodným nebo alespoň prvním 

jazykem, jedna třetina ji používá jako svůj druhý jazyk a zbývající třetina jako cizí jazyk. 
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V každém okamžiku se ji, jako druhý nebo cizí jazyk, učí několik set milionů lidí. Ve 

většině zemí světa se angličtina studuje buď povinně, nebo je alespoň nejoblíbenějším 

studijním jazykem. Angličtina je úřední řečí nebo jednou z úředních řečí ve více než 

75 zemích, což je téměř polovina všech zemí světa, a ve třiadvaceti z nich je také 

mateřským jazykem většiny obyvatelstva. Sedmdesát procent světové pošty a 80 % všech 

počítačových a internetových informací je napsáno v angličtině. Časová dotace této části 

bude 4 týdny, které budou rozděleny do průběhu celého Základního a Odbornostního 

výcviku. Následující doplňková část Základního výcviku, která se bude zabývat řešením 

dopravních nehod se zaklíněním osob ve vozidle. Tato část bude vedena podle učebních 

osnov kurzu Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (dále jen „VZOHV“) 

(Čj. MV-17250-1/PO-2008). Pro získávání objektů k praktickému výcviku (osobní 

automobily, nebo jejich vraky) bude využito spolupráce Náborového střediska 

s automobilkou v jejím okolí. Automobilky ať už v rámci sériové výroby, nebo při výrobě 

testovacích verzí vyrobí velké množství vozidel, která se nemohou dostat do prodeje 

a musí být zlikvidována. Zde je velký prostor pro výcvik vyprošťování osob pomocí 

hydraulického nářadí. Další pozitivum je podání informací lektorům a frekventantům 

o nejnovějších bezpečnostních prvcích přímo kvalifikovaným zástupcem automobilky. 

Časová dotace této části bude jeden týden. Další získávání informací bude z oblasti 

energetických zdrojů bez možnosti okamžitého odpojení od přívodu energie 

(např. cementační pec, turbíny v elektrárnách). Tato málo známá část technologických 

systémů v technickém světě zahrnuje velké množství technologických problémů s rychlým 

odstavením. Frekventanti si osvětlením této problematiky vytvoří představu o tom, co by 

se mohlo stát, pokud by takové energetické zdroje byly okamžitě odpojeny, včetně toho, že 

získají návody, jak se v blízkosti těchto zdrojů chovat z hlediska zdolávání mimořádné 

události. Spolu s touto problematikou by byla frekventantům v druhé části týdne 

vysvětlena problematika se zásahy v objektech se zvláštním režimem provozu 

(např. věznice, objekty Armády České republiky). Časová dotace na obě části bude jeden 

týden. V závěru Základního výcviku bude provedena zkouška ze všech získaných znalostí 

v oblasti teorie. Jako praktická část zkoušky bude brána účast na praktických částích 

celého Základního výcviku. Na zkoušku bude vyčleněna časová dotace jeden týden. 
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4.4 Odborná příprava hasičů 

Po úspěšném zakončení Základního výcviku přejdou frekventanti plynule do části 

Odborné přípravy, po jejímž úspěšném absolvování získají odbornou způsobilost. Zde 

bude pět hlavních oborů, ve kterých se budou hasiči vzdělávat. 

Jedná se o strojní službu, chemickou službu, technickou službu, spojovou službu 

a zdravotní službu (ta ještě není zařazena mezi služby u HZS ČR, ale trend ve světě jde 

směrem ke zvyšování kvalifikace hasičů v oblasti zdravovědy (např. v Německu) a tento 

směr je třeba zavést i v České republice). Součástí Odborného výcviku bude výuka cizího 

jazyka (angličtina), která byla zahájena v Základním výcviku. Časová dotace 

specializačního výcviku bude 5 týdnů.  

4.4.1 Strojní služba 

Pro Strojní službu bude první část vedena podle současných učebních osnov kurzu 

Strojníků Z (Č.j. MV-28991-1/PO-PVP-2014), dále pak bude rozšířena o týdenní výcvik 

na polygonu, kde se frekventanti pokusí osvojit si návyky při jízdě zručnosti a při jízdě 

s možností smyku. 

4.4.2 Chemická služba 

Chemická služba využije stávající učební osnovy kurzu Chemická služba Z 

(Č. j. MV-82107-3/PO-VZ-2010). 

4.4.3 Technická služba 

Technická služba bude vyučována podle učebních osnov kurzu Technická služba Z 

(Čj. PO-3879/IZS-2005), tento kurz bude rozšířen o část, ve které budou lektoři přednášet 

a dále pak s frekventanty zkoušet prakticky tvorbu pažení při staticky narušených 

budovách, ve výkopech apod. 

4.4.4 Spojová služba 

Frekventanti určení ke specializačnímu výcviku v oboru Spojová služba využijí 

učební osnovy kurzu (Č.j. MV-14516-1/PO-PVP-2014) a dále se frekventanti budou 

vzdělávat v oblasti elektromobilů, kde je velká pravděpodobnost jejich rozšíření. 



71 

 

4.4.5 Zdravotnická služba 

Posledním odvětvím ve Specializačním výcviku bude Zdravotní služba. V něm se 

budou frekventanti vzdělávat podle učebních osnov kurzu Neodkladná zdravotnická 

pomoc s akreditací (Č. j. MV- 48080-1/PO-PVP-2015), toto vzdělání bude rozšířené o část 

Psychická pomoc hasičům (tzv. psychohygiena, nebo duševní hygiena), kteří mohli prožlít 

traumatizující zážitek u mimořádné události, nebo řeší mezilidské vztahy v rámci 

pracovního kolektivu.   

4.4.6 Zkouška z odborného přípravy pro nové příslušníky HZS ČR 

Odborná příprava se zakončí zkouškou, která bude mít část teoretickou a praktickou 

pro každou službu. Dále bude provedena zkouška ze znalosti cizího jazyka, jehož výuka 

probíhala v obou částech výcviku (Základní, Odborný). 

Pro hasiče, kteří nastoupili na odbornou přípravu do jedné z výše uvedených služeb 

z důvodu rozšíření své odborné způsobilosti a jsou již v činné službě, by v této fázi 

skončila účast v Náborovém středisku a vrátili by se zpátky ke svým HZS krajů, nebo HZS 

podniku. Tito hasiči by měli zkrácen kurz o výuku anglického jazyka. 

4.5 Specializační výcvik příslušníků HZS ČR 

Pro zvýšení kvalifikace jednotlivých frekventantů budou v Náborovém středisku 

organizovány další kurzy. Do těchto kurzů bude zařazena zkouška z teoretických 

a praktických znalostí z konkrétního kurzu. Výběr těchto kurzů bude záviset na volbě 

zaměstnavatele, u kterého bude frekventant po zakončení výuky v Náborovém středisku 

zařazen do výkonu služby. Tento výběr se bude moci upravovat v půběhu Základního 

a Odborného výcviku podle aktuálních požadavků jednotlivých HZS krajů a podniků. 

Časová dotace na tuto část výcviku bude 4 týdny. V této části budou uchazeči absolvovat 

tolik kurzů, aby naplnili časovou dotaci. 

Těchto kurzů se budou účastnit i hasiči přicházející do Náborového střediska od 

HZS krajů a HZS podniků. Zde budou získavat např. i informace, které pak budou v rámci 

výcviku na směně nebo v rámci instruktážně metodického zaměstnání (dále jen „IMZ“) 

v rámci své stanice, územního odboru (dále jen „ÚO“), nebo kraje dále šířit mezi ostatní 
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hasiče. Ti kurz zakončí závěrečnou zkouškou dle osnov každého konkrétního kurzu a vrátí 

se zpět na svoji stanici. 

4.6 Závěrečná zkouška nových příslušníků HZS ČR 

Poslední období strávené frekventanty v Náborovém středisku bude jeden týden 

přípravy a jeden týden závěrečných zkoušek. Zkouška bude teoretická ze zaměřením na 

všeobecné znalosti hasiče s přihlédnutím na jím absolvované kurzy. Celá účast 

frekventantů v Náborovém středisku bude zakončena slavnostním předáním osvědčení. 

Přehled základního výcviku (jeho částí a časové dotace je uveden v tabulce 3. 

  

Tabulka 3: Záladní výcvi, jeho části, druhy výcviku a jejich časová dotace 

Základní výcvik 

Část výcviku Druh výcviku 
Časová dotace 

(týden) 

Základní příprava 

Nástupní odborný výcvik 18 
Zdravotnická část 2 
Psychologická část 1 
Sociální a mezinárodní 

vztahy 1 

Cizí jazyk 3 
VZOHV 1 
Energetické zdroje bez 

možnosti vypnutí 1/2 

Objekty se zvláčtním 

režimem 1/2 

Zkouška 1 
Délka základní přípravy 28 

Odborná příprava 

Strojní služba 

4 

Chemická služba 
Technická služba 
Spojová služba 
Zdravotnická služba 
Cizí jazyk 1 

Zkouška 1 

Délka odborné přípravy 6 

Speciální výcvik 

Kurz 1 
4 x 

Kurz n 
Délka speciálního výcviku 4 

Závěrečná 

zkouška 

Příprava 1 

Zkouška 1 

Délka základního výcviku 40 
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5 Závěr 

Tak, jak byl popsán současný proces přijímání a výcviku nových hasičů u HZS ČR 

vypovídá o tom, že po odchodu hasiče ( např. z důvodu vysokého věku, osobních důvodů, 

atd...) je malá možnost doplnit v krátké době početní stavy jeho jednotky kvalifikovaným 

příslušníkem. Systém popisovaný v této práci počítá s dobře odváděnou činností 

personálních oddělení jednotlivých HZS krajů a HZS podniků. To by dokázalo odhadnout 

počet příslušníků, kteří by v příštím roce mohli zrušit služební (pracovní) poměr, a z toho 

odvodit počet nových hasičů potřebných pro zajištění početních stavů jejich jednotek. 

Pokud by došlo ke špatnému odhadu počtů nových hasičů, nevznikl by žádný dlouhodobý 

problém s nově vycvičeným hasičem z důvodu podepsání smlouvy o služebním poměru, 

která by byla podepsána na dobu určitou. Takový hasič by se mohl po případném 

odmítnutí u svého HZS kraje nebo HZS podniku pro naplněné početní stavy ucházet 

o práci v jiném kraji, podniku, popř. u některé z JPO II v jeho okolí. 

Objektivita výběrového řízení k HZS ČR by byla v Náborovém středisku zajištěna 

jedním místem a jednotnými podmínkami jeho provedení pro všechny uchazeče. 

Celý výcvik, který by uchazeč o zaměstnání u HZS po výběrovém řízení 

absolvoval, by měl časovou dotaci 40 týdnů. Hasič, který vyjde z tohoto vzdělávacího 

systému, by byl absolventem nejen základního odborného výcviku s prodlouženou časovou 

dotací praktických částí, ale také by byl vycvičen v oblasti mezilidských vztahů a vzdělán 

ve znalosti cizího jazyka. Byl by daleko lépe připraven pro řešení mimořádných událostí 

v moderní společnosti. 

Pokud by se podařilo výše popsaný systém navrhnout pro více států Evropského 

společenství, pak by tím byla vytvořena možnost integrity hasičů nejen v rámci příhraniční 

pomoci, ale také v rámci společného nasazení při velkých událostech. 
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