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Anotace 
 

První část diplomové práce je zaměřena na teoretický úvod do oblasti Hasičského 

záchranného sboru a operačních a informačních středisek. Ve druhé části se práce věnuje 

dvěma oblastem současného stavu předpisů.  Jedním z nich jsou legislativní předpisy a tou 

druhou předpisy Hasičského záchranného sboru České republiky. Třetí část práce analyzuje 

současný stav v oblasti předpisů a ve své druhé části se věnuje konkrétnímu způsobu 

uplatňování předpisů na operačních a informačních střediscích. Ve čtvrté části je postup a 

tvorba návrhu dokumentu. Následně je uveden příklad aplikace navrhované struktury a 

vytvořeného rámce.  

 

Klíčová slova: Bojový řád, operační a informační středisko, Hasičský záchranný sbor, 

Integrovaný záchranný systém, předpisy 

 

  

 The First part of the Diploma work is focuses on a theoretical introduction of the field 

of Fire Rescue services and operatiol and information centers. In the second part the work 

deals with two areas of current state regulations. One of them is the legislative regulations and 

another is regulations of Fire Rescue services of the Czech Republic. The third part analyzes 

the current state regulations and in an own second part deals with the particular rules apply to 

information systems and operational centers. In the fourth part is the processed and the 

creation of draft document. Subsequently, an example of application of the proposed structure 

and the established framework. 

 

Keywords:  Field manual, operation and information centers, Fire rescue services, 

Integrated rescue system, regulations 
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Úvod 
 
 Operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky 

vykonávají specifickou oblast činností, nezastupitelnou při záchranných a likvidačních 

pracích při mimořádných událostech. I činnost jednotek požární ochrany je nezastupitelná. 

Mají však předpis, Bojový řád jednotek požární ochrany, který upravuje především jejich 

činnost. Pro operační a informační střediska tento předpis chybí. V oblasti jejich působnosti je 

celá řada předpisů, ale žádný z nich není konkrétně určen operačním a informačním 

střediskům.  

 Tématem této práce je vytvoření rámce a návrh struktury jednotného předpisu pro 

činnost operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Pro dosažení stanoveného cíle jsem nejdříve provedl rešerši oblasti předpisů, ze které budu 

vycházet a pro lepší orientaci v oblasti jsem začal docházet na krajské operační a informační 

středisko Olomouckého kraje. Díky ochotě jeho pracovníků mi byl poskytnut náhled na jejich 

činnost a způsob výkonu jejich služby. Tím jsem získal cenné informace a rozhled v této 

oblasti. 

Díky těmto výchozím podkladům jsem stanovil návrh obecné struktury pro jednotný 

předpis tykající se jednoho typu události. Pro dodržení rozsahu diplomové práce jsem vytvořil 

návrh dokumentu jen pro podtyp této události. List BŘ OPIS HZS ČR – Pořár nízké budovy 

je výsledný návrh předpisu.  

 Závěrem je zhodnoceno jeho zpracování s Bojovým řádem jednotek požární ochrany a 

určen možný přínos vzniklé obecné struktury pro oblast operačních programů na operačním 

středisku. 
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Rešerše 

 

Tato rešerše má za cíl určení oblasti zdrojů legislativy a vnitřních předpisů hasičského 

záchranného sboru České republiky, týkajících se operačních a informačních středisek, pro 

použití při stanovení cíle diplomové práce. Jednotlivé skupiny bylo nutné nastudovat a 

vytřídit z nich informace.  

Při určování teoretických východisek z oblasti legislativy jsem z hlediska pojetí času 

začal v roce 1985 zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [2].  V roce 2000 následovala 

poměrně velká právní úprava celé oblasti a vznikl stěžejní systém pro likvidaci mimořádných 

událostí a to integrovaný záchranný systém, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému [3]. Vznikl také zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném 

sboru[4]. Nakonec jsem skončil u zákona č. 320/215 Sb., o Hasičském záchranném sboru [1], 

kterým se mění původní zákon [4] . Dalším významným zdrojem pro čerpání je vyhláška č. 

247/2001 SB., o činnosti a organizace jednotek požární ochrany [5] . V oblasti operačních a 

informačních středisek Hasičského záchranného sboru jsou napsány diplomové práce [26][27] 

zabývající se některou z jejich činností, nebo snažící se poukázat na nedostatky při jejich 

činnosti. V oblasti působnosti operačních středisek operuje nadřízený orgán, Generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru. Formou předpisů Hasičského záchranného sboru 

(Sbírkami interních aktů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru, metodickými 

pokyny, nařízeními a jinými vnitřními předpisy) se mimo jiné aktualizuje postup činností 

operačních středisek.  

Z těchto zvolených zdrojů jsou vybrány informace a povinnosti týkající se operačních 

středisek Hasičského záchranného sboru. Pro splnění konkrétního cíle této práce jsou ze 

zdrojů, které se hlouběji zabývají problematikou (Bojový řád jednotek požární ochrany [6], 

Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele [13][14][15][16][17][18][19][20][21][24] 

nařízení, Zásady pro vysílání jednotek [22], metodické pokyny [28]) vybrány pouze 

povinnosti, vztahující se k mimořádným událostem typu požár.  

Uspořádání vybraného teoretického východiska je výchozí podklad pro tvorbu 

jednotné struktury předpisu, který by splňoval účel zjednodušení orientace v povinnostech pro 

operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky.  
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1 Hasičský záchranný sbor České republiky 
 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále HZS ČR) je organizace, která se řídí 

zákonem o Hasičském záchranném sboru České republiky [1]. Základním úkolem HZS ČR 

jako jednotného bezpečnostního sboru je ochrana životu a zdraví obyvatel, životního 

prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi (dále MÚ) a 

krizovými situacemi. [1] 

Tím, že HZS organizuje a plní úkoly požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního 

nouzového plánování, integrovaného záchranného systému, krizového řízení a dalších úkolů 

uvedených v zákoně [1], se podílí se na bezpečnosti ČR. Při plnění těchto úkolů dochází ke 

spolupráci se správními úřady a jinými státními orgány, orgány územní samosprávy a s 

osobami. 

Z organizačního hlediska je HZS ČR tvořen generálním ředitelstvím hasičského 

záchranného sboru České republiky¨(dále GŘ HZS ČR), 14 HZS krajů, Záchranným útvarem 

HZS ČR v Hlučíně a Střední odbornou školou požární ochrany a Vyšší odbornou školou 

požární ochrany. [1] 

V České republice existuje režim nepřetržité pohotovosti organizací zajišťujících 

zdolávání záchranných a likvidačních prací při MÚ, včetně přípravy na ně. Jednou z těchto 

organizací je i HZS ČR. 

Od roku 2000 je tento režim právně podložen zákonem [3]. V tomto zákoně je 

integrovaný záchranný systém (IZS) definován jako koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na MÚ a při provádění záchranných a likvidačních prací. O činnosti IZS se budeme 

bavit tehdy, jde-li o zásah nebo přípravu na MÚ a účastní se jí alespoň dvě složky IZS. Tyto 

složky se dělí následovně: 

 

Základní: - Hasičský záchranný sbor České Republiky  

- Jednotky požární ochrany (dále JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje JPO 

- Zdravotnická záchranná služba 

- Policie České Republiky 

 

Ostatní: - vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory 

- ostatní záchranné sbory 
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- orgány veřejného zdraví 

- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

- zařízení civilní ochrany 

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

likvidačním pracím [3] 

 

Ostatní složky IZS jsou zapojovány a povolávány k záchranným a likvidačním pracím 

při MÚ na základě plánované pomoci na vyžádání, která je ukotvena v zákoně [3], 

prostřednictvím Operačního a informačního střediska (dále OPIS) IZS.  

 

1.1 Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

 
Ze zákona o HZS [1] zřizuje Ministerstvo vnitra OPIS GŘ HZS ČR a HZS kraje zřizuje 

OPIS HZS kraje, které plní úkoly OPIS IZS. Krajská a územní operační a informační 

střediska jsou u HZS ČR zřízena pro příjem volání na jednotné evropské tísňové číslo 112 a 

národní číslo tísňového volání 150.  Dalšími důležitými úkoly jsou určení a vyslaní JPO. 

Dalšími důležitými úkoly jsou určení a vyslaní JPO, poskytuje informační podporu veliteli 

zásahu a zajišťuje řešení události na operační úrovni. OPIS GŘ HZS ČR plní funkci 

nadřazeného operačního střediska, které svým způsobem zastřešuje činnost celého HZS. [1] 

Zákon o IZS [3] stanovuje nejen pro HZS ČR ale pro všechny základní složky 

povinnost udržovat systém nepřetržité pohotovosti za účelem příjmu hlášení o mimořádné 

události, jejího vyhodnocení a vykonání neodkladného zásahu na místě. Pro splnění této 

povinnosti jsou po celém území České republiky rozmístěny síly a prostředky všech 

základních složek IZS. Všechna operační střediska základních složek IZS májí určité společné 

úkoly, mezi které patří zejména:  

- nepřetržitý příjem tísňového volání, 

- vyhodnocení situace a zajištění vyslání sil a prostředků na místo události, 

- spolupráce s ostatními operačními středisky v rámci jedné složky nebo IZS. [3] 

 

 Tato operační střediska mají ale také i své specifické činnosti závislé na druhu složky 

IZS, což není předmětem této práce. Úkoly operačních středisek IZS plní OPIS HZS kraje a 

OPIS GŘ HZS ČR. 
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2 Současný stav v oblasti předpisů Operačních a informačních 
středisek Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
Tato kapitola poskytuje rešerši základních předpisů, které definují postavení 

operačních středisek a činnosti, které musí zajišťovat. Toho je v následujících částech práce 

dosaženo studiem těchto předpisů týkajících se OPIS a jejich následným porovnáním 

s aplikací do rozhodovacího a pracovního procesu. Všechny níže uvedené poznatky v podstatě 

dokazují, že operačním a informačním střediskům chybí ucelený předpis a poukazují na fakt, 

že s každým dalším vydaným předpisem se prohlubuje nepřehlednost této oblasti. 

 

2.1 Legislativní předpisy 

Následující část se věnuje studiu zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které zmiňují 

povinnosti, nebo některé z úkolů OPIS. Toho je docíleno studiem těchto předpisů a obecným 

nastíněním problematiky, z každého jednotlivého předpisu.  

 

2.1.1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [2] v § 24 ukládá povinnosti 

ministerstva vnitra. Tyto povinnosti jsou: vytvoření a provoz informačního systému požární 

ochrany, soustřeďování a vyhodnocování informací potřebných pro zásah JPO a ústřední 

řízení záchranných prací, zabezpečování statistického sledování požárů a MÚ se zásahy JPO a 

zajišťování mezinárodní spolupráce HZS ČR. Za účelem splnění výše zmiňovaných 

povinností je zřízeno OPIS Generálního ředitelství HZS ČR. V základních úkolech JPO je 

uvedeno, že podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje. [2] 

§ 26 se týká Hasičského záchranného sboru kraje. V písm. d) je uvedeno, že HZS kraje 

odpovídá za připravenost a akceschopnost jednotek HZS kraje. Tuto zodpovědnost přebírají 

příslušní funkcionáři a příslušníci z oblasti: řízení jednotek, odborné přípravy, IZS a služeb a 

operačního řízení, dále velitelé stanic, čet a družstev. V písmenu g) je napsáno, že HZS kraje 

koordinuje zabezpečování požární ochrany v kraji s ostatními orgány. V rovině OPIS se jedná 

o komunikaci mezi obcemi nebo podniky na úrovni JPO, nikoliv o požární ochraně jako 

celku. [2] 
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Dalším bodem z povinností pro HZS kraje je soustřeďování a vyhodnocování 

informací potřebných pro zásahy JPO a řízení záchranných prací. Jednotlivé požární stanice 

archivují své zprávy o zásahu a za správnost každé zpracované zprávy v programu statistické 

sledování událostí (SSU) odpovídá krajský garant z OPIS. Na základě těchto poznatků a 

informací mohou vznikat nová nařízení a pokyny pro úpravu činnosti u zásahu. [2] 

 

2.1.2 Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

Tento zákon je o Hasičském záchranném sboru České republiky [1]a o změně zákona 

238/2000 Sb., o HZS [4]. Dle § 6 Ministerstvo zřizuje OPIS. To plní úkoly operačního a 

informačního střediska IZS. OPIS GŘ HZS ČR je součástí GŘ HZS ČR a je organizační částí 

hasičského záchranného sboru. Tento bod splňuje povinnost, uvedenou v zákoně o PO [2] . 

Podle § 7 HZS kraje zřizuje OPIS kraje, které plní úkoly OPIS IZS. 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 [7]. V praxi zabezpečují OPIS HZS kraje telefonní centra 

tísňového volání (dále TCTV). [1] 

 

2.1.3 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

Zákon o prevenci závažných havárií [8] upravuje některé povinnosti pro provozovatele 

zařízení, kterých se tento zákon týká. Jedná se především o hlášení a konečnou zprávu o 

vzniku a dopadech závažné havárie tohoto zákona. Ministerstvo vnitra je prostřednictvím 

OPIS GŘ HZS ČR kontaktním místem pro oznamování vzniku závažné havárie. [8] 

 

2.1.4 Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [3] věnuje podstatnou část OPIS IZS.  

OPIS IZS je informována o zásahu složky IZS při MÚ podle poplachového plánu 

(dále PP) IZS kraje vydaného jako součást požárního poplachového plánu kraje (dále PPPK). 

Tyto OPIS jsou stálými složkami pro koordinaci složek IZS a tvoří je OPIS HZS kraje a OPIS 

GŘ HZS ČR.  
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Zákon o IZS ukládá pro tato OPIS povinnost přijímat a vyhodnocovat informace o 

MÚ, zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitele zásahu (dále VZ), plnit 

úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační práce, v případě 

potřeby vyrozumět ostatní složky IZS a státní orgány a orgány územních samosprávných 

celků podle dokumentace IZS. [3] 

OPIS jsou dále oprávněna povolávat a nasazovat síly a prostředky (dále S a P) složek IZS 

podle PP IZS kraje nebo podle požadavků VZ. Při této činnosti dbají, aby nedošlo k rozporu 

s rozhodnutím příslušného funkcionáře HZS, hejtmana nebo Ministerstva vnitra při 

koordinaci záchranných a likvidačních prací. Mohou vyžadovat a organizovat pomoc 

základních složek, osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele, nebo pomoc ostatních 

složek na základě plánované pomocí na vyžádání, kterou definuje tento zákon. Při nebezpečí 

z prodlení může na ohroženém území varovat obyvatelstvo. [3] 

 Ministerstvo vnitra prostřednictvím OPIS IZS GŘ HZS ČR zabezpečuje ústřední 

koordinaci záchranných a likvidačních prací v těchto případech: 

- MÚ přesahuje státní hranice ČR a je nutná koordinace nad rámec příhraničních styků 

- při vyhlášení nejvyššího stupně poplachu, pokud MÚ přesahuje území kraje 

- pokud o tuto koordinaci požádá VZ, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) 

nebo hejtman 

 

 OPIS IZS přijímá zprávy od hejtmana a starosty ORP v rámci koordinace zásahu při 

MÚ. Dále přijímá požadavky na poskytnutí pomoci podle PP IZS kraje. VZ vyžaduje tuto 

pomoc na místě přímo od velitelů a vedoucích složek IZS. Složky IZS mezi sebou komunikují 

při provádění zásahu při MÚ krizovou komunikací 

 OPIS IZS může vyžádat od hromadných sdělovacích prostředků zveřejnění tísňové 

zprávy. [3] 

 

2.1.5 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů [9] je z pohledu OPIS důležitý 

pro tvorbu krizových plánů kraje a obcí s rozšířenou působností.  Z tohoto krizových plánů 

může OPIS čerpat informace o kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích 

zařízení, o předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v 

oblasti výroby a služeb a další informace podle § 15 odst. 3 tohoto zákona. [9] 

 



8 
 

2.1.6 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně 

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

[10] v § 4 uvádí obsah PPPK. Jeho součástí je výčet JPO v kraji, jsou zde uvedeny zásady pro 

jejich součinnost, způsob povolávání JPO v rámci operačního řízení a vyhlašování 

jednotlivých stupňů poplachu. Je jedním ze stěžejních podkladů pro činnost OPIS. Nedílnou 

součástí je i poplachový plán IZS kraje. Ve své příloze se zabývá rozdělením JPO do 

jednotlivých stupňů požárního poplachu a jejich předurčenost pro obce a objekty. [10] 

V tomto nařízení vlády je i Řád ohlašovny požárů v obci, který upravuje, jakým 

způsobem bude probíhat příjem hlášení o MÚ, jak se vyhlásí poplach místní JPO, způsob 

oznámení na územně příslušné OPIS a pravidla pro standardní a nouzový způsob vyhlášení 

poplachu. Další částí řádu ohlašovny požáru je seznam S a P JPO z PPPK a seznam 

důležitých telefonních čísel. Řád se pravidelně aktualizuje. [10] 

Dále je v nařízení vlády uvedena povinnost bezodkladně hlásit územně příslušnému 

OPIS, pokud nebude moci jednotka sbory dobrovolných hasičů vybraných obcí udržet 

nepřetržitou akceschopnost. [10] 

 

2.1.7 Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

Integrovaného záchranného systému 

 Ve vyhlášce o některých podrobnostech zabezpečení IZS [11] je v § 2 ukotvena 

koordinace složek při společném zásahu na operační úrovni prostřednictvím OPIS IZS. Při 

MÚ to znamená, že OPIS IZS za spolupráce s VZ rozhoduje o dalším nasazení sil a 

prostředků složek IZS a o povolání dalších sil a prostředků v případě, že je jich na místě MÚ 

potřeba. [11] 

V § 3 odst. 7 vyhlášky je popsána změna velitele zásahu. Při zásahu se provádí tak, že 

odstupující VZ sdělí novému VZ informace o situaci, cíli a prioritách postupu složek v místě 

zásahu a oznámí přímo podřízeným své odstoupení. Pokud odstupující Vznímá možnost 

oznámit předání zásahu, oznámí tuto skutečnost nový VZ přímým podřízeným a místně 

příslušnému OPIS. Při vyplňování zprávy o zásahu se tato skutečnost poznamená i zde. [11] 

Příslušné OPIS je povinno přijímat a zaznamenávat informace o situaci v místě 

zásahu, času zahájení a ukončení záchranných a likvidačních prací, nasazených silách a 

prostředcích složek, jejich potřebě, popřípadě o potřebě jiné pomoci, údaje o činnosti složek, 

osobní a věcné pomoci poskytované v místě zásahu, vyhlášeném stupni poplachu v místě 
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zásahu, změně v obsazení funkce velitele zásahu, stavu záchranných a likvidačních prací v 

místě zásahu, zásadní změně situace v místě zásahu včetně zranění nebo usmrcení osob nebo 

vzniku rozsáhlých škod, odjezdu složek z místa zásahu, a významných informacích 

poskytnutých veřejnosti. [11] 

V druhé části této vyhlášky se řeší zásady spolupráce mezi OPIS jednotlivých 

základních složek. Podle § 12 vyhlášky OPIS vyhodnotí tísňové volání, které přijalo a pokud 

náleží řešení MÚ do jeho oblasti působnosti, může si vyžádat v případě potřeby spolupráci 

další základní složky prostřednictvím jejího operačního střediska. V opačném případě, kdy 

řešení mimořádné události nenáleží do jeho oblasti působnosti, předá přijaté informace tomu 

OPIS, kterému řešení MÚ přísluší, případně všem kterých se to týká. Za účelem zpracování 

dokumentace si tyto informace vzájemně předávají. [11] 

 V § 12 odst. 3 je uvedeno, že OPIS IZS informuje základní složky IZS o nebezpečí 

vzniku MÚ. V případě nutnosti tyto informace předává i určeným osobám dotčených 

správních úřadů s krajskou působností nebo s působností ve správním obvodu obcí s 

rozšířenou působností, osobám z určených obcí a právnickým a fyzickým osobám určeným 

havarijním plánem kraje. [11] 

 Podle třetí části vyhlášky OPIS IZS provádí následující úkoly: 

- zabezpečuje obsluhu telefonní linky tísňového volání čísla 150 a v případech 

určených ministerstvem také obsluhu telefonní linky jednotného evropského 

čísla tísňového volání 112 

- dokumentuje záchranné a likvidační práce, na kterých se podílí, 

- spolupracuje na zpracování dokumentace integrovaného záchranného 

systému, 

- udržuje spojení s operačními středisky základních složek a s ostatními 

složkami, s místy zásahu a s krizovými štáby, 

- vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu při prvotním povolávání a nasazování 

sil a prostředků složek na místo zásahu, jestliže je na tomto území více jak 

jedno místo zásahu, vyhlašuje odpovídající stupeň poplachu pro území 

postižené mimořádnou událostí, 

- předává informaci o vyhlášeném třetím nebo zvláštním stupni poplachu pro 

území postižené mimořádnou událostí organizačně vyššímu operačnímu a 

informačnímu středisku, a 

- zapojuje se do mezinárodních záchranných operací a do přeshraniční 

spolupráce při záchranných a likvidačních pracích v blízkosti hranic [11] 
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2.1.8 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů [5] v § 5 navazuje na nařízení vlády [10] stejným odstavcem o nutnosti 

bezodkladného hlášení při nedodržení akceschopnosti vybraných jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce vybraných obcí.  

Operační a informační střediska se podle vyhlášky dělí na: 

 - krajské OPIS (KOPIS) 

 - OPIS pro potřebu území kraje 

 - OPIS GŘ HZS ČR 

 V oblasti operačního řízení jsou pro OPIS důležití povinnosti týkající se vyhlášení 

poplachu. Vyhláška ukládá pro OPIS povinnost vyhlásit poplach, vyslat určenou jednotku 

převzít do své působnosti zásah v území, pro které je určeno. OPIS může určit JPO trasu na 

místo zásahu. Pokud JPO nemůže tuto trasu dodržet nebo nastanou okolnosti, které znemožní 

dopravu na místo zásahu, ohlásí tyto okolnosti na OPIS. To následně rozhodne o dalším 

postupu. Stejné řešení situace je v případě, že určená JPO objeví další MÚ. Pokud v obou 

zmíněných případech není umožněno OPIS rozhodnout, určí velitel jednotky, kde bude 

zasahovat jeho jednotka jako první. [5] 

 Pokud při zásahu dojde k převzetí velení podle přednosti velení u zásahu, nahlásí se 

tato skutečnost na OPIS a následně ji zaznamená VZ i do zprávy o zásahu. Pokud si VZ 

zřizuje jako poradní orgán na místě zásahu štáb VZ, zajišťuje dále spojení s OPIS místo VZ 

člen štábu pro spojení.  OPIS přijímá od VZ zprávy o situaci na místě zásahu, potřebě sil a 

prostředků a jiné pomoci, o změně v osobě velitele zásahu, o činnosti jednotek a složek 

integrovaného záchranného systému, o zásadní změně situace na místě zásahu včetně zranění 

nebo usmrcení hasičů nebo postižených osob, o době lokalizace a likvidace požáru nebo 

ukončení záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostech a o odjezdu jednotek 

z místa zásahu. Za předávání těchto informací odpovídá VZ. [5] 

Může ale také od OPIS žádat regulaci dopravy, zabezpečení náhradního ubytování, 

zabezpečení zdravotní, hygienické, protiepidemické, sociální a duchovní péče pro postižené, 

nemocné a zraněné, provedení sanace a dekontaminace zasaženého území, nebo stanovení 

hygienických a veterinárních opatření.  

Pokud se nejedná o MÚ, ale jde o taktické nebo prověřovací cvičení, musí být na tuto 

skutečnost OPIS upozorněno, pokud nejsou sami předmětem cvičení. [5] 
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2.2 Předpisy Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

Tato oblast je věnována těm předpisům HZS ČR, které upravují činnost operačních 

středisek. Jedná se chronologicky seřazené pokyny, nařízení a sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR, dále metodické pokyny a nařízení upravující specifické oblasti 

činností HZS ČR. 

 

2.2.1 Bojový řád jednotek požární ochrany 

 
Bojový řád jednotek požární ochrany (dále BŘ) [6]je metodika vydávána a 

aktualizována Generálním ředitelstvím HZS ČR. Jeho poslední aktualizace proběhla v roce 

2016. BŘ  se zabývá se metodickým zpracováním taktických způsobů zásahu. Jedná se 

o oblast obecných zásad činností při zásahu, další část je věnována nebezpečím vznikajícím 

při zásazích, následuje okruh zaměřený na řízení zásahu, dále je ochrana obyvatelstva, na 

kterou navazují požární zásahy, po nich následují zásady pro součinnost, dopravní nehody, 

nebezpečné látky a na závěr technické zásahy. Pro účely této práce jsem se zaměřil pouze na, 

již zmiňovanou, oblast událostí typu požár. [6]  

 

OBECNÉ ZÁSADY 

V této oblasti jsou uvedeny postupy a činnosti pro OPIS, ohlašovny požáru a JPO při 

MÚ. Dále budou uváděny pouze okolnosti týkající se OPIS z listů O1, O2, O3, O4, O5, O6, 

O10, O11 a O12. 

Přijetí zprávy o MÚ je prvotní činnost, která vede k dalšímu zpracování pro následné 

řešení. Zprávu o MÚ je možné přijmout několika způsoby a to: - telefonicky 

        - dálkovým přenosem 

        - faxem 

        - radiostanicí 

- datovým 

- přenosem osobně [6] 

 

Za cílem dalšího efektivního postupu je důležité zjistit maximum informací. Jedná se 

především o informace: - adresa MÚ 

   - druh MÚ 
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- bližší údaje potřebné pro JPO (např.: počet ohrožených osob, 

rozsah MÚ atd.) 

- nejvhodnější příjezdovou trasu 

- informace o osobě předávající zprávu [6] 

 

Získané informace je nutné v co nejkratší době zaznamenat a vyhodnotit kvůli dalšímu 

postupu. V případě, že obsluha OPIS nebo ohlašovny požáru přijímá zprávu o MÚ, která 

nespadá do její působnosti, zajistí přímé přepojení na příslušné OPIS. 

Na základě zjištěných informací o MÚ probíhá určení sil a prostředků JPO pro zásah 

při MÚ. Po ručení JPO je vyhlášen poplach. Poplach vyhlašuje OPIS nebo místně příslušná 

ohlašovna požáru pro místní JPO. Při vyhlášení poplachu se OPIS vyrozumí určenou jednotku 

a jsou jí předány informace o druhu události, adrese, S a P určené jednotky a další údaje 

upřesňující zásah. Může ale vyhlásit poplach kterékoliv JPO z PPPK ve svém území. Poplach 

se vyhlašuje následujícími způsoby: - akustickou sirénou 

 - radiovým svolávacím zařízením nebo telefonicky 

 - akusticky rozhlasem 

 - signálním akustickým zařízením 

 - opticky světlem 

 - ústně [6] 

 

OPIS zpětně ověřuje, zda došlo k vyhlášení poplachu. Podle pokynů OPIS nebo VJ, 

jednotky vysílá příslušné OPIS, každý výjezd se neprodleně hlásit na příslušné OPIS, které 

vše zaznamená. OPIS určuje trasu, poskytuje požadované informace během jízdy k zásahu, 

Jak již bylo zmíněno ve vyhlášce [5] , změnu podmínek jízdy musí určená JPO hlásit na 

OPIS, to rozhodne o dalším postupu. JPO po příjezdu na místo zásahu potvrdí nebo upřesnění 

místo zásahu, ostatní jednotky potvrzují dojezd na místo zásahu. Po příjezdu na místo i během 

jízdy k zásahu provádí JPO průzkum. Informace získané při průzkumu předává VZ na OPIS, 

stejně jako požadavky na S a P a další opatření. Při předání místa zásahu velitelem zásahu 

dojde k ohlášení této skutečnosti na OPIS. Při odjezdu a jízdě z místa zásahu velitel jednotky 

opět hlásí OPIS všechny okolnosti ovlivňující odjezd i jízdu zpět na místo dislokace, včetně 

další události. V tomto případě rozhodne OPIS o dalším postupu, pokud nehrozí nebezpečí 

z prodlení. Po návratu na základnu se ohlásí a uvede jednotku do akceschopnosti. Tyto 

skutečnosti hlásí VJ na OPIS. [6] 

 



13 
 

ŘÍZENÍ 

 Oblast řízení se v BŘ se věnuje způsobům velení, jejich jednotlivým mechanismům, 

právu přednostního velení a všem ostatním oblastem vedení zásahu. Všechny skutečnosti 

týkající se řízení zásahu se předávají na OPIS. BŘ ukládá VZ které informace a jakým 

způsobem musí hlásit na OPIS. Jsou zde uvedeny povinnosti, které jsou v některých 

zákonech. Jedná se o listy Ř1, Ř3, Ř5, Ř9, Ř11 a Ř12. [6] 

 

2.2.2 Typová činnost složek Integrovaného záchranného systému 

Typové činnosti složek IZS jsou dokumenty IZS, které vydávají postupy složek IZS 

při záchranných a likvidačních pracích. Záleží samozřejmě na druhu a charakteru MÚ, které 

se zpracování typové činnosti týká. Jedná se o druh dokumentace, která vyplývá z vyhlášky 

328/2001 Sb., o některých podrobnostech IZS [11]. Tyto typové činnosti jsou vydávány 

v Katalogovém souboru – Typová činnost složek IZS při společném zásahu. Vydává a 

aktualizuje jej Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR, za spolupráce Policejního prezidia České 

republiky a Ministerstva zdravotnictví České republiky. Zde je uveden výčet souborů 

typových činností (dále soubor typové činnosti): 

- STČ 01/IZS Špinavá bomba 

- STČ 02/IZS Demonstrativní úmysl sebevraždy 

- STČ 03/IZS Hrozba použití nástražného výbušného systému nebo nález nástražného 

výbušného systému, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů 

- STČ 04/IZS  Zásah složek IZS u mimořádné události Letecká nehoda 

- STČ 05/IZS Nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů 

- STČ 06/IZS Opatření k zajištění veřejného pořádku při shromážděních a technoparty 

- STČ 07/IZS Záchrana pohřešovaných osob-pátrací akce v terénu 

- STČ 08/IZS Dopravní nehoda 

- STČ 09/IZS Zásah složek IZS u mimořádné události s velkým počtem zraněných osob 

- STČ 10/IZS Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici 

- STČ 11/IZS Chřipka ptáků 

- STČ 12/IZS Při poskytování psychosociální pomoci 

- STČ 13/IZS Reakce na chemický útok v metru 

- STČ 14/IZS Amok-útok aktivního střelce 

- STČ 15/IZS Mimořádnosti v provozu železniční osobní dopravy 
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V každém souboru typové činnosti je uveden postup a úkoly při zásahu na danou MÚ 

jednotlivých základních složek IZS a jejich operačních středisek a OPIS IZS.  

 

2.2.3 Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného 

sboru České republiky 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR (dále SIAŘ) je pokyn, který 

vydává generální ředitel HZS ČR. Tyto pokyny mají celostátní působnost, to znamená, že se 

týkají všech HZS krajů, Záchranných útvarů a SOŠ PO a VOŠ PO. 

 

SIAŘ 52/2016 

 Tento pokyn [15] zabezpečuje jednotný postup pro hlášení závažných mimořádných 

událostí (dále ZMÚ), krizových situací (dále KS) a jiných závažných událostí a také se věnuje 

podávání pravidelných denních hlášení o požárech a činnosti JPO. Podle tohoto pokynu již 

jedná o MÚ, která měla definované podmínky pro hlášení, ale o ZMÚ a KS, které jsou 

v příloze tohoto pokynu definovány. Upravuje se zde postup a rozsah těchto hlášení pro OPIS. 

V úpravě tohoto pokynu jsou také uvedeny podmínky, za kterých lze rozhodnout o zaslání 

ZMÚ nebo KS mimo okolnosti uvedené v příloze. Toto rozhodnutí může vydat OPIS GŘ 

HZS ČR, na základě předchozí domluvě s řídícím důstojníkem GŘ HZS ČR, dále také ředitel 

HZS kraje, řídící důstojník HZS kraje, velitel Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu 

nebo velitel Záchranného útvaru HZS ČR. [15] 

 Tato hlášení se vydávají za účelem poskytnutí informací o ZMÚ a KS určeným 

vedoucím zaměstnancům HZS ČR a OPIS HZS ČR pro včasné přijetí opatření pro snížení 

následků těchto MÚ. Hlášení se podává na OPIS GŘ HZS ČR a to přednostně využitím on-

line přenosu prostřednictvím informačního systému Výjezd operačního řízení HZS ČR (dále 

IS Výjezd). Pokud není možné přenos dat tímto způsobem uskutečnit, dochází k předání 

informací telefonicky. V druhém případě může OPIS GŘ HZS ČR vyžádat neprodlené zaslání 

hlášení počítačovou sítí nebo faxem. [15] 

 Další povinností pro OPIS HZS krajů je podávání pravidelných denních informací. 

OPIS HZS krajů předávají tyto informace o požárech a činnostech JPO v rozsahu od 0:00 do 

24:00 hodin na území kraje. Tyto informace jsou zasílány obdobným způsobem jako hlášení o 

ZMÚ avšak ne se stejnou urgencí. Mohou být zaslány nejpozději do 7:00 hodin následujícího 

dne. [15] 
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 Formou předání informace o události jsou prostřednictvím OPIS HZS kraje 

informovány určené osoby obcí a krajů osoby, zodpovědné za bezpečnost na těchto územích. 

Dle naléhavosti dané události jsou informování telefonicky z nahrávaných linek, zvukovou 

zprávou, textovou zprávou nebo e-mailem. [15] 

 Co se týká předávání hlášení od krizového štábu (dále KŠ) kraje, přijímá OPIS HZS 

kraje standardizované hlášení s informacemi o MÚ nebo KS a předává jej na OPIS GŘ HZS 

ČR po úvodním zasedání KŠ a následně pravidelně nejpozději v 8:00 a v 18:00 hodin, pokud 

se neurčí jinak. Opět se data přenášejí přes IS Výjezd, faxem, počítačovou sítí či telefonicky. 

Při telefonickém předání ještě navíc faxem či počítačovou sítí. [15] 

 OPIS HZS ČR přijímají také výstražné informace a informace o výskytu 

nebezpečných jevů od Českého hydrometeorologického ústavu v Praze- Komořanech (dále 

ČHMÚ) formou hlásné a předpovědní povodňové služby. V souladu se součinnostní dohodou 

mezi ČHMÚ a OPIS GŘ HZS ČR jsou následně tyto informace verifikovány a předány na 

OPIS HZS krajů a součinnostním subjektům na národní úrovni. [15] 

 V rámci Systému integrované výstražné služby vydává ČHMÚ také předpovědní 

výstražné informace nebo informace o výskytu nebezpečných jevů a dalších extrémních 

meteorologických jevů, které nebyli zmíněny ve zprávě hlásné a předpovědní povodňové 

služby. Tyto informace jsou v rámci součinnostních dohod předány na OPIS GŘ HZS ČR. To 

dále postupuje tyto informace OPIS HZS krajů, které musí potvrdit jejich přijetí. [15] 

 

SIAŘ 10/2016 

 Pokyn o stanovení zásad o strategické úrovni řízení pří řešení MÚ nebo KS na území 

kraje [17] určuje, že strategickou úroveň řízení HZS kraje zabezpečuje krajský řídící důstojník 

nebo jeho zástupce, nebo štáb HZS kraje a operační skupina HZS kraje pro území kraje za 

podpory OPIS HZS kraje. Při strategické úrovni řízení OPIS HZS kraje společně s řídícím 

důstojníkem kraje zajišťuje podporu velitelům zásahů při koordinaci rozsáhlých záchranných 

a likvidačních prací, plnění úkolů HZS kraje v ochraně obyvatelstva a podporu hejtmanovi 

kraje a primátorovi hl. m. Prahy, starostům obcí s rozšířenou působností nebo starostů 

městských částí. [17]  

 

SIAŘ 37/2015 

V pokynu o statistickém sledování mimořádných událostí [24] je určeno, že do 

programu statistického sledování událostí zadávají informace o činnosti OPIS pouze 



16 
 

příslušníci OPIS prostřednictvím programu Spojař. Stručná charakteristika programu Spojař 

je součástí kapitoly 3.2. 

 

SIAŘ 43/2014 

 43. Pokyn GŘ HZS ČR o psychologické službě HZS ČR [21]se věnuje 

psychologickým pracovištím, zajišťování osobnostní způsobilosti a ve třetí části systémem 

poskytování posttraumatické péče a psychosociální péče. [21] 

Velitel zásahu na místě zásahu uplatňuje dle svých možností psychosociální pomoc 

pro osoby zasaženým mimořádnou událostí. K tomuto účelu využívá členy týmu 

posttraumatické péče, psychologa nebo spolupracujících složek IZS nebo jiných subjektů v 

oblasti psychosociální pomoci a posttraumatické péče. Postupy jsou uvedeny v STČ-12/IZS 

Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci. Pokud nelze dosáhnout 

výše zmíněného postupu pro pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí, vyžádá si VZ 

uvedené osoby nebo subjekty v oblasti psychosociální pomoci prostřednictvím OPIS HZS 

kraje na místo zásahu nebo jiné určené místo, např. místo evakuace. [21] 

V části úpravě výkonu služby psychologa jsou uvedeny způsoby jeho povolávání k 

událostem vyžadujícím psychologickou péči. OPIS HZS kraje povolává psychologa na 

základě rozhodnutí ŘD nebo VZ v případech závažných mimořádných událostí dle přílohy č. 

2 tohoto pokynu [21] nebo po vyhodnocení závažnosti události samotným OPIS HZS kraje. 

Psychologovi může být nařízen výkon služby v operačním řízení na celém území kraje nebo i 

mimo něj v rámci mezikrajské pomoci. V případě ústřední koordinace záchranných a 

likvidačních prací nebo požadavku některého z HZS krajů nad rámec mezikrajské pomoci 

povolává psychologa OPIS MV-GŘ HZS ČR na základě rozhodnutí řídícího důstojníka MV-

GŘ HZS ČR nebo náčelníka štábu MV-GŘ HZS ČR. [21] 

 

SIAŘ 46/2013 

Pokyn upravující postup HZS ČR při zjišťování příčin požáru [19] (dále ZPP) ukládá 

územně příslušnému OPIS povinnost: 

- informovat bezodkladně a prokazatelně o každém požáru určeného vyšetřovatele 

požárů, 

- informovat o závažném požáru základního vyšetřovatele požárů, 

- na žádost určeného vyšetřovatele požárů žádat prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR o 

vyslání expertizní skupiny k provedení expertizní činnosti; spojení s expertizní 

skupinou je zajištěno prostřednictvím služebního mobilního telefonu; určený 
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vyšetřovatel žádá o výjezd v odůvodněných případech, kdy z hlediska odbornosti 

přesahuje vyšetřování požáru možnosti HZS kraje, 

- informovat bezodkladně prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR určeného příslušníka 

odboru prevence o závažných požárech; výjezd příslušníka odboru prevence k 

závažnému požáru se přednostně řeší v součinnosti s vyslanou expertizní skupinou, 

- na žádost určeného vyšetřovatele požárů informovat a vysílat Chemickou laboratoř k 

provedení požárně technické expertizy, zaznamenat bezodkladné sdělení o skutečnosti 

zda na místo vyjíždí,  

- vysílat síly a prostředky k zajištění řádného provedení příslušných úkonů při 

vyšetřování požárů a k zajištění bezpečnosti osob na místě požáru a žádat o součinnost 

PČR na žádost určeného vyšetřovatele požárů. [19]  

 

K upřesnění výkladu pokynu pro ZPP: Základní vyšetřovatel požárů má vyšetřování 

příčin požáru jako hlavní, nebo převažující náplň činnosti, ostatní vyšetřovatel nemá 

vyšetřování příčin jako svou hlavní nebo převažující činnost a ostatní vyšetřovatel zahrnuje 

obě předchozí varianty, ale je určen rozpisem služeb. [19]  

 

SIAŘ 26/2013 

 Pokyn generálního ředitele HZS ČR [13] , kterým se vydává vnitřní organizace a 

početní stavy příslušníků na operačních a informačních střediscích hasičských záchranných 

sborů krajů v základní části řeší početní stavy na OPIS, pravidla výkonu služby, pohotovosti 

pro případ KOPIS a výjimky pro některé KOPIS. [13] 

 V příloze je uveden kromě konkrétního postupu a činností při příjmu, vyhodnocení, 

předání a tísňové zprávy také způsob jakým se odbavuje telefonní hovor. V závěrečném 

ustanovení jsou řešeny některé nestandardní činnosti a úkoly. [13] 

 

SIAŘ 36/2009 

 Součástí pokynu [18] je Oznámení ředitele odboru IZS a výkonu služby MV-

generálního ředitelství HZS ČR, ve kterém se stanovuje postup při vyžadování a zapojení 

vrtulníků Policie České republiky Letecké služby, vybraných útvarů Armády České republiky a 

nestátního provozovatele DSA, a.s., v rámci IZS a pravidla k provádění a výcviku leteckých 

záchranářů HZS ČR, se při vyžadování a zapojení vrtulníků Policie ČR Letecké služby a 

Armády ČR a při výcviku a provádění záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR 

postupuje podle směrnic vydaných MV-generálním ředitelstvím HZS ČR v dohodě 
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s Policejním prezidiem ČR resp. Generálním štábem Armády ČR popř. podle převzatých 

směrnic. Pokyn upravuje předurčenost jednotlivých HZS krajů pro vyžadování této techniky a 

některé další podrobnosti spolupráce. [18] 

 Použití letecké techniky pro hašení lesních požárů je upraveno ve Směrnici pro použití 

letecké techniky pro hašení požárů [29].  

 

SIAŘ 26/2009 

 Pokyn [16] ukládá seznámení se s katalogovým seznamem typových činností složek 

IZS příslušným funkcionářům seznámit s tímto pokynem velitele JPO a vedoucí složek IZS 

v okruhu své územní působnosti. Stanovuje také, že JPO a OPIS HZS musí postupovat 

v souladu s těmito listy typových činností dle odpovídající typové činnosti. [16]  

   

SIAŘ 35/2007 

 V tomto pokynu je [20] uložen jednotný postup pro řídící důstojníky (dále ŘD). 

Ukládá jim nepřetržitou akceschopnost a okamžitou dostupnost a to zejména za účelem: 

- řízení a kontroly výkonu služby, 

- účasti na místě mimořádných událostí, 

- účasti na činnosti krizových štábů a bezpečnostních rad, 

- zabezpečování úkonů potřebných pro zapojení sil a prostředků HZS ČR do 

mezikrajské pomoci, mezinárodních záchranných operací a poskytování humanitární 

pomoci do zahraničí, 

- informovanosti nadřízených služebních funkcionářů, 

- realizace mimořádných bezpečnostních opatření. [20]  

 

Za tímto účelem se určuje pohotovost vedoucích služebních funkcionářů HZS ČR, 

která se může kumulovat s funkcí řídícího důstojníka. U vedení GŘ HZS ČR zajišťuje 

pohotovost generální ředitel HZS ČR nebo jeho náměstci. U HZS kraje pohotovost zajišťuje 

ředitel HZS kraje a jeho náměstci. Každé OPIS má k dispozici aktuální rozpis pohotovostí 

vedoucích pracovníků HZS ČR a GŘ HZS ČR a vede o něm výkaz. [20] 

Své pravomoci uplatňují ŘD Prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR, KOPIS a OPIS. ŘD 

GŘ HZS ČR vyžaduje prostřednictvím OPIS GŘ plánovanou pomoc podle Ústředního 

poplachového plánu, vyžaduje ostatní pomoc z úrovně Ministerstva vnitra nebo o součinnost. 

Může také vyžadovat změnu režimu činnosti OPIS GŘ nebo navýšení operátorů TCTV. 
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Pokud si to vyžaduje situace, může i řídit OPIS GŘ. Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, 

rozhoduje o všem vedoucí směny OPIS GŘ. OPIS GŘ přijímá informace o dosažitelnosti ŘD, 

pokud není dosažitelnost splněna, určuje vedoucí směny dle rozpisu náhradního ŘD GŘ.[20] 

Informuje ŘD GŘ o:  

- mimořádných událostech a krizových situacích na území České 

republiky a o závažných mimořádných událostech a krizových situacích 

v zahraničí, 

- požadavcích velitele zásahu nebo operačních a informačních středisek 

HZS krajů, 

- žádostech jiných složek IZS o pomoc, 

- žádostech o pomoc ze zahraničí, 

- zvláštních podmínkách a okolnostech ovlivňujících výkon služby v 

jednotkách PO a činnost v operačním řízení (poruchy technologií 

apod.), 

- MÚ v budově generálního ředitelství, dopravních nehodách 

služebních dopravních prostředků generálního ředitelství a jiných 

mimořádných událostech u generálního ředitelství. [20]  

 

Řídící důstojník se zřizuje také pro území kraje nebo pro část území kraje. K plnění 

svých úkolů a pro uplatnění svých pravomocí využívají KOPIS a OPIS. Jejich činnost však 

nenahrazuje činnost KOPIS, OPIS ani VZ. Prostřednictvím místně příslušných OPIS žádají 

starosty ORP o svolání KŠ ORP, Hejtmana o svolání krizového štábu kraje, krizového štábu 

HZS kraje, vyslání jednotek nad rámec PPPK nebo PP IZS kraje. OPIS a KOPIS plní 

požadavky dle působnosti ŘD. U ŘD kraje se jedná o působnost na území kraje, u územního 

ŘD o území části kraje. OPIS a KOPIS má povinnost informovat příslušné vedoucí služební 

funkcionáře, územní ŘD a ŘD kraje. Operační střediska na žádost řídících důstojníků 

spolupracuji s krizovými štáby. Po dohodě KOPIS nebo OPIS s ŘD, VZ, tiskovým mluvčím 

HZS kraje, případně hejtmanem, zástupci postižené právnické, podnikající fyzické nebo 

fyzické osoby rozhoduje ŘD o obsahu, formě a rozsahu zpráv a informací sdělovacím 

prostředkům a veřejnosti o zdolávání požáru nebo jiné MÚ JPO nebo o zásahu v rámci IZS 

nebo o opatřeních v oblasti ochrany obyvatelstva. [20]  
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Územně příslušné OPIS HZS kraje vysílá: 

- místně příslušného velitele čety z územně příslušné stanice typu C na místo zásahu, při II. a 

vyšším stupni poplachu dle PPPK nebo PP IZS kraje pro místo zásahu v hasebním obvodu 

stanice typu P 

- velícího důstojníka směny z územně příslušné stanice C3 při III. a vyšším stupni 

poplachu dle PPPK nebo PP IZS kraje pro místo zásahu v hasebním obvodu stanice typu P 

nebo C3, C2, C1 v kraji (pokud je ve výkonu služby) a pokud jsou na místě zásahu více jak 

dva velitelé čet. Pokud není v kraji stanice typu C3 s funkcí velícího důstojníka směny, platí 

toto ustanovení pro místně příslušného územního ŘD, kde k MÚ došlo. Pokud není přítomen 

velitel čety stanice typu C 1, C2 nebo velící důstojníka směny stanice typu C3 lze k 

zabezpečení výkonu služby zpravidla pověřit zastupováním některého z velitelů stanic. [20]  

 

V tomto výčtu byly představeny pouze základní SIAŘe mající vztah k činnosti OPIS. 

Některé činnosti OPIS jsou popsány i v dalších sbírkách SIAŘ (např. SIAŘ c.42-04 Řád 

analogové radiové sítě HZS ČR a součinnosti v IZS) a dalších interních pokynech HZS ČR 

(např. Směrnice pro hašení lesních požárů leteckou technikou , č.j. MV-81034-2/PO-IZS-

2016, nebo Metodické pokyny pro jednotky požární ochrany podílející se na vzájemné 

pomoci Polské republiky a České republiky [28]). Shrnutím povinností pro OPIS, dostaneme 

škálu povinností, kterou vykonávají, což jen potvrzuje nutnost ucelení do jednotného 

dokumentu (předpisu). V následující podkapitole je již konkrétní nařízení týkající se 

jednotlivého OPIS HZS kraje, aby bylo pro účely této práce nastíněno, jak jsou OPIS svázány 

nepříliš přehledným prostředím předpisů všech druhů. Nejvíce patrné je to při srovnání s JPO. 

Které mají své povinnosti jasně popsány v BŘ JPO [6].   

 

2.2.4 Zásady vysílání jednotek požární ochrany k mimořádným událostem 

Olomouckého kraje 

 
 Pro určení JPO vysílaných k MÚ platí obecně vyhláška [5], která není konkrétní. 

Práce všech OPIS je v tomto ohledu rámcově stejná. Jakým způsobem jsou JPO povolávány 

k jednotlivým MÚ, je uvedeno v PPPK, který vychází formou krajského nařízení [23]. Lišit se 

mohou dle jednotlivých krajů. Pro všechna katastrální území obcí Olomouckého kraje je 

v PPPK určen stupeň nebezpečí a požadavky na JPO, dále předurčenost JPO pro tato území a 
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jejich kategorizace a předurčenost. Všechny tyto informace slouží OPIS pro určení 

konkrétního vysílání JPO při MÚ.   

Za účelem poukázání na co nejvíce určitý předpis pro určení povinností OPIS jsem 

vybral Interní sdělení náměstka ředitele pro IZS a operační řízení: Zásady pro vysílání 

jednotek požární ochrany k mimořádným událostem – aktualizace [15]. To určuje, jakým 

konkrétním způsobem a za jakých podmínek jsou určovány a nasazovány jednotlivé S a P 

JPO k MÚ u HZS Olomouckého kraje. V Olomouckém kraji vysílá KOPIS  S a P dle těchto 

zásad od 23. 1. 2017.  

KOPIS vysílá S a P s ohledem na místo a rozsah MÚ, předpokládané požadavky na 

speciální techniku, s ohledem na požadavky VZ, dostupné S a P na požárních stanicích a 

zajištění akceschopnosti jednotky vzhledem k hasebnímu obvodu. Při těchto zásadách se 

vychází zejména z PPPK [23]. Zvláštní poplachový plán je zpracován i pro silnice a dálnice. 

Jsou předurčené JPO pro zásah na objektech připojených k pultům centrální ochrany, při 

otevření uzavřených prostor a likvidaci obtížného hmyzu. Při nasazování JPO se zohledňuje 

doba jízdy k zásahu. Při souběžném řešení více MÚ vysílá KOPIS JPO dle jejich 

předurčenosti, dojezdových časů a nebezpečí z prodlení. [22] 

Způsob spolupráce OPIS HZS Olomouckého kraje s OPIS Polskou republikou 

(Operační středisko velitelství Státní požární ochrany Dolnoslezského vojvodství ve 

Wroclawi a Operační středisko velitelství Státní požární ochrany Opolského vojvodství 

v Opole) je v těchto zásadách zanesen také. Věnují se mu konkrétně Metodické pokyny pro 

jednotky požární ochrany podílející se na vzájemné pomoci Polské republiky a České 

republiky, vydané v roce 2014, č. j. MV-53122-4/PO-OPR-2014 [28]. 

 

Vysílání S a P při požárech 

JPO se povolávají v Olomouckém kraji dle PPPK a těchto zásad. K požárům odpadu, 

popelnic, jednoho osobního automobilu, jednoho dodávkového automobilu nebo jednoho 

motocyklu (mimo dálnice), komínů, trávy malého rozsahu (do 100 m2) mimo lesní porosty, u 

kterých je zjevné, že nemůže dojít k většímu ohrožení, požárů zanedbatelného rozsahu, u 

kterých je zjevné, že nemůže dojít k většímu ohrožení, vysílá OPIS pouze územně příslušnou 

JPO kategorie JPO I s jednou cisternovou automobilovou stříkačkou (dále CAS) a místní 

jednotka Sboru dobrovolných hasičů (dále SDH) obce. Ve městech, ve kterých je dislokována 

JPO I, se vysílá místní jednotka pouze tehdy, má-li kratší dojezdový čas než JPO I. Pokud 

místní jednotka SDH obce nedisponuje CAS, je vysílána dále jednotka SDH obce s územní 

působností s nejkratším dojezdovým časem, pokud je její dojezdový čas kratší než dojezdový 
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čas jednotky PO kategorie JPO I. K ostatním požárům jsou vysílány S a P první JPO I v 

prvním stupni poplachu v souladu s přílohou č. 1 [22] , kde je uveden výčet jejich S a P. V 

ostatních případech se vysílá organizovaný výjezd nebo speciální technika. K požárům 

výškových budov je vysílána výšková technika, mimo požáry zanedbatelného rozsahu vně 

budovy. K požárům, jejichž likvidace vyžaduje vyslání výškové požární techniky, je prvotně 

vysílána výšková požární technika jednotky PO kategorie JPO I pouze v počtu jednoho kusu 

této výškové požární techniky. Dále je vysílána výšková technika jednotky SDH obce nebo 

SDH podniku (společně s CAS), má-li kratší dojezdový čas než jednotka PO kategorie JPO I. 

Další výšková požární technika je vysílána až na základě požadavku VZ. Při požárech 

trafostanic, vysokonapěťových elektrozařízení, kolejových vozidel nebo požáru lehkých kovů 

se vysílá plynový hasící kontejner. Pokud signalizuje elektronická požární signalizace 

prostřednictvím pultu centrální ochrany, vysílají se S a P první JPO I podle přílohy č. 1 [22] a 

další JPO I uvedené v prvním stupni PPPK a u některých objektů jednotky SDH obcí 

předurčené dle přílohy č. 2 tohoto interního sdělení. Pokud jsou JPO na cestě k zásahu a 

KOPIS obdrží informaci, že se nejedná o požár, dojede na místo pouze první JPO I s 

nejkratším dojezdovým časem a jednotka SDH obce s kratším dojezdovým časem, než JPO I. 

[22] 
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3 Analýza současného stavu 

Záměr analýzy současného stavy je posoudit momentální situaci v oblasti legislativy a 

základních vnitřních předpisů HZS. Jedna část se této oblasti věnuje a v té druhé části 

kapitoly odkazuji na informace poskytnuté od společnosti RCS Kladno, která je dodavatelem 

softwaru pro HZS ČR.  

 

3.1 Zhodnocení předpisů 

 Kapitola 2 Současný stav předpisů je rozdělena v podstatě dle právní síly předpisů, 

kterými se zabývá. Legislativa vyšší právní síly je oblast zákonů, vyhlášek a vládních 

nařízení.  

Vydávají nám jakousi hrubou představu o základní činnosti operačních středisek. 

Zákon o požární ochraně [2] , ukládá Ministerstvu vnitra vytvoření nadřazeného operačního 

střediska, OPIS GŘ HZS ČR. Z definice zákona nepřímo vyplývá, že některé úkoly HZS 

zabezpečuje právě OPIS, ale nejsou v zákoně uvedeny jako úkoly OPIS. 

 Konkrétněji v oblasti operačních středisek vystupuje zákon o HZS [1]. Ten opět 

zmiňuje OPIS GŘ HZS ČR. HZS kraje zde má již konkrétně uloženo, že zřizuje OPIS, které 

plní úkoly OPIS IZS a zajišťuje provoz TCTV.  

 V zákoně č. 239/200 Sb., o IZS [3] je věnována část OPIS IZS. Jedná se o obecné 

povinnosti, které udávají základ celé škále navazujících činností. Pro potřeby konkrétních 

postupů byly vydány další legislativní předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) které je 

ještě o další úkoly doplňují a  

Všechny zmínky o OPIS ve výše uvedené legislativě jsou jasné stručné a obecné. 

Neprakticky se však z pohledu OPIS může jevit jejich necelistvost a roztroušení 

v jednotlivých předpisech HZS ČR. Například v SIAŘi GŘ HZS ČR o psychologické službě 

[21] je uveden pro OPIS způsob a situace kdy se povolává psycholog nebo psychosociální 

pomoc pro osoby zasažené MÚ, ale z hlediska psychologické služby pokrývá celou oblast 

jejího působení. Obdobným způsobem jsou i v dalších předpisech uvedeny zmínky týkající se 

OPIS.  

Pokud by byl na úrovni předpisů HZS ČR jeden, který by vše sjednocoval, došlo by ke 

zpřehlednění celé oblasti operačních středisek. Nepovažuji to však za nutnost.  
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Některé předpisy nejsou příliš konkrétní, je v nich jen okrajová zmínka a je ponechán 

velký manipulační prostor pro konkrétní zpracování operačním střediskem. V tomto ohledu 

společnost RCS Kladno vytváří aktualizace pro moduly svých programů používaných na 

OPIS HZS ČR, která vychází vstříc i jednotlivým HZS kraje. Pro účely této práce mi byly 

poskytnuty návody a příručky k programům IKIS.NET [30], IKIS II [31]  a SPOJAŘ 6 [32]. 

 

3.2 Implementace v praktické oblasti 

Jedním z programů, se kterými OPIS pracuje je IKIS.NET. Jedná se o webovou 

aplikaci, která sdružuje prvky rychlého vyhledávání a prohlížení informací, správu dat a jejich 

export do tiskových sestav. Tento program zahrnuje celou řadu modulů, které neslouží jen pro 

OPIS ale pro celý HZS ČR. [30] 

Modul osoby a kontakty vede přehled kontaktů a jejich editace. Z tohoto modulu 

propojením s modulem služby HZS mohou být například vybrány informace potřebné při 

plnění povinností dle SIAŘe [20] pro záznam o pohotovosti vedoucích služebních 

funkcionářů a snadnějšímu orientování v databázi. Modul KOPIS naopak slouží výhradně 

pracovníkům KOPIS. V podstatě se jedná o upravený modul Strážní kniha pro účely KOPIS. 

Modul přehled mimořádných událostí je určen pro vyhledávání a zobrazení detailu 

mimořádných událostí podle předdefinovaných kritérií dle přílohy k SIAŘ 52/2016 [15] 

Součástí je přehledová mapa, která všechny vyhledané MU lokalizuje (předpokladem 

správného načtení a zobrazování informací na mapě je existující a nahraná konfigurace v 

mapovém souboru, které mají na starosti odpovědné osoby za GIS na každém kraji). Modul 

žurnál krizového štábu, který se týká povinnosti podávání hlášení od krizového štábu ze 

SIAŘe 52/2016 [15] je dle poslední aktualizace součástí Modulu přehled mimořádných 

událostí. [20] 

Aplikace Spojař 6 je dispečerskou aplikací, která je přímo určena pro pracovníkům 

OPIS.  Hlavním cílem je příjem nových událostí, které na pracoviště přichází formou 

telefonických hovorů, datovými větami nebo SMS zprávami. Kromě agend pro založení nebo 

převzetí události ze zmíněných kanálů, jsou zde návazné činnosti pro návrh techniky a 

vyhlášení výjezdu jednotkám PO. Nechybí možnost spouštění automatických akcí a 

vyrozumění osobám (skupinám osob), komunikace formou odesílání SMS, emailů a AMDS 

volání.  Spojuje některé činnosti a povinnosti z legislativy [1][2][3][4][5] a předpisů HZS ČR 

v kapitole 2.2.3. 
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Aplikace IKIS II neboli Integrovaný Krajský Informační Systém, je určena pro správu 

dat krajské databáze. Je složena z několika modulů, pomocí kterých se přistupuje ke 

specifickým údajům, typických pro dané činnosti. Každý modul této aplikace se zabývá 

specifickou problematikou např. Strojní služba, Docházka, Objekty atp. Aplikace udržuje data 

o jednotkách HZS, jejích členech včetně kontaktů, spolupracujících firem nebo odběratelů 

služeb, vede evidenci strojní techniky a provozních kapalin, nechybí kniha jízd a prací a 

modul pro sběr a zadávání událostí o zásazích. Mezi dalšími můžeme jmenovat spojovou a 

chemickou službu, číselník objektů, rozpisy služeb HZS, odbornou přípravu, množství 

kontrolních sestav s možnosti exportu nebo tisku a další. Při vývoji aplikace byl kladen důraz 

na jednoduchost ovládání, rychlost získávání informací i snadnost při zadávání dat do 

systému. Technologicky se jedná o aplikaci typu klient / server - klientskou část aplikace je 

třeba na daném počítači vždy nainstalovat. Z aplikace IKIS II jsou odvozeny i jiné aplikace, 

jako např. IKIS.Net nebo PORT.ALL. [30] 
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4 Návrh dokumentu upravujícího činnosti operačních a 
informačních středisek Hasičského záchranného sboru České 
republiky 

 
 Cíl této diplomové práce je vytvoření rámce a návrh struktury jednotného předpisu pro 

činnost operačních a informačních středisek HZS ČR.  Pro samotný návrh bylo nutné pečlivě 

a postupně nastudovat informace o práci OPIS a ponořit se do problematiky i osobním 

zapojením přímo na OPIS. 

  

4.1 Postup při návrhu  

Firma RCS Kladno je dodavatelem platformy informačních programů operačního 

řízení. Pro účely OPIS mají jejich pracovníci hned několik modulů, které jsou vzájemně 

propojeny.  

Program Spojař 6 [32] umožňuje pracovníkům OPIS, mimo jiné vytvořit si pracovní 

pomůcku - „Scénář řešené události“, ke které vede, mimo jiné, cíl této práce. V současné době 

už se například na OPIS HZS Olomouckého kraje na těchto pomůckách v jakési zjednodušené 

formě pracuje. Za účelem dosažení cíle této jsem pravidelně navštěvoval OPIS HZS 

Olomouckého kraje. Analyzoval jsem jejich postupy a činnosti, formou diskuse jsem se 

věnoval i problematice této práce. Všichni dotazovaní pracovníci mě utvrdili ve smyslu této 

práce, při poukazování na množství předpisů. 

 

4.1.1 Určení druhu události 

 Pro potřeby HZS ČR se události dělí na jednotlivé typy a podtypy. Základní typy 

událostí se rozdělují následovně: - požár 

     - dopravní nehoda 

     - únik nebezpečných látek 

     - technická pomoc 

     - záchrana osob a zvířat 

     - ostatní mimořádné události 

 Každý typ událostí je dále členěn na podtypy, které konkretizují danou událost, za 

účelem jejího přesné identifikace pro další potřeby. Základní typy by měli být pro HZS ČR 

jednotné. Některé tříděné dle podtypů se však může podle v různých HZS kraje lišit.  
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Následující rozdělení je uvedeno dle přílohy k 8. pokynu ředitele HZS Olomouckého 

kraje z 20. dubna 2011 [25]. 

 

Požár:   

• Nízké budovy 

• Výškové budovy 

• Průmysl, zemědělské objekty, sklady 

• Shromaždiště osob 

• Podzemní prostory, tunely 

• Lesní, polní porost, tráva 

• Trafostanice, rozvodny 

• Dopravní prostředky 

• Popelnice, kontejner, odpad, ostatní 

Dopravní nehody 

• Vyproštění osob 

• Uvolnění komunikace, odtažení 

• Úklid vozovky 

• Železniční 

• Letecká 

Únik nebezpečných látek 

• Na pozemní komunikaci 

• Do půdy 

• Na (do) vodní plochu (y) 

• Do ovzduší 

Technická pomoc 

• Spolupráce se složkami IZS 

• Destrukce objektu 

• Náhrada nefunkčního zařízení 

• Otevření uzavřených prostor 

• Odstranění nebezpečných stavů 

• Odstranění překážek 

• Čerpání vody  

• Měření koncentrací 
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• Monitoring 

Záchrana osob a zvířat 

• Z výšky, z hloubky 

• Uzavřené prostory, výtah 

• Zasypané zavalené 

• Z vody 

Ostatní MÚ 

• Radiační nehoda, havárie 

• Evakuace a ochrana osob plošná 

• Jiné 

 

4.2 Návrh obsahu a struktury dokumentu 

V úvodu práce při zpracování předpisů, se otevírali možnosti tvorby dokumentu, který 

by pokryl veškeré typy událostí. Postupnou sumarizací jsem vyvodil závěr, že pokrytím všech 

typů události bych překročil rozsah diplomové práce a nebylo by ani v mých silách do 

stanoveného termínu diplomovou práci dokončit. Jelikož samotný výčet podtypů pro 

jednotlivé typy událostí je rozsáhlý, pro návrh dokumentu se práce nevěnuje každému zvlášť, 

ale všem společně. Vybraným typem události je požár. Sjednocením úkonů pro všechny 

podtypy bude dosaženo požadovaného cíle.  

 Strukturou dokumentu bude pracovní diagram, který by bylo možné aplikovat do 

prostředí operačních programů jako pomůcka pro uspořádání a při dodržování povinností a 

konání konkrétních činností na OPIS. 

 

4.2.1 Návrh schématu pro scénář události 

 V následujícím diagramu je uvedeno schéma kroků OPIS při činnosti u události typu 

požár. Jsou zde kroky pro všechny eventuální skutečnosti, ke kterým může při události dojít. 

Pro účel práce se pracuje s nejhorší možnou variantou.  

Rozhodující je v prvopočátku rychlé a správné reagování pracovníka OPIS, které určí 

následný vývoj dění u události. Tento způsob může na pracovníky OPIS vyvíjet určitý nátlak, 

jehož vlivem může nastat k chybě. Pro eliminaci těchto chyb jsem sestrojil pracovní schéma, 
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které by v případě realizace bylo napojeno na databáze a moduly operačních programů a 

vytvářelo aktivní odkazy, ve kterých by se konaly konkrétní úkony.  

 V následujícím diagramu na obrázku 1 je výsledný návrh struktury týkající se plnění 

povinností OPIS při požárech. Jednotlivé buňky diagramu jsou poté níže popsány a 

odkazovány na jednotlivé kapitoly, ze kterých vycházejí. Za účelem vytvoření jednoduché a 

přehledné struktury jsem pojal schéma jednodušeji a heslovitě. Každý bod je charakterizován 

názvem a pod ním odrážkou tvořenou zkratkou (zkratkami) dotčeného předpisu. 
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Obr. 1: Diagram činností OPIS při požárech 
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4.2.2 Rozbor schématu 

V této části se práce věnuje rozboru jednotlivých bodů schématu. Návaznosti 

jednotlivých bodů na teoretická východiska v rozboru legislativy a předpisů v kapitole 2.  

V následujících bodech jsou rozvedeny hesla a zkratky jedntotlivých bodů v diagramu 

na obrázku xy. 

 

Určení S a P 

Tento bod zahrnuje rozhodovací proces, který vychází z PPPK a případných krajských 

zásad pro vysíkání S a P. Provádí se prostřednictvím operačního programu IS Výjezd – modul 

Spojař. Ten navrhne na dané území určenou JPO, poskytuje informace o předurčenosti 

s ohledem na činnost u události a stavu techniky dané JPO.  

 

Vyhlášení poplachu 

 Probíhá automatizovaně. Zadáváním vstupních hodnot do programu IS Spojař, jelikož 

mají všechna OPIS HZS krajů tento operační program. Konkrétní způsob je uveden 

v metodickém listě O2 Vyhlašování poplachu jednotce BŘ JPO [6]. Způsob vyhlášení ještě 

mohou upravovat nařízení, pokyny nebo rozkazy na úrovni HZS kraje. Předchází mu určení 

S a P. 

 

Základní složky IZS 

 Vzájemná spolupráce složek je definována legislativou a dokumentací IZS, konkrétně 

katalogovými listy typových činností. Na úrovni OPIS základních složek IZS probíhá 

koordinace při vysíláni S a P. Pokud bude při požáru potřeba přítomnost Zdravotnické 

záchranné služby nebo Policie České republiky Oznámí OPIS HZS ČR tuto informaci 

příslušnému OPIS dané složky. Nebo tak uskuteční prostřednictvím datové věty. Obě tyto 

varianty umožňuje rozhraní operačního programu (viz kapitola 3.2). 

 

Havarijní služby 

 Havarijní služby plynárenství, eneregetika i teplárenství jsou povolávány na základě 

dokumentace IZS a situace na místě zásahu, stejným principem jako ostatní složky (pokud 

jimi jsou). V praxi pracovník OPIS vyhledání kontaktu v jednom z modulů IS Spojař a vyžádá 

si pomoc. 
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ZPP 

 Vyšetřovatel požárů se informuje se vždy. OPIS je povinno jej kontaktovat při každém 

požáru. Je však na jeho rozhodnutí zda k MÚ pojede. Některé další podrobnosti jsou uvedeny 

v kapitole 2.2.3. 

 

ŘD 

 Dle aktuálního rozpisů pohotovostí má OPIS povinnost informovat příslušné vedoucí 

služební funkcionáře.  

 ŘD GŘ se informuje prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR v následujících případech: 

• Při MÚ a KS na území České republiky a o závažných mimořádných událostech a 

krizových situacích v zahraničí, 

• Při požadavcích velitele zásahu nebo operačních a informačních středisek HZS krajů, 

• Při žádostech jiných složek IZS o pomoc, 

• Při žádostech o pomoc ze zahraničí, 

• Pokud nastali zvláštní podmínky a okolnosti ovlivňujících výkon služby v jednotkách 

PO a činnost v operačním řízení (poruchy technologií apod.), 

• Při MÚ v budově generálního ředitelství, dopravních nehodách služebních dopravních 

prostředků generálního ředitelství a jiných mimořádných událostech u generálního 

ředitelství.  

O přechodu ze služební pohotovosti do výkonu služby rozhoduje služební funkcionář 

v pohotovosti vedení sám.  

Hlavním úkolem územního ŘD je zúčastňovat se zdolávání požárů a jiných 

mimořádných událostí zejména na územně příslušném OPIS HZS kraje, resp. KOPIS, ve 

štábu HZS kraje, popř. v příslušném krizovém štábu nebo na místě zásahu, v případě MÚ, 

které vyžadují vyhlášení III. nebo zvláštního stupně poplachu dle PPPK. Předmětem nasazení 

ŘD mohou být i mimořádné události řešené v nižších stupních poplachu, které jsou složité z 

hlediska nasazení jednotek PO nebo jsou náročné na koordinaci jednotek PO s činností jiných 

složek IZS, s úřady veřejné správy nebo správními úřady. Na pokyn územního ŘD informuje 

OPIS ŘD kraje. 

Některé další podrobnosti předpisu upravující činnost a výkon služby ŘD jsou 

částečně uvedeny v kapitole 2.2.3. 
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Psychologická služba  

Velitel zásahu na místě zásahu při jeho řízení uplatňuje dle svých možností 

psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí, zejména s využitím členů 

týmu posttraumatické péče, psychologa nebo spolupracujících složek IZS nebo jiných 

subjektů v oblasti psychosociální pomoci nebo posttraumatické péče, a to dle STČ-12/IZS 

Typová činnost složek IZS při poskytování psychosociální pomoci. [21] 

Činnost psychologa upravuje předpis[21]. Jeho přítomnost může u MÚ být 

vyžadována prostřednictvím VZ nebo ŘD. Stejně tak může OPIS HZS kraje povolání 

psychologické pomoci navrhnout na základě vyhodnocení závažnosti události pokud se jedná 

o traumatizující události uvedené v příloze č. 2 SIAŘe [21] , při kterých je nabízena 

posttraumatická péče a psychosociální pomoc. OPIS HZS kraje následně zajišťuje jeho 

vyslání. 

 

Posilové S a P, Vyhlášení II. a III. stupně PP 

 Při nedostatečném počtu S a P JPO na místě MÚ vyhlásí OPIS poplach pro JPO z II. 

nebo z III. stupně poplachu PPPK. Tento bod zahrnuje zpětně bod Určení S a P a následně 

bod Vyhlášení poplachu. Při požadování speciální techniky OPIS plní požadavky VZ. Pokud 

se jedná o S a P na rámec kraje OPIS komunikuje s OPIS GŘ HZS kraje (ústřední poplachový 

plán) nebo ŘD kraje (mezikrajská pomoc) nebo s OPIS sousedních státu (např. dle Metodické 

pokyny pro JPO podílející se na vzájemné pomoci Polské republiky a České republiky [28]).  

Při vyžadování hašení lesních požárů pomocí letecké techniky se postupuje dle Směrnice pro 

hašení lesních požárů leteckou technikou [29] . K potřebě většího množství S a P může dojít 

kdykoliv při průběhu MÚ. 

 

Hlášení o ZMÚ 

 V SIAŘ [15] je uveden postup při podávánní hlášení ZMÚ na OPIS GŘ HZS ČR. 

V příloze tohoto pokynu je uveden výčet okolností za jakých splňuje MÚ statut ZMÚ nebo 

KS. Pokud MÚ splňuje tyto příznaky OPIS HZS ČR podává hlášení. Tento bod může být 

v případě naplnění podmínek, které jsou definovány v příloze SIAŘ [15] pro povinnost 

hlášení MÚ propojen s body schématu, ve kterých může tato povinnost rovněž nastat. 

 

Únik nebezpečné látky při požáru 

 Pro účely práce se jedná o požár s následným únikem nebezpečné látky. Dojde-li při 

požáru k úniku nebezpečné látky a není předem tato informace známa, je na VZ určení 
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dalších postupů. VZ předá své požadavky OPIS, které plní jeho požadavky vzhledem na 

potřebu dalších S a P, nebo speciální techniky a S a P ústředního PP IZS. 

 

Ostatní složky IZS 

 V případě potřeby na místě zásahu je možné na základě dohod o plánované pomoci na 

vyžádání, osobní a věcnou pomoc dle zákona [3] nebo podle PP IZS kraje povolat S a P 

ostatních složek IZS pro provádění záchranných a likvidačních prací. Jejich vysílání zajišťuje 

OPIS HZS ČR ve funkci OPIS IZS. Postup pro jejich povolávání vychází ze stejných 

předpisů jako pro základní složky. 

 

Krizový štáb 

 OPIS udržuje neustálý kontakt s krizovým štábem, pokud je zřízen. Zřizuje se pokud 

je MÚ v režimu krizového stavu, pokud je vyhlášen zvláštní stupeň poplachu, nebo na žádost 

řídícího důstojníka. Výchází z PP IZS [11].  

 

Informování 

 Pokud si to vyžaduje situace na místě, OPIS vyrozumí státní orgány a orgány 

územních samosprávných celků podle dokumentace integrovaného záchranného systému [3] a 

[15] .Dále také vedoucí služební funkcionáře dle rozpisu držených pohotovostí dle pokynu 

[20]. Dle různých krajských specifik lze určit další osoby, které budou informovány.  

 

4.2.3 Příklad jednotného předpisu 

Na obrázku 1 v kapitole 4.2.1 je uvedeno obecné schéma, které se odpovídá všem 

typům požáru. Při různých podtypech požáru v kapitole 4.1.1 jsou však vyplývající povinnosti 

a činnost OPIS odlišné. Uvedeno na příkladu: Požár odpadkového koše může projít stejným 

schématem na obrázku xy jako při požáru výškové budovy, došlo by však ke zbytečnému 

posuzování některých bodů schématu (například Hlášení o ZMÚ, svolání krizového štábu). 

Pro každý podtyp události typu požár by bylo určeno konkrétní schéma dle obrázku xy 

s úpravou. Vynechali by se články, které se události netýkají a nebo jsou nepravděpodobné. 

Na následujícím obrázku 2 je uveden příklad pro událost podtyp požár nízké budovy a na 

obrázku 3 je pro srovnání upravené schéma pro podtyp události požár popelnice. Na základě 

jednotlivých upravených schémat lze vytvořit například list jednotného předpisu Bojový řád 

OPIS HZS ČR. Ten může mít několik podob. List pouze pro jednotlivé typy událostí, který by 
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však byl značně obsáhlý aby pokryl všechny podtypy událostí, nebo by bylo ve skupině typu 

požár několik listů, pro každý podtyp samostatně. 

Měl by svou obecnou část, ve které by se definoval typ událost a jeho příznaky pro 

přesné začlenění. Uváděli by se konkrétní kroky při práci s operačním programem IS Spojař. 

Návod by obsahoval konkrétní postup pro čerpání informací při výběru S a P JPO. Byl by 

definován postup při návrhu S a P JPO,  vyhlášení poplachu a dalších kroků. 

 Pro názornou ukázku konkrétního výstupu práce je podle schématu na obrázku 2 

vytvořeno znění předpisu. Předpis se nebude týkat příjmu a vyhodnocení tísňové zprávy, ale 

pouze úkolů a činností OPIS od určení S a P. Při tvorbě tohoto dokumentu jsem došel 

k myšlence, že struktura dokumentu by mohla pro svou přehlednost vycházet ze struktury BŘ 

JPO HZS ČR. 

 

 

Obr. 2: Diagram činností OPIS při požáru nízké budovy 

 



36 
 

 

Obr. 3: Diagram činností OPIS při požáru popelnice 

 

List BŘ OPIS HZS ČR – Pořár nízké budovy 

 

I. Charakteristika 

 

1) Požáry nízkých budov jsou požáry budov do 3 nadzemních podlaží bez významného 

charakteristického rizika. Může se jednat například o  rodinné domy, přístřešky, kůlny, 

zahradní domky, chaty, komíny. 

 

2) OPIS HZS ČR provádí úkony v operačním řízení. Zajišťuje podporu a požadavky VZ. 

 

3) Seznam činností pro operační důstojníky OPIS: 

• Určení S a P 

• Vyhlášení poplachu 

• Informování vyšetřovatele požárů 

• Povolávání složek IZS 

• Povolávání havarijních služeb 

• Povolávání posilových jednotek a speciální techniky 

• Vyhlášení vyššího stupně poplachu 

• Povolání územního ŘD, případně krajského ŘD 
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• Hlášení mimořádné události 

• Psychologická služba 

• Informování 

 

II. Úkoly a postup činnosti 

 

1) Určení S a P 

S a P JPO se vysílají na základě PPPK, jehož obsah a způsob zpracování je vychází formou 

nařízení kraje pro jednotlivé kraje. Ten je zpracován návrhářem techniky, který je součástí IS 

Spojař. Pracovník OPIS tímto způsobem zadá zvolené S a P určených JPO. 

 

2)Vyhlášení poplachu 

Příslušné OPIS  vyhlašuje poplach kterékoliv určené JPO ve své územní působnosti a to buď 

standardním způsobem, nebo nouzovým. Vyhlášení poplachu se ověřuje.  

Standardní způsob vyhlášení poplachu 

• Vyhlášení poplachu jednotkám HZS kraje provádí KOPIS zpravidla prostřednictvím 

automatických akcí operačního programu a technologií požárních stanic. 

• Vyhlášení poplachu jednotkám SDH obcí provádí OPIS kraje zpravidla 

prostřednictvím: 

- Jednotného systému varování a vyrozumění (modul JPO): sirénami, pagery, 

- SMS nebo AMDS  zpráv odeslaných z IS Výjezd, 

- Telefonického volání (veliteli jednotky, starostovi obce, na ohlašovnu požáru 

v obci nebo v podniku), 

- Radiostanice nebo radiovým svolávacím zařízením. 

• Vyhlášení poplachu ostatním jednotkám HZS a SDH jiných krajů, HZS a SDH 

podniku se provádí prostřednictvím místně příslušných operačních středisek a 

ohlašoven požárů. 

 

Nouzový způsob 

Ústně, voláním „HOŘÍ“ bez nebo s pomocí rozhlasového zařízení na stanici nebo z 

mobilního zařízení, např. výstražného zařízení požárního automobilu, analogové nebo 

digitální radiostanice, telefonem, mobilním telefonem nebo přímým ovládáním 

technologií. 
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Informace předaná jednotce při vyhlášení poplachu obsahuje:  

• druh zásahu,  

• adresu místa zásahu,  

• S a P jednotky vysílané k zásahu,  

• další údaje upřesňující okolnosti události, která zásah vyvolala, trasu přepravy na 

místo zásahu zejména s ohledem na bezpečnost hasičů a včasnost zásahu 

Pokud jsou získané informace o události nedostatečné, provede obsluha OPIS zpětný dotaz u 

osoby, která nahlásila mimořádnou událost. 

V případě, že JPO nevyjede ve stanoveném časovém limitu dle své kategorie, vysílá OPIS 

další JPO dle PPPK.  

 

3) Informování vyšetřovatele požárů 

OPIS má povinnost: 

- informovat bezodkladně a prokazatelně o každém požáru určeného vyšetřovatele 

požárů, 

- informovat o závažném požáru základního vyšetřovatele požárů, 

- na žádost určeného vyšetřovatele požárů žádat prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR o 

vyslání expertizní skupiny k provedení expertizní činnosti; spojení s expertizní 

skupinou je zajištěno prostřednictvím služebního mobilního telefonu; určený 

vyšetřovatel žádá o výjezd v odůvodněných případech, kdy z hlediska odbornosti 

přesahuje vyšetřování požáru možnosti HZS kraje, 

- informovat bezodkladně prostřednictvím OPIS GŘ HZS ČR určeného příslušníka 

odboru prevence o závažných požárech; výjezd příslušníka odboru prevence k 

závažnému požáru se přednostně řeší v součinnosti s vyslanou expertizní skupinou, 

- na žádost určeného vyšetřovatele požárů informovat a vysílat Chemickou laboratoř k 

provedení požárně technické expertizy, zaznamenat bezodkladné sdělení o skutečnosti 

zda na místo vyjíždí,  

- vysílat síly a prostředky k zajištění řádného provedení příslušných úkonů při 

vyšetřování požárů a k zajištění bezpečnosti osob na místě požáru a žádat o součinnost 

PČR na žádost určeného vyšetřovatele požárů. 

Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař. 
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4) Povolávání složek IZS 

Všechny složky IZS jsou povolávány na základě PP IZS kraje, který vychází jako 

součát PPPK v krajském nařízení. Základní složky jsou úzce propojeny na úrovni 

jednotlivých OPIS. Požadavek může být uskutečněn: 

• Telefonicky 

• Datovou větou 

V případě potřeby S a P z ústředního PP IZS předává KOPIS požadavek na OPIS GŘ 

HZS ČR. 

Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař. 

 

5) Havarijní služby 

Jsou povolávány prostřednistvím IS Výjezd - Spojař. Pokud jsou dle uzavřených 

dohod  ostatní složkou IZS. 

Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař. 

 

6) Nedostatek S a P, Vyhlášení vyššího stupně poplachu 

OPIS plní požadavky velitele zásahu na další S a P na místě zásahu. Přitom vychází 

z bodu 1) 

Speciální technika 

Speciální techniky nad rámec PPPK OPIS komunikuje s OPIS GŘ HZS kraje  a vyžaduje 

S a P dle ústředního poplachového plánu. 

Mezikrajská pomoc 

Při vyžadování mezikrajské pomoci telefonicky kontaktuje místně příslušné OPIS HZS 

kraje a uvede: 

- Název JPO, požadovaný typ techniky a případně obsazení techniky, 

- Místo mimořádné události nebo místo soustředění S a P, příp. dojezdovou 

trasu, 

- Způsob komunikace s JPO, 

- Požadavek na potvrzení výjezdu JPO, 

 

Při požadování S a P sousedních OPIS HZS kraje:  

- Přijme konkrétní žádost na S a P OPIS sousedního kraje o vyslání JPO 

- vyšle příslušnou JPO a veliteli jednotky sdělí informaci k události ( spojení, 

kontaktní osoba), 
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- informuje OPIS sousedního kraje o výjezdu požadované JPO, 

 

Při vyžadování a poskytování S a P nad rámec PPPK OPIS informuje ŘD kraje a 

postupuje dle jeho rozhodnutí.  

 

Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař. 

 

 

8) Povolání územního ŘD, případně krajského ŘD 

• OPIS má k dispozici aktuální rozpis pohotovostí vedoucích pracovníků HZS ČR a GŘ 

HZS ČR, vede o něm výkaz a aktualizuje jej. 

• OPIS má povinnost informovat příslušné vedoucí služební funkcionáře, územní ŘD a 

ŘD kraje. 

• OPIS na žádost řídících důstojníků spolupracuji s krizovými štáby. 

• Po dohodě OPIS s ŘD, VZ, tiskovým mluvčím HZS kraje, případně hejtmanem, 

zástupci postižené právnické, podnikající fyzické nebo fyzické osoby rozhoduje ŘD o 

obsahu, formě a rozsahu zpráv a informací sdělovacím prostředkům a veřejnosti o 

zdolávání požáru nebo jiné MÚ JPO nebo o zásahu v rámci IZS nebo o opatřeních v 

oblasti ochrany obyvatelstva.  

 

Územně příslušné OPIS HZS kraje vysílá: 

- místně příslušného velitele čety z územně příslušné stanice typu C na místo 

zásahu, při II. a vyšším stupni poplachu dle PPPK nebo PP IZS kraje pro místo 

zásahu v hasebním obvodu stanice typu P 

- velícího důstojníka směny z územně příslušné stanice C3 při III. a vyšším 

stupni poplachu dle PPPK nebo PP IZS kraje pro místo zásahu v hasebním 

obvodu stanice typu P nebo C3, C2, C1 v kraji (pokud je ve výkonu služby) a 

pokud jsou na místě zásahu více jak dva velitelé čet.  

- pokud není v kraji stanice typu C3 s funkcí velícího důstojníka směny, platí 

toto ustanovení pro místně příslušného územního ŘD, kde k MÚ došlo. Pokud 

není přítomen velitel čety stanice typu C 1, C2 nebo velící důstojníka směny 

stanice typu C3 lze k zabezpečení výkonu služby zpravidla pověřit 

zastupováním některého z velitelů stanic. 
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Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař.  

 

9) Hlášení mimořádné události 

• OPIS podává hlášení na OPIS GŘ HZS ČR za účelem poskytnutí informací o 

ZMÚ a KS (jejich seznam je uveden v příloze č. 2 pokynu [15]) určeným 

vedoucím zaměstnancům HZS ČR a OPIS HZS ČR pro včasné přijetí opatření 

pro snížení následků těchto MÚ a to přednostně využitím on-line přenosu 

prostřednictvím informačního systému Spojař a jeho modulů pro operační 

řízení HZS ČR. Pokud není možné přenos dat tímto způsobem uskutečnit, 

dochází k předání informací telefonicky. V druhém případě může OPIS GŘ 

HZS ČR vyžádat neprodlené zaslání hlášení počítačovou sítí nebo faxem.  

• OPIS HZS krajů je podává pravidelné denní informace. OPIS HZS krajů 

předávají tyto informace o požárech a činnostech JPO v rozsahu od 0:00 do 

24:00 hodin na území kraje. Tyto informace jsou zasílány obdobným 

způsobem jako hlášení o ZMÚ avšak ne se stejnou urgencí. Mohou být zaslány 

nejpozději do 7:00 hodin následujícího dne. 

• OPIS HZS kraje předává informace určeným osoby obcí a krajů osobám, 

zodpovědným za bezpečnost na těchto územích.  

Prostřednictvím: 

- telefonicky z nahrávaných linek,  

- zvukovou zprávou,  

- textovou zprávou 

- e-mailem, dle naléhavosti. 

• OPIS HZS kraje přijímá standardizované hlášení s informacemi o MÚ nebo KS 

od krizového štábu a předává jej na OPIS GŘ HZS ČR po úvodním zasedání 

KŠ a následně pravidelně nejpozději v 8:00 a v 18:00 hodin, pokud se neurčí 

jinak. 

Přenos dat: 

- IS Výjezd,  

- faxem,  

- počítačovou sítí 

- telefonicky.  

Při telefonickém předání ještě navíc faxem či počítačovou sítí.  
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• OPIS HZS ČR přijímají výstražné informace a informace o výskytu 

nebezpečných jevů od ČHMÚ formou hlásné a předpovědní povodňové služby 

a předpovědní výstražné informace nebo informace o výskytu nebezpečných 

jevů a dalších extrémních meteorologických jevů, které nebyli zmíněny ve 

zprávě hlásné a předpovědní povodňové služby OPIS HZS krajů musí potvrdit 

jejich přijetí. 

Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař. 

 

10) Povolání psychologa 

Pokud je na místě potřeba psycholog, povolává ho OPIS na základě požadavku VZ 

nebo ŘD. OPIS může psychologovi v operačním řízení nařídit výkon služby pro území 

celého kraje. Případy mimo území kraje jsou řešeny v rámci mezikrajské pomoci. Při 

ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací, nebo požadavku některého 

z HZS krajů nad rámec mezikrajské pomoci, je povoláván psycholog prostřednictvím 

OPIS GŘ HZS ČR. Rozhoduje o tom ale řídící důstojník GŘ HZS ČR nebo náčelník 

štábu GŘ HZS ČR. 

Vždy se všechny důležité informace zaznamenají do IS Výjezd – modul Spojař.  

 

III. Očekávané zvláštnosti 

 

• Neúplné informace o MÚ 

• Selhání technologií 

• Chyba na straně JPO 

• Nedostupnost složek IZS, znemožnění vyslání S a P 

• Nedostupnost vyšetřovatele ZPP, psychologické služby, územního ŘD, případně 

krajského ŘD, havarijních služeb, jiných dotčených osob 
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Závěr 

 
Při pohledu zpět do let minulých si můžeme všimnout postupného nárůstu pole 

působnosti operačních a informačních středisek. Od přijímání tísňových hovorů na číslo 150 a 

radiovou komunikaci s jednotkami požární ochrany, přes zřízení centra pro přijímání a 

zabezpečování evropského tísňového čísla 112, do dnešní podoby, kdy jsou operační a 

informační střediska plnohodnotným orgánem na té nejvyšší profesionální úrovni při výše 

zmíněných činnostech. Operační střediska mají nezastupitelnou funkci v procesu záchranných 

a likvidačních pracích při mimořádných událostech a řešení dalších úkolů v oblasti 

integrovaného záchranného systému.  

V návaznosti na některé MÚ v minulosti (například povodně 1997) nastala potřeba 

rozšířit oblast činností a povinností nejen pro JPO, pro OPIS, ale i pro Hasičský záchranný 

sbor samotný. Došlo ke vzniku nové legislativy a nových předpisů. S každou další úpravou a 

novým předpisem může docházet k možným komplikacím při utváření uceleného přehledu po 

pracovníky operačních středisek. Jelikož přesné určení všech předpisů je obtížné, vybral jsem 

pro účely této práce jen ty, dle mého úsudku, nejvíce konkrétní a týkající se okruhu této práce.  

Všechny čerpané informace a podklady z legislativy mají charakter obecnější povahy. 

Pro dosažení cíle této práce jsem se soustředil zejména na okruh týkající se událostí spojených 

s požárem, nebo těch, které by se ho mohli týkat. To stejné platí i pro předpisy HZS ČR.  

Postupným zpracováním legislativy a předpisů jsem zhodnotil jejich současný stav a 

díky spolupráci s RCS Kladno, s. r. o., jejich zaslaným materiálům a pracovníků KOPIS HZS 

Olomouckého kraje, jsem mohl i poukázat na způsob jejich praktického uplatnění při řešení 

MÚ. 

Díky tomu jsem získal informace, za jejichž pomoci jsem dospěl k návrhu schématu. 

Z tohoto obecného schématu pro jeden typ události, požáru, jsem vycházel při tvorbě 

jednotného dokumentu, upravující postup OPIS HZS ČR při konkrétní události (podtypu 

události).  

Během tvorby diplomové práce a za úzké spolupráce pracovníků KOPIS HZS 

Olomouckého kraje jsem dospěl poznatku, že návrh struktury jednotného předpisu by se za 

určitých podmínek mohl aplikovat v programu IS Výjezd - Spojař.  

Výsledná představa je ta, že diagram (ten obecný) by tvořil páteřní řetězec programu 

(modulu), který by po otevření jednotlivých článku otvíral v návaznosti příslušný modul 

operačního programu a po zadání hodnot by se vracel zpět na tělo řetězce. Pokud by nebylo 

potřeba, některé články řetězce by bylo možné odstranit, ale s možností jejich obnovení 



44 
 

v řetězci při zvýšení rozsahu MÚ. Automatické by bylo samozřejmě propisování informací do 

navazujících modulů (hlášení o MÚ, informace pro vedoucí služební funkcionáře 

v pohotovosti) a dle možností i automatické navrhování dalšího postupu. Pro účelnost by bylo 

vhodné zachovat jednoduchou formu. 

V současné době již probíhají na úrovni GŘ koordinované práce a byla zahájena 

příprava scénářů, která je konzultována s jednotlivými kraji. Ovšem zatím je vše v počátečním 

stadiu. Pokud by došlo k uplatnění podobných struktur zavedením do stávajích programů na 

KOPIS, došlo by tím i k eliminaci nejasných situací zjednodušením práce s těmito porgramy. 
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