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Anotace 

BÁRTEK, Tomáš. Požadavky na minimální úroveň znalostí v rámci interoperability 

vybraných složek IZS: Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra požární ochrany, 2018. 58 s. 

Tato diplomová práce se zabývá interoperabilitou vybraných složek integrovaného 

záchranného systému. V první části práce je uveden základní přehled informací o IZS, jeho 

vybraných složkách a o jejich vzájemné spolupráci. Stěžejní druhá část práce stanovuje 

minimální úroveň znalostí pro interoperabilitu těchto složek. Formou analýzy provedeného 

průzkumného šetření na předchozí části dále navazuje posouzení stávajícího stavu znalostí 

o jiných složkách IZS a jejich činnosti. V poslední části je pak uveden prakticky využitelný 

návrh na způsob vzájemné přípravy v rámci interoperability těchto složek.   

Klíčová slova:  

integrovaný záchranný systém; interoperabilita; hasičský záchranný sbor; policie; 

zdravotnická záchranná služba; mimořádná událost  

Summary 

This thesis is focused on cooperation of selected Integrated Rescue System units. 

In the first part, basic information overview about the Integrated Rescue System, its selected 

units and their cooperation, is given. Main, second, part of the thesis indicates minimal level 

of knowledge regarding the cooperation of these units. In form of analysis of conducted 

research on the previous part, it further focuses on analysing of the current stage 

of knowledge regarding different units of the Integrated Rescue System and their activities. 

In the last part, a ready to be used proposal for practise is stated, the proposal demonstrates 

a form of mutual training in terms of cooperation of these units. 

Keywords:   

integrated rescue system; interoperability; fire brigade; police; emergency medical service; 

extraordinary incident  
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Úvod 

Záchranné a likvidační práce u velké části mimořádných událostí vzniklých v České 

republice vyžadují každodenní nasazení a spolupráci složek integrovaného záchranného 

systému. Při společných zásazích v rámci IZS jde z velké části o to, aby každá 

ze zúčastněných složek plnila převážně ty úkoly, ke kterým je primárně určena. Takové 

činnosti lze vytyčit zákonnými pravomocemi, disponibilitou potřebných technických 

prostředků a v neposlední řadě mírou odborné připravenosti členů dané složky k jejich 

vykonávání. Velmi důležitým faktorem je rovněž to, aby funkci velitele zásahu vykonávala 

osoba, která má pro úspěšné vyřešení následků mimořádné události ty nejlepší předpoklady.  

Stav, kdy se v místě zásahu nacházejí veškeré potřebné složky IZS a velitel tak může 

koordinovat nasazení všech sil a prostředků, však logicky nenastává ihned. Reálná situace 

po příjezdu první z povolaných složek je proto zcela odlišná. V naprosté většině případů 

se totiž na místo dostaví nejprve jedna z povolaných složek a teprve po několika minutách 

dorazí složky další. To má za následek fakt, že se členové v pořadí prvních složek musejí 

často vypořádat se situacemi, které nejsou primárně v jejich kompetenci. Týká se to zejména 

bezprostředních činností spojených se záchranou osob a život zachraňujících úkonů. V praxi 

se přitom často jedná i o provádění takových činností, ke kterým tyto osoby nemají 

ani elementární teoretické znalosti či praktickou přípravu. V důsledku toho mohou sebe, 

své kolegy, ale i zachraňované osoby, vystavit zbytečnému nebezpečí.  

Na základě aktuálních analýz fungování IZS, je tedy primárním cílem této práce 

stanovit minimální úroveň znalostí pro interoperabilitu jeho vybraných složek. 

To by po praktické aplikaci vedlo nejen ke zvýšení bezpečnosti osob pracujících v rámci 

IZS, ale díky lepším vzájemným znalostem o těchto složkách a jejich činnosti, také 

k celkovému zefektivnění tohoto systému. Po posouzení reálného stavu znalostí osob 

pracujících u základních složek IZS, lze následně také navrhnout systém, který by vedl 

k efektivnějšímu způsobu vzájemné přípravy mezi těmito složkami. To je mimo jiné 

základním předpokladem ke splnění dalšího cíle, kterým je vytvoření pevnějších osobních 

vazeb mezi lidmi, kteří spolu pravidelně spolupracují při společných zásazích složek IZS 

v rámci svého regionu.  
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Rešerše 

Ke splnění cíle této diplomové práce bylo třeba nejprve uskutečnit rešerši zdrojů, 

které se vztahují k tématu interoperability hasičských, policejních a záchranných složek. 

V ČR doposud neexistoval žádný dostupný ucelený zdroj informací, ať už v podobě knihy, 

klasifikační práce, nebo např. příspěvku v periodiku, který by se jakkoliv blíže zabýval 

interoperabilitou vybraných složek IZS. V rámci zahraničních zdrojů, zejména ze Spojených 

států amerických a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, však několik 

aktuálních článků souvisejících s interoperabilitou bezpečnostních a záchranných složek 

nalezeno bylo. Drtivá většina z nich se nicméně omezovala pouze na problematiku spojení 

a komunikace mezi jednotlivými složkami v místě zásahu. Z pohledu této práce tak byly 

zajímavé pouze dva zahraniční zdroje. Tím prvním byl článek [39] rozebírající přípravu 

hasičů, policistů a záchranářů pro interoperabilitu v rámci zásahů u aktivního střelce a situací 

s rukojmími.  Druhým přínosným zdrojem informací byl britský program [40], jež se obecně 

zaměřuje právě na problematiku interoperability u společných zásahů.  

Pro účely vypracování kapitoly 1 (Integrovaný záchranný systém) bylo využito 

zejména právních předpisů [10-11], [13-20], zpravidla zákonů, a také několika málo 

monografií vytvořených odborníky na oblast IZS [1-3]. V omezené míře byly informace 

vyhledávány také ve vysokoškolských závěrečných pracích [4-9] zabývajících se zpravidla 

konkrétními složkami ve vztahu k IZS. Velmi důležitým zdrojem informací byly rovněž 

veřejně dostupné statistické přehledy [21-34], které byly ve značné míře použity k získání 

relevantních informací o fungování jednotlivých složek IZS a jejich vzájemné spolupráci. 

K vypracování první kapitoly bylo rovněž využito celé řady internetových zdrojů [35], [38], 

[42], [44-45], [48-51], [54-56], přičemž se jednalo zejména o oficiální internetové stránky 

složek IZS a stránky obsahující články o těchto složkách. 

Kapitola 2 (Požadavky na minimální úroveň znalostí pro interoperabilitu) byla 

zpracována na základě informací získaných převážně dvěma metodami. První, stěžejní, 

spočívala v osobních, e-mailových a telefonických konzultacích s desítkami příslušníků, 

zaměstnanců a členů různých složek IZS a popřípadě dalšími osobami. Druhým cenným 

zdrojem informací, na jejichž základě byly v této kapitole zpracovány požadavky 

na minimální úroveň znalostí, bylo provedené průzkumné dotazníkové šetření. 

To se respondentů dotazovalo mimo jiné na zkušenosti a poznatky z praxe a na možné 
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nedostatky a chybějící informace o IZS a jeho složkách. Tato kapitola byla vypracována také 

na základě osobních zkušeností autora, který u různých složek IZS pracuje téměř 10 let. 

Pro účely vypracování 3. kapitoly (Posouzení stávajícího stavu o jiných základních 

složkách IZS a jejich činnosti) bylo využito zejména jednoho dominantního zdroje 

informací. Jedná se o již zmíněné provedené průzkumné dotazníkové šetření, které proběhlo 

s více než třemi stovkami respondentů. Tento průzkum byl vypracován prostřednictvím 

softwaru Google Docs. Menší část tohoto šetření byla provedena klasickou formou 

dotazníku, zatímco většina průzkumu obsahovala spíše prvky znalostního testu. Na základě 

provedené analýzy získaných dat bylo zjištěno, kde jsou ve znalostech členů složek IZS 

tzv. bílá místa, na které je potřeba se v rámci práce podrobněji zaměřit. 

Poslední kapitola 4. (Návrh na způsob přípravy v rámci složek IZS) byla vytvořena 

na základě názorů a zkušeností autora a dalších osob, s nimiž autor tuto problematiku 

konzultoval. Přihlédnuto bylo rovněž k informacím uvedeným v zákoně o IZS [11] 

a také k datům získaných ze zákona o státním rozpočtu [12].  

Pro účely Závěru bylo již pouze citováno jedno z doporučení [43] plynoucí z analýzy 

provedené ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

a také zde byl zmíněn jeden z oficiálních záměrů Katedry požární ochrany z veřejně 

přístupného informačního panelu umístěného ve vestibulu FBI. 
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1. Integrovaný záchranný systém 

„Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události 

a při provádění záchranných a likvidačních prací“, tak zní definice integrovaného 

záchranného systému dle §2 zákona č.239/2000 Sb. o IZS a o změně některých zákonů. 

Jedna z dalších formulací popisuje IZS jako efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce 

a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy 

a také fyzických a právnických osob, při společném provádění záchranných a likvidačních 

prací a přípravě na MU. Podle tohoto znění jde také o systém, díky kterému se na řešení MU 

podílejí všichni, kteří mohou efektivně přispět k jejímu zdárnému zvládnutí a díky kterému 

si zasahující vzájemně nepřekážejí [11], [44]. 

 

Obr. 1: Integrovaný záchranný systém [44] 

V České republice zasahují základní složky IZS denně u tisíců MU. S ohledem 

na charakteristická specifika a rozsah působnosti každé z těchto složek, provádějí základní 

složky IZS značnou část ze své zásahové činnosti samostatně. Jde zejména o situace přímo 

spadající do kompetencí některé z těchto složek. Ty jsou povětšinou dobře stanoveny 

konkrétními právními předpisy, zpravidla zákony o těchto složkách. Další podmínkou 

pro samostatnou zásahovou činnost složky IZS je schopnost dané složky vyřešit MU 

efektivně samostatně, jen za pomoci vlastních sil a prostředků. Záchranné i likvidační práce 

u významné části MU, zpravidla pak u všech složitějších, však vyžadují nasazení více 

záchranných a bezpečnostních sborů či služeb současně. Zde pak hovoříme o společných 

zásazích složek v rámci IZS, při nichž lze za zcela klíčovou považovat správnou vzájemnou 

spolupráci a koordinaci mezi těmito složkami. IZS tedy vznikl na základě potřeby 

každodenní součinnosti Hasičského záchranného sboru ČR a dalších jednotek požární 

ochrany, Policie ČR, zdravotnické záchranné služby a ostatních složek IZS [1-3], [11]. 
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1.1.  Popis vybraných složek IZS 

Přehled základních informací byl vytvořen pro složky IZS, které se dohromady 

podílejí na řešení následků naprosté většiny MU na území ČR. Kromě základních složek IZS 

sem byly zařazeny také některé rozličné subjekty spadající mezi složky ostatní. Konkrétně 

se jedná se o obecní/městské policie, Horskou službu ČR a Vodní záchrannou službu ČČK. 

Kromě elementárního popisu a výčtu základních informací o každé z těchto složek, 

byl v níže uvedeném souhrnu brán zřetel zejména na informace, které jsou pro tuto práci 

klíčové. Jedná se převážně o údaje vztahující se k zásahové činnosti těchto složek a o údaje, 

které odrážejí charakter a četnost spolupráce mezi jednotlivými složkami. V omezené míře 

jde také o data, ze kterých lze odvodit četnost provádění takových úkonů, které primárně 

nespadají pod konkrétní popisovanou složku. 

Některá z uvedených dat jsou volně dostupná z veřejných zdrojů, zatímco jiná byla 

autorovi práce poskytnuta až na základě žádostí a elektronických korespondencí 

se zástupci těchto subjektů (viz Použitá literatura). Část požadovaných dat o některých 

složkách však bohužel nešlo standardními způsoby získat vůbec. Příčinou toho byl 

v převážné míře fakt, že tyto údaje nejsou danou složkou nikterak sledovány (např. část 

informací o obecních/městských policií). Další příčinou bylo to, že ačkoliv jsou tato data 

statisticky sledována, nejsou volně přístupná, či dokonce podléhají určitému stupni utajení 

(např. část informací o Policii ČR). V případě potřeby je na tyto skutečnosti v níže 

uvedených přehledech adekvátně upozorněno. 

Použité statistické údaje byly získány z nejnovějších statistických přehledů (ročenek, 

sumářů apod.), které byly v době psaní práce k dispozici. Převážná většina z uvedených dat 

se tak odkazuje na souhrny za rok 2017 (viz Použitá literatura). Je-li v práci uvedeno, 

že se data vztahují k několika posledním letům, je tím zpravidla myšleno období od roku 

2013 po současnost, tedy období za posledních 5 let. 
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1.1.1. Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

Obr. 2: Hasičský záchranný sbor ČR [46] 

Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, který patří 

mezi základní složky IZS. Základní organizační struktura sboru je tvořena MV-Generálním 

ředitelstvím HZS ČR, HZS kraji, Záchranným útvarem HZS ČR a Střední odbornou školou 

PO a Vyšší odbornou školou PO. Pod tyto organizační celky navíc spadají další vzdělávací, 

technická a jiná účelová zařízení. Sbor spadá pod MV, jehož je GŘ HZS ČR součástí. V čele 

sboru stojí generální ředitel HZS ČR [14], [19], [45]. 

Mezi základní úkoly HZS ČR patří ochrana životů a zdraví obyvatel, životního 

prostředí, zvířat a majetku před požáry a jinými MU. Dále sbor plní a organizuje úkoly mimo 

jiné v oblastech PO, IZS, krizového řízení či civilního nouzového plánování [11], [45]. 

HZS ČR působí na celém území ČR. U sboru je zaměstnáno bez mála 11 tis. osob, 

z čehož je necelých 10 tis. příslušníků a přibližně 1 tis. občanských zaměstnanců. 

Z celkového počtu příslušníků sboru působí bez mála 6,8 tis. v jednotkách HZS ČR. Počet 

příslušníků i občanských zaměstnanců HZS ČR v posledních letech pozvolně narůstá 

(v řádech desítek či maximálně pár stovek osob ročně). HZS ČR je financován převážně 

ze státního rozpočtu z kapitoly MV a roční náklady sboru se blíží částce 9 mld. Kč [12], 

[30-34]. 

Celkem je zřízeno 240 stanic a 5 chemických laboratoří v rámci HZS krajů a 1 stanice 

v rámci Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu. ZÚ HZS ČR disponuje 3 záchrannými 

rotami a 1 speciální záchrannou rotou dislokovanými na třech místech napříč ČR. V několika 

nejbližších letech se počítá s nepatrným navýšením počtu stanic HZS krajů (v řádu jednotek) 

[34]. 
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Počet zásahů jednotek HZS ČR se průměrně pohybuje nad 100 tis. za rok. ZÚ HZS 

ČR absolvuje ročně přibližně 100 zásahů a chemické laboratoře HZS ročně zasahují u zhruba 

200 zásahů, přičemž se tento počet se každoročně výrazně navyšuje. Z dlouhodobého 

hlediska počet zásahů HZS ČR jako celku pozvolna narůstá [30-34]. 

1.1.2. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami PO 

 

Obr. 3: Jednotky požární ochrany [41] 

Jednotky PO zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO patří mezi základní 

složky IZS. Podle požárních poplachových plánů do této složky, vyjma jednotek HZS kraje, 

spadají jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, jednotky hasičských záchranných sborů 

podniků a jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků [9-11], [17], [20]. 

Mezi základní úkoly jednotek PO patří mimo jiné provádění požárních zásahů 

či provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných MU. Jednotky PO plní 

úkoly také na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel [10], [18-19]. 

Na základě systému plošného pokrytí působí jednotky PO na celém území ČR. 

V rámci HZSP pracuje bez mála 3 tis. osob, členů JSDHO je pak evidováno přibližně 69 tis. 

Počet zaměstnanců HZSP nepatrně kolísá, zato počet dobrovolných hasičů dlouhodobě klesá 

(v řádech stovek osob ročně) [30-34]. 

Celkem je v ČR zřízeno 80 HZS podniků, 143 jednotek SDH podniků a 6867 

jednotek SDH obcí. Zdaleka ne všechny tyto jednotky však jsou zařazeny do systému 

plošného pokrytí krajů jednotkami PO. Zatímco počet podnikových hasičských sborů je, 

až na výkyv mezi lety 2016 a 2017 (-16), poměrně konstantní, počet jednotek SDH obcí 

z dlouhodobého hlediska klesá (řádově o desítky ročně) [30-34]. 
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Celkový počet zásahů jednotek PO se pohybuje okolo 160.000 za rok. Pakliže 

vynecháme výše popsané zásahy jednotek HZS krajů, tak jednotky HZSP absolvují ročně 

více než 8 tis. zásahů, JSDHP přibližně 1,3 tis. ročně a JSDHO pak v průměru více než 45 tis. 

zásahů za rok. Počet zásahů jednotek PO (vyjma jednotek HZS ČR) za posledních několik 

let značně kolísá, nicméně z dlouhodobého hlediska rovněž narůstá [30-34]. 

1.1.3. Policie České republiky 

 

Obr. 4: Policie ČR [47] 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který patří mezi 

základní složky IZS. Základní organizační struktura sboru je tvořena Policejním prezidiem 

ČR, útvary policie s celostátní působností, krajskými ředitelstvími policie a útvary zřízenými 

v rámci krajských ředitelství. PČR je podřízena MV a jeho v čele sboru stojí policejní 

prezident [1], [6], [11], [13]. 

Mezi základní úkoly PČR patří ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana 

veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti. Dále sbor mimo jiné plní úkoly podle 

trestního řádu [6], [19]. 

PČR působí na celém území ČR. U sboru je zaměstnáno více než 40 tis. osob, z čehož 

je přibližně 30 tis. příslušníků a 10 tis. občanských zaměstnanců. Počet příslušníků PČR 

v posledních letech narůstá (v řádu stovek osob ročně). PČR je financována převážně 

ze státního rozpočtu z kapitoly MV a roční náklady sboru se pohybují okolo 34 mld. Kč 

[12-13], [48-49], [54]. 

Celkový počet služeben a základen hlídek PČR v přímém výkonu služby není veřejně 

dostupný, stejně jako samotný počet těchto hlídek. Zejména na základě konzultací však 

lze konstatovat, že počet všech hlídek v přímém výkonu služby (prvosledové hlídky, hlídky 
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pohotovostního a eskortního oddělení, dopravní policie, psovodů apod.) se v závislosti 

na velikost okresu a denní době pohybuje průměrně v rozmezí 5-20 hlídek na jeden okres 

[49].  

Počet zásahů hlídek PČR není evidován. Je však sledován celkový počet řešených 

událostí hlídkami PČR. I když toto číslo není veřejně dostupné, tak lze uvést, že v rámci celé 

ČR se pohybuje v řádu několika set tis. ročně. 

1.1.4. Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

 

Obr. 5: Zdravotnická záchranná služba [36] 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou. Poskytovatelé ZZS jsou 

příspěvkovými organizacemi krajů a patří mezi základní složky IZS. Základní organizační 

struktura ZZS kraje je tvořena ředitelstvím, zdravotnickým operačním střediskem, 

výjezdovými základnami s výjezdovými skupinami, pracovištěm krizové připravenosti 

a vzdělávacím a výcvikovým střediskem. Činnosti ZZS metodicky řídí a koordinuje 

Ministerstvo zdravotnictví. V čele ZZS kraje stojí její ředitel [4], [11], [15], [51]. 

Mezi základní úkoly ZZS patří poskytování neodkladné přednemocniční péče 

osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života [7], [15]. 

ZZS kraje působí na celém území daného kraje a na základě uzavřené smlouvy může 

působit i na území jiných krajů. V rámci všech ZZS v ČR pracuje bez mála 6,5 tis. osob. 

Počet zaměstnanců ZZS v ČR v posledních letech neustále narůstá (přibližně v řádu 1 až 2 

set osob ročně). ZZS krajů jsou financovány převážně ze zdrojů jednotlivých krajů, 

veřejného zdravotního pojištění a ze státního rozpočtu v přibližném procentuálním 

zastoupení 55 %, 35 % a 10 %. Náklady jednotlivých ZZS krajů se pohybují v řádu stovek 

mil. Kč, nejčastěji v rozmezí 300 – 500 mil. Kč [21-25], [51]. 
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Celkem je v ČR zřízeno 307 výjezdových stanovišť s dohromady 583 výjezdovými 

skupinami. V posledních letech dochází k pravidelnému navyšování jak počtu základen, 

tak počtu výjezdových skupin (v řádu jednotek za rok) [21-25]. 

Počet zásahů posádek ZZS dosahuje v ČR již téměř 1,1 mil. za rok. Z tohoto počtu 

ošetří přibližně 70 % pacientů posádky rychlé zdravotnické pomoci (RZP), necelých 15 % 

posádky rychlé lékařské pomoci (RLP) a necelých 15 % pak posádky označené jako 

rendez-vous (RV). Leteckou záchrannou službou je pak provedeno přibližně 0,5 % 

z celkového počtu zásahů v rámci ZZS. Počet zásahů provedených posádkami ZZS 

v posledních letech enormně narůstá (zpravidla o řádově desítky tisíc zásahů za rok) [21-25], 

[51]. 

1.1.5. Obecní/městská policie 

 

Obr. 6: Městská policie [37] 

Obecní policie jsou orgány obce, které na základě uzavřených dohod zpravidla patří 

mezi ostatní složky IZS. Organizační struktura OP je v závislosti na velikosti obce vždy 

velmi individuální. OP řídí starosta či jiný zvolený člen zastupitelstva, převážně 

prostřednictvím určeného vedoucího strážníka (např. ředitele OP) [16]. 

Mezi základní úkoly OP patří zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

jako např. ochrany a bezpečnosti osob a majetku, dodržování pravidel občanského soužití, 

či dodržování vyhlášek a nařízení obce [16]. 

OP působí převážně na území zřizující obce. Na základě uzavřených smluv však 

může působit také v jiných, zpravidla sousedních, obcích [16]. 
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U OP a MP v ČR je zamětstnáno bez mála 10 tis. osob, z čehož je přibližně 8,5 tis. 

strážníků a zbytek tvoří občanští zaměstnanci. Počet strážníků v posledních letech mírně 

kolísá, zatímco počet občanských zaměstnanců každým rokem narůstá (v řádech desítek 

či pár stovek osob ročně). Obecní a městské policie jsou financovány ze zdrojů jednotlivých 

obcí a měst a jejich náklady se logicky, úměrně jejich velikosti, značně liší [26-29]. 

Celkem je zřízena obecní či městská policie u necelých 400 obcí v rámci ČR. Počet 

obcí, kde OP či MP působí, je však ve skutečnosti mnohem větší. Nemalá část obcí totiž OP 

sama nezřizuje, ale na základě smlouvy na jejím území působí OP jiné obce [16], [26-29]. 

Centrálně se počet zásahů řešených OP nijak neeviduje. V rámci OP se hromadně 

neeviduje ani počet MU, na jejichž řešení se strážníci podíleli.  Tyto statistiky si vedou pouze 

některé OP interně a zaznamenávají je také např. některé základní složky IZS. To se ale týká 

pouze případů, kde byly tyto složky samy přítomny. Většina OP statisticky sleduje pouze 

celkový počet řešených přestupků, který je však z pohledu IZS nerelevantní.  

1.1.6. Horská služba České republiky 

 

Obr. 7: Horská služba ČR [38] 

Horská služba ČR, o.p.s., je obecně prospěšná společnost, která na základě 

memorand a dohod spadá pod ostatní složky IZS. Základní organizační struktura HS 

je tvořena úřadem pro ekonomické, personální a jiné administrativní záležitosti se sídlem 

v Praze a dále 7 oblastmi, jež se dělí do 44 okrsků. HS ČR spadá pod Ministerstvo pro místní 

rozvoj. V čele HS stojí ředitel společnosti, neboli náčelní HS ČR. Kromě HS jako o.p.s. 

existuje i HS jakožto občanské sdružení. Oba tyto subjekty spolu úzce spolupracují [5], [35], 

[42]. 
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Mezi základní úkoly HS ČR patří preventivní a záchranná činnost a také poskytování 

první pomoci v horském terénu [5]. 

HS ČR působí v 7 horských oblastech na území ČR, což dohromady dává prostor 

s necelými 7 tis. km2. V rámci HS ČR působí bez mála 500 osob, z čehož je přibližně 90 

profesionálních záchranářů HS a zbytek tvoří její dobrovolní členové. Z dobrovolných členů 

jich pak zhruba 40 pravidelně doplňuje profesionální záchranáře jako tzv. sezónní 

záchranáři. Roční výdaje ze státního rozpočtu z kapitoly MMR dosahují částky okolo 

140 mil. Kč [5], [12], [35], [42]. 

Celkem je zřízeno 79 stanovišť, odkud členové HS poskytují pomoc, z čehož 

je většina tvořena záchrannými stanicemi HS a menší část služebnami HS [35], [42]. 

Počet zásahů HS se v součtu všech hlídaných oblastí pohybuje mezi 8-9 tis. za rok. 

Z dlouhodobého hlediska počet zásahů HS ČR narůstá [5], [38], [42]. 

1.1.7. Vodní záchranná služba ČČK 

 

Obr. 8: Vodní záchranná služba ČČK [56] 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, z.s., je dobrovolnou neziskovou 

občanskou organizací, jež je jako kolektivní člen součástí ČČK a která na základě memorand 

a dohod spadá pod ostatní složky IZS. VZS je rovněž členem celosvětové organizace vodní 

záchrany. Základní organizační struktura VZS je tvořena 34 pobočnými spolky, tedy 

základními místními organizacemi. Řídící a organizační funkci VZS má její prezidium. 

V čele VZS stojí její prezident [8], [50], [55-56]. 

Mezi základní úkoly VZS ČČK  patří organizace a provádění preventivní a záchranné 

činnosti a také poskytování první pomoci na vodních plochách a tocích a v jejich blízkosti. 

Cílem VZS ČČK je zejména snížit počet utonulých osob v ČR [55-56]. 
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VZS působí ve vybraných lokalitách v rámci celé ČR. V letních měsících se jedná 

o 17 oblastí na velkých přírodních vodních plochách a celoročně VZS působí také 

na některých koupalištích, v některých aquaparcích apod. U tohoto sdružení je celkově 

zapsáno okolo 1,4 tis. osob, z čehož je ale přibližně 600 osob ve věku do 18 let. Podrobnější 

čísla o počtu členů VZS v ČR nejsou k dispozici. VZS je mimo jiné dotována ze státního 

rozpočtu prostřednictvím dotací z MV v řádu mil. Kč [8], [55-56]. 

Na každé ze 17 hlídaných přírodních lokalit provozuje VZS v různých režimech 

zpravidla 1-3 stanoviště [50], [55]. 

Přesná čísla o celkovém počtu zásahů VZS nejsou k dispozici. Každá místní 

organizace, resp. stanice první pomoci VZS, si pouze vede vlastní evidenci. Tyto statistické 

údaje se navíc převážně vztahují jen k ošetřeným osobám. Na základě několika z nich lze 

ale odhadnout, že počet ošetřených osob v rámci jedné hlídané lokality, se pohybuje v řádech 

desítek až několika málo stovek ročně. 

1.2.  Spolupráce a interoperabilita mezi vybranými složkami IZS 

Každá řešená MU je do jisté míry specifická. Odstranění jejích následků vždy 

vyžaduje dobře nastavený systém organizace a spolupráce mezi složkami IZS. Zpravidla 

řešení následků MU vyžaduje i vhodné technické prostředky a samozřejmostí jsou také 

dostatečné vědomosti, dovednosti a mnohdy i schopnost improvizace osob, které v rámci 

těchto složek figurují.  

Příkladů, kdy členové jedné složky IZS vykonávají činnosti primárně spadající pod 

jinou složku, je velmi mnoho. Za typický příklad lze uvést situaci, kdy se na místo požáru 

v bytovém domě dostaví jako první hlídka státní či obecní policie. Policisté následně 

zpravidla zjišťují ohnisko požáru a často provádějí evakuaci a někdy i záchranu osob, 

zejména z pásma zakouření. V případě požáru menšího rozsahu pak tito policisté nezřídka 

provádějí také samotné hasební práce. Přesto, že výše uvedené činnosti zcela očividně 

spadají do kompetencí jednotek PO, se s tím v praxi setkáváme téměř denně. Značná 

nebezpečí a další negativní faktory s tím související, jsou pak ve velké míře bagatelizována.  

Dalším možným příkladem je poskytování první pomoci osobám vyžadujícím 

zdravotnické ošetření, u kterých se jako první vyskytnou členové nezdravotnické složky IZS. 

Konkrétně např. při velmi častém typu zásahu jednotek HZS kraje, kterým je akutní otevření 
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uzavřených prostor. Na místě takovéto události jsou většinou nejprve policisté s hasiči, kteří 

provedou vniknutí do bytové jednotky. Následně pak často členové těchto složek provádějí 

první pomoc osobě v nouzi až do příjezdu ZZS. Ošetřování osob členy nezdravotnických 

složek IZS se děje rovněž velmi často i u dalšího typu události, k nimž hasiči, policisté 

i záchranáři denně vyjíždějí a to u dopravních nehod. Takováto MU může navíc produkovat 

mnoho dalších potřeb, které souvisejí s náplní činností jednotlivých složek IZS. Může jít 

o vznik požáru a nutnost provedení hasebních prací, možný výskyt nebezpečných látek 

a provedení tomu adekvátních opatření atd.  

V současné době jsou také někteří členové nezdravotnických složek IZS nasazováni 

při záchraně života a zdraví jako tzv. first respondeři. Nutnost poskytnutí první pomoci však 

nenastávají jen u MU, které jsou již nahlášeny prostřednictvím některého z operačních 

středisek základních složek IZS. Zejména policisté, ale čas od času i hasiči, se dostanou 

k osobám vyžadujícím provedení úkonů první pomoci také zcela náhodou, 

např. při provádění hlídkové činnosti, kondičních jízdách, návratech z jiných zásahů apod. 

Veškeré tyto situace kladou zvýšené nároky na všechny osoby pracující ve složkách IZS. 

Nejedná se pouze o perfektní zvládnutí život zachraňujících úkonů, ale z morálního hlediska 

i o lepší praktické zvládnutí dalších úkonů první pomoci, než jaké by se očekávalo 

od nezdravotnických civilních osob.  

1.2.1. Statistický přehled spolupráce mezi vybranými složkami IZS 

Spolupráce HZS ČR s dalšími složkami IZS: 

Z celkového počtu všech zásahů jednotek HZS ČR je realizováno přibližně 58 % 

ve spolupráci s PČR, 24 % ve spolupráci se ZZS a 6 % ve spolupráci s OP (viz Graf 1). 

Spolupráce HZS ČR s HS ČR a VZS ČČK je z pohledu celkového počtu zásahů jednotek 

HZS ČR v řádu setin % [34]. 
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Graf 1: Spolupráce HZS ČR s dalšími složkami IZS [34] 

Spolupráce ZZS s dalšími složkami IZS: 

Z celkového počtu všech zásahů posádek ZZS v ČR je učiněno přibližně 2 % 

ve spolupráci s HZS a jinými jednotkami PO a přibližně 6 % ve spolupráci s PČR (viz Graf 

2). Přesná data spolupráce ZZS s ostatními složkami IZS nejsou dostupná [51]. 

 

Graf 2: Spolupráce ZZS s dalšími složkami IZS [51] 

Spolupráce HS ČR s dalšími složkami IZS: 

Z celkového počtu všech zásahů HS ČR je učiněno přibližně 27 % ve spolupráci 

s pozemními posádkami ZZS. 2 % zásahů HS je pak učiněno ve spolupráci s LZS 

(viz Graf 3). Přesná data spolupráce HS ČR s dalšími složkami IZS nejsou dostupná [35]. 
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Graf 3: Spolupráce HS ČR s dalšími složkami IZS [35] 

Spolupráce mezi dalšími vybranými složkami IZS: 

 Přesné statistické přehledy spolupráce PČR, OP a VZS ČČK s  dalšími složkami IZS 

nejsou veřejně dostupné. Některé z nich však lze alespoň částečně odvodit z výše uvedených 

statistických přehledů spolupráce HZS a ZZS s vybranými složkami IZS. 
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2. Požadavky na minimální úroveň znalostí pro interoperabilitu 

V této kapitole je uveden stěžejní výčet jednotlivých požadavků na minimální úroveň 

znalostí pro interoperabilitu vybraných složek IZS. Pomezí, jež odděluje znalosti potřebné 

od těch nadbytečných, je z mnoha důvodů velmi tenké. Vše je například do značné míry 

ovlivněno subjektivními pocity a zkušenostmi těch, kteří by tuto hranici měli určovat. 

Tyto aspekty tudíž velmi znesnadňovaly úkol vytvořit jeden ucelený soubor požadovaných 

znalostí tzv. pro všechny.  

Část požadavků bylo možné odvodit kupříkladu z osnov některých preventivně 

výchovných programů, které vykonávají jednotlivé složky IZS, nebo organizace na tyto 

složky napojené. Zde lze logicky usuzovat, že pakliže dochází např. k výuce dětí 

na základních školách (jak poskytovat první pomoc, jak se zachovat při požáru apod.), 

tak by těmito elementárními znalostmi měli všichni hasiči, policisté i záchranáři bezpochyby 

sami disponovat. Z těchto výchovných programů však zdaleka nelze odvodit vše. Jednotlivé 

části navíc musejí být upraveny tak, aby na základě požadavků z praxe co nejlépe 

vyhovovaly zejména profesionálům ze složek IZS.  

Z výše uvedených důvodu bylo provedeno několik desítek konzultací s mnoha 

osobnostmi z oblasti IZS. Jednalo se převážně o příslušníky HZS ČR a PČR, zaměstnance 

ZZS a v menší míře také o zaměstnance OP, HS ČR a VZS ČČK. Důraz při těchto 

konzultacích nebyl kladen pouze na názor služebních funkcionářů a vedoucích pracovníků. 

Při získávání informací šlo především o řadové členy těchto složek a jejich poznatky, 

podložené zpravidla dlouholetými zkušenostmi. Pohled na tuto problematiku byl rovněž 

zjišťován i u těch členů složek IZS, kteří na své funkce nastoupili v nedávné době a jejichž 

znalosti nabyté ze studií tak byly konfrontovány s praxí teprve krátce. Konzultace probíhaly 

také s vysokoškolskými studenty a pedagogy z různých oborů souvisejících s bezpečností 

a IZS. 

 Níže uvedenými požadovanými znalostmi by měli disponovat minimálně všichni 

příslušníci a zaměstnanci z řad HZS ČR, PČR a ZZS. Do značné míry by jimi měli 

disponovat také strážníci OP a v adekvátně omezené míře pak i členové JSDHO, zejména 

kategorií JPO II a JPO III. Jedná se tedy o naprostou většinu těch, kteří se podílejí 

na provádění záchranných a likvidačních prací při společných zásazích v rámci IZS. 
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Jedná se zejména o osoby v přímém výkonu služby vykonávající tyto činnosti na taktické 

úrovni řízení - tzv. v terénu. Jde ale rovněž o ty, jež se na likvidaci následků MU podílejí 

z operační úrovně řízení, tedy o všechny osoby sloužící na operačních střediscích 

jednotlivých složek IZS. V uvedeném výčtu navíc figurují také osoby, které se při zvlášť 

závažných událostech či krizových stavech podílejí také na strategické úrovni řízení. 

Zaměstnancům a dobrovolným členům dalších složek IZS (HZSP, HS ČR, VZS 

ČČK atd.) mohou níže uvedené požadavky posloužit jako pomůcka pro rozšíření 

si důležitých znalostí, mnohdy však nad povinný rámec. Tato možnost se týká rovněž 

zaměstnanců obecních a městských úřadů, magistrátů, krajských úřadů, ministerstev 

a velkých právnických osob, jejichž náplň činnosti nějakým způsobem souvisí s IZS 

nebo bezpečností obecně. Mohou se sem zařadit např. zaměstnanci z oddělení a odborů 

krizového řízení, obrany, bezpečnosti, ale částečně také technici PO, vedoucí pracovníci 

ostrahy a další. 

Vypracovaný seznam konkrétních požadavků na znalosti je rozdělen do 4 podkapitol. 

Každá část tak díky tomu tvoří jeden ucelený blok požadovaných znalostí, primárně podle 

své faktické povahy. Pomocí dělení do těchto jednotlivých oblastí lze vcelku intuitivně 

odvodit, která ze složek IZS je garantem pro rozšíření daných znalostí mezi členy dalších 

složek IZS (viz kapitola 4.2.). V souvislosti s tím lze předpokládat, že členové té složky, 

k níž se konkrétní podkapitola vztahuje, těmito základními znalostmi již zpravidla disponují. 

Kvůli požadavkům na standardní výkon svého povolávání a díky školením a výcvikům 

v rámci své organizace, lze rovněž usuzovat, že úroveň jejich znalostí bude v převážné 

většině bodů mnohem hlubší, než jsou zde uvedená minima. 

U malé části požadavků však nelze jednoznačně určit, do které oblasti spadají. Může 

to být zapříčiněno například tím, že se požadavek primárně vztahuje hned k více složkám 

IZS současně. Dalším možným důvodem je fakt, že se daným požadavkem přímo nezaobírá 

žádná ze základních složek IZS a přesto je, vzhledem ke své významnosti, v tomto výčtu 

uveden. V takových případech byly požadavky umístěny buďto do první oblasti, obsahující 

obecné požadavky související s IZS, nebo do oblastí vztahující se ke složkám, které mají 

k danému požadavku logicky nejblíže. 

Pro přehlednost výčtu všech požadavků bylo provedeno jejich očíslování. To je vždy 

tvořeno předčíslím (podle konkrétní oblasti) a pořadovým číslem požadavku (v rámci dané 
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oblasti). Tento systém byl zvolen tak, aby byl seznam požadavků celkově přehledný 

a také kvůli možnosti snadné identifikace oblasti podle předčíslí požadavku. Další výhodou 

tohoto číslování je možnost tento seznam kdykoliv v budoucnu bez komplikací upravit. 

Zanedbatelnou nevýhodou je fakt, že na první pohled není znám celkový počet požadavků 

na minimální úroveň znalostí.  

V této kapitole je uveden pouze prostý výčet požadovaných znalostí. Podrobnější 

informace o provádění přípravy vedoucí k získání těchto znalostí se nacházejí v kapitole 4. 

2.1.  Požadované znalosti z oblasti integrovaného záchranného systému 

První oblast požadavků obsahuje všeobecné znalosti o IZS, jeho fungování a také spolupráci 

a koordinaci mezi jeho složkami. Jsou zde uvedeny rovněž požadavky, které s IZS souvisejí 

v menší míře, ale přesto jsou z hlediska bezpečnosti podstatné. Jde například o základní 

znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva, havarijního plánování a krizového řízení. Zařazeny 

zde jsou také požadavky, které nejde jednoznačně zatřídit do ostatních oblastí. 

1-1 Integrovaný záchranný systém – terminologie, zjednodušená definice, princip 

fungování, využití; správní úřad pro výkon státní správy ve věci IZS – základní 

informace. 

1-2 Mimořádná událost - zjednodušená definice. 

1-3 Záchranné a likvidační práce – zjednodušená definice, princip rozdělení. 

1-4 Složky IZS – rozdělení; základní složky IZS – výčet, základní charakteristika; 

ostatní složky IZS – základní informace, princip zařazení subjektu mezi ostatní 

složky. 

1-5 Dokumentace IZS: zprávy o zásahu, dohody mezi složkami, Požární poplachový 

plán a Poplachový plán IZS kraje atd. – terminologie, základní informace. 

1-6 Stupně poplachu IZS – výčet, základní charakteristika. 

1-7 Typové činnosti IZS – výčet, účel, použití. 

1-8 Úrovně řízení zásahu – výčet, základní charakteristika, vzájemné propojení. 

1-9 Operační středisko IZS, operační střediska složek IZS – základní informace, 

spolupráce, informační podpora; datová věta – zjednodušený princip fungování. 
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1-10 Velení u společného zásahu složek IZS – zásady, formy, pravomoci, princip určení 

velitele zásahu, vedoucí složek, pomocníci, velitelé sektorů a úseků, štáb VZ, 

označování apod. 

1-11 Koordinace složek IZS – principy, pravidla; spojení v  místě zásahu mezi složkami 

IZS – základní pravidla, technické prostředky. 

1-12 Komunikace s veřejností a médii u společného zásahu složek IZS – základní 

pravidla; pořizování audio a video záznamů u zásahu – pravidla, možnosti 

zveřejňování. 

1-13 Poskytování osobní a věcné pomoci – základní právní rámec. 

1-14 Povinnost mlčenlivost – základní právní rámec. 

1-15 Prokazování příslušnosti ke složce IZS – přehled. 

1-16 Stálá spolupráce složek v rámci IZS – LS PČR (LZS, LHS), apod. – základní 

přehled. 

1-17 Ochrana obyvatelstva – zjednodušená definice a úkoly, participující subjekty. 

1-18 Improvizovaná ochrana osob – základní pravidla. 

1-19 Varování a informování obyvatelstva – rozdělení, způsoby; signály sirén 

– rozdělení; všeobecná výstraha – správná reakce. 

1-20 Evakuace – základní informace, postupy při vyhlášení, úkoly jednotlivých složek 

IZS; evakuační zavazadlo – složení. 

1-21 Havarijní plánování a krizové řízení – základní informace, význam, participující 

subjekty. 

1-22 Krizové stavy – terminologie, výčet, základní informace. 

1-23 První psychologická pomoc u společného zásahu složek IZS – organizace 

a základní pravidla poskytování; psychosociální pomoc – principy poskytování. 

1-24 Psychologická služba a intervenční týmy v rámci složek IZS – základní informace, 

využití. 

1-25 Kontakt s tělesně postiženými osobami – základní pravidla. 

1-26 Kontakt s duševně nemocnými osobami – základní pravidla. 

1-27 Kontakt s osobami pod vlivem návykové látky – základní pravidla. 

1-28 Kontakt s agresivními osobami – základní pravidla. 

1-29 Dopravní nehody – nebezpečí, činnosti složek IZS.  

1-30 Řízení a usměrňování dopravy – oprávnění, základní pravidla. 
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1-31 Alternativní pohony: LPG, CNG, elektro apod. – základní informace, identifikace, 

nebezpečí. 

1-32 Oxid uhelnatý – výskyt, nebezpečí. 

1-33 Práce na vodě a zamrzlé vodní hladině – základní pravidla, praktický výcvik. 

1-34 Záchrana tonoucího a záchrana z ledu – základní pravidla, praktický výcvik. 

1-35 Označování technických prostředků vybraných složek IZS – základní přehled. 

2.2.  Požadované znalosti z oblasti Hasičského záchranného sboru ČR 

a jednotek PO 

Druhá oblast požadavků je primárně cílena na znalosti z požární ochrany, technické první 

pomoci a dalších témat z pole působnosti převážně HZS ČR a jednotek PO. 

2-1 Jednotky PO – úkoly, druhy, kategorie, základní informace. 

2-2 HZS ČR – základní informace: úkoly, struktura, atd. 

2-3 Pravomoci příslušníků HZS ČR – základní přehled. 

2-4 Stanice a jednotky HZS kraje – základní přehled, předurčenosti. 

2-5 Rozmístěná sil a prostředků HZS ČR a jednotek PO – princip, dojezdové časy, 

základní přehled v rámci prostoru působnosti.  

2-6 Technické prostředky HZS ČR a jednotek PO – základní přehled. 

2-7 Odbornosti a specializace příslušníků HZS ČR – základní přehled. 

2-8 Personální složení složky HZS ČR a JPO na místě zásahu: velitel hasičů, velitel 

družstva atd. – přehled, základní informace, označení. 

2-9 Hoření – zjednodušená definice, podmínky, základní informace o hořlavinách, 

oxidačních činidlech a iniciačních zdrojích. 

2-10 Požár – zjednodušená definice, příznaky, třídy, pásma a fáze požáru, základní 

přehled nebezpečí a činností u požárů. 

2-11 Teplota vzplanutí a teplota vznícením, meze výbušnosti – základní informace. 

2-12 Zplodiny hoření – vznik, složení, nebezpečí, neutrální rovina, praktický výcvik 

činnosti v zakouřeném prostředí. 

2-13 Ochrana dýchacích cest: improvizovaná ochrana, dýchací přístroje, filtrační masky, 

vyváděcí masky – základní informace, praktický výcvik. 

2-14 Přenos tepla – základní informace, šíření požáru, sálavé teplo, odstupové 

vzdálenosti. 
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2-15 Nástupní plochy pro požární techniku – význam, výskyt. 

2-16 Přerušení hoření – základní principy, hasiva (voda, hasicí pěny, hasicí plyny, hasicí 

prášky) - základní informace. 

2-17 Hasicí přístroje – použití, výskyt, rozdělení, značení, doba činnosti, nebezpečí, 

praktický výcvik. 

2-18 Vnitřní hydrantové systémy – základní informace, výskyt, použití.  

2-19 Stabilní hasicí zařízení – základní informace, výskyt, nebezpečí. 

2-20 Požáry jedlých olejů a tuků – základní pravidla hašení, praktický výcvik. 

2-21 Požáry oblečení na osobách – základní pravidla hašení. 

2-22 Tlakové lahve – základní informace, identifikace, nebezpečí. 

2-23 Nebezpečné látky – definice, základní informace, výskyt a identifikace, nebezpečí, 

odstupové vzdálenosti. 

2-24 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou – základní pravidla, praktický výcvik. 

2.3.  Požadované znalosti z oblasti zdravotnické záchranné služby 

Třetí oblast je určena pro shromáždění požadavků souvisejících s poskytováním 

přednemocniční neodkladné péče a první pomocí. Jedná se tedy o znalosti z pole působnosti 

převážně ZZS. Rovněž je zde umístěno několik požadavků na znalosti z oblasti 

epidemiologie. 

3-1 ZZS – základní informace: úkoly, struktura, atd. 

3-2 Pravomoci zaměstnanců ZZS – základní přehled, rozdíly. 

3-3 Výjezdová stanoviště a výjezdové skupiny ZZS – základní přehled. 

3-4 Rozmístěná sil a prostředků ZZS – princip, dojezdové časy, základní přehled 

v rámci prostoru působnosti.  

3-5 Odbornosti a specializace zaměstnanců ZZS – základní přehled. 

3-6 Personální složení složky ZZS na místě zásahu: vedoucí zdravotnické složky, 

vedoucí lékař, vedoucí odsunu atd. – přehled, základní informace, označení. 

3-7 Technické prostředky ZZS – základní přehled, kompatibilita s prostředky dalších 

složek, praktický výcvik. 

3-8 Transport pacienta – přehled možností, praktický výcvik. 

3-9 Trauma plán – základní informace, pravidla vyhlašování. 
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3-10 Třídění velkého počtu raněných – START, lékařské třídění - základní pravidla, 

praktický výcvik. 

3-11 Spolupráce se zdravotníky jiných složek IZS – přehled, pravomoci, pravidla 

součinnosti a komunikace, praktický výcvik. 

3-12 Dopravní zdravotní služby – základní informace, pravidla využití. 

3-13 Poskytování první pomoci při akutních stavech: srdeční zástava, dušení, šokové 

stavy, cévní mozková příhoda, krvácení, pneumotorax, popáleniny a opařeniny, 

úraz elektrickým proudem, podchlazení a omrzliny, otrava, poranění chemikáliemi, 

epilepsie, anafylaktický šok, ztrátová poranění, zlomeniny, crash syndrom, blast 

syndrom atd. – základní pravidla, nebezpečí, praktický výcvik. 

3-14 Systém first responderů – základní informace, princip fungování. 

3-15 Automatizovaný externí defibrilátor (AED) – výskyt, princip fungování, praktický 

výcvik. 

3-16 Epidemiologie – základní informace. 

3-17 Bariérové pomůcky – přehled, praktický výcvik použití. 

3-18 Kontakt s infekčními pacienty – pravidla, nebezpečí, praktický výcvik. 

2.4.  Požadované znalosti z oblasti Policie ČR a obecní/městské policie 

Čtvrtá oblast požadavků je zaměřena na znalosti z oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti 

osob a majetku, kriminalistiky apod. Jde tedy o pole působnosti zejména PČR a částečně 

také OP.  

4-1 PČR – základní informace: úkoly, struktura, atd. 

4-2 OP – základní informace: úkoly, struktura, apod. 

4-3 Pravomoci příslušníků PCŘ – základní přehled. 

4-4 Pravomoci strážníků OP – základní přehled, omezení oproti příslušníkům PČR. 

4-5 Služebny a hlídky PČR – základní přehled. 

4-6 Rozmístění sil a prostředků PČR – princip, dojezdové časy, základní přehled 

v rámci prostoru působnosti. 

4-7 Odbornosti a specializace příslušníků PČR - základní přehled. 

4-8 Personální složení složky PČR na místě zásahu: velitel policie, velitel hlídky atd. 

– přehled, základní informace, označení. 

4-9 Technické prostředky PČR – základní přehled. 
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4-10 Technické prostředky OP – základní přehled. 

4-11 Aktivní střelec – taktika zákroku, spolupráce mezi složkami.  

4-12 Demonstrování úmyslu sebevraždy – taktika zákroku, spolupráce mezi složkami. 

4-13 Nástražný výbušný systém – taktika zákroku, spolupráce mezi složkami. 

4-14 Pátrání po pohřešované osobě – taktika zásahu, spolupráce mezi složkami, 

možnosti nasazení kynologů, letecké techniky apod. 

4-15 Použití zvláštního zvukového a výstražného zařízení – základní právní rámec. 

4-16 Jízda vozidel s právem přednostní jízdy – základní pravidla uvolnění cesty, 

průjezdný pruh. 

4-17 Kriminalistika – základní informace, postupy zajišťování stop, neznehodnocování 

stop na místě zásahu. 

4-18 Vstup do obydlí, vnikání do uzavřených prostor – základní právní rámec. 

4-19 Zbraně a munice – základní pravidla při výskytu na místě zásahu, manipulace 

se zbraní, praktický výcvik. 

4-20 Přestupkové a správní řízení – základní právní rámec. 

4-21 Prokazování totožnosti – základní právní rámec. 

4-22 Omezení na osobní svobodě, donucovací prostředky – základní právní rámec, 

základní přehled. 

4-23 Fyzické napadení zachránce – prevence, reakce, praktický výcvik. 
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3. Posouzení stávajícího stavu znalostí o jiných základních 

složkách IZS a jejich činnosti 

3.1.  Popis metody průzkumného šetření 

Pro účely posouzení stávajícího stavu znalostí osob pracujících v některé 

z vybraných složek IZS, byla zvolena metoda průzkumu formou elektronického 

dotazníkového šetření (viz Příloha I). Jedná se o kombinaci klasického dotazníku 

a znalostního testu. Pomocí osobních kontaktů autora, e-mailových žádostí a několika 

celostátních internetových stránek věnujících se oblasti IZS a jeho jednotlivým složkám 

(např. Týdeník policie, Modrá hvězda života apod.), byl dotazník rozšířen mezi osoby 

pracující v různých složkách IZS. Po přibližně 4 týdnech došlo k ukončení sběru dat. 

Statistický soubor byl v té době tvořen odpověďmi od celkem 374 respondentů. Autorem 

však bylo následně 42 prvků statistického souboru odstraněno, jelikož tito respondenti 

nesplňovali základní kritérium nutné pro účast v tomto průzkumu. Jednalo se o podmínku 

(se kterou byli všichni potenciální respondenti seznámeni ihned v úvodním textu dotazníku), 

že musejí pracovat v některé ze složek IZS. Po zmíněné redukci tedy výsledný statistický 

soubor činil 332 respondentů.  

S ohledem na stanovené oblasti požadavků na minimální úroveň znalostí v rámci 

interoperability (viz kapitola 2), byly vybrány takové otázky, díky kterým je možné 

co nejobjektivněji zhodnotit znalosti osob pracujících ve složkách IZS. 

V úvodu byly testové otázky zaměřeny na obecné informace o IZS, jeho složkách 

a také na některá praktická specifika společných zásahů složek IZS (typové činnosti IZS, 

bezpečnost při zásazích u dopravních nehod, rizika výskytu nebezpečných látek u zásahů, 

vyžadování osobní či věcné pomoci, poskytování první psychologické pomoci atd.). 

Po jedné otázce byly v testu směřovány také na základy krizového řízení a havarijního 

plánování a jedna otázka se týkala také ochrany obyvatelstva. Tato úvodní část obsahovala 

celkem 14 otázek. 

Po úvodní části se vždy několik otázek vztahovalo k jednotlivým základním složkám 

IZS a také k oblastem, které s těmito složkami úzce souvisejí. Úsek otázek zaměřený 

na fungování HZS ČR a jednotek PO, požární ochranu jako takovou a první technickou 
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pomoc obsahovala celkem 7 otázek. Oblast věnující se ZZS a poskytování první pomoci, 

vč. otázky týkající se rizika přenosu infekce na zachránce, byla v celkovém rozsahu 8 otázek. 

Na závěr znalostního testu bylo uvedeno 6 otázek, které se vztahovaly k fungování PČR 

a MP a také ke kriminalistice či ke správnému chování při útoku aktivního střelce. 

Pro každou z celkových 35 položených otázek v hlavní znalostní části, byly 

nabídnuty čtyři možnosti odpovědi, z nichž šlo vždy zvolit pouze jednu. Jednalo se tedy 

o seznam 35 polytomických disjunktivních otázek. Všechny otázky i nabízené odpovědi 

byly pečlivě zvažovány, ověřovány v odborné literatuře a právních předpisech a také 

konzultovány s odborníky z řad akademických pracovníků a zejména z řad příslušníků 

a zaměstnanců HZS ČR, PČR, ZZS i OP. Těmito odborníky byla zhotovená znalostní část 

dotazníku před zveřejněním také zkontrolována. Na základě toho došlo k opravě několika 

drobných nejasností a odstranění jedné chybně položené otázky.  

Po věcné znalostní části dotazníku následovaly sociodemografické otázky 

identifikující jednotlivé respondenty. Zde šlo, kromě standardních informací jakými jsou 

pohlaví, věk, či nejvyšší dosažené vzdělání, také o složku IZS, v níž respondenti pracují. 

Účastníci průzkumu zde byli dotazováni rovněž na kraj, ve kterém pracují, délku jejich praxe 

v rámci IZS a také na to, zda jsou dobrovolnými členy některé další složky IZS. 

Závěrečná doplňková část dotazníku obsahovala také 4 polytomické otázky 

s odpověďmi formou Likertovy škály, které se dotazovaly na zkušenosti a postoje 

respondentů na fungování IZS a spolupráci mezi jednotlivými složkami. U jedné z těchto 

otázek (zda funguje IZS v praxi dobře) měli respondenti možnost i odpověď písemně 

zdůvodnit. Této možnosti však bylo využito pouze nepatrným zlomkem respondentů 

(viz podrobnější analýzy níže). 

V samotném závěru bylo respondentům poděkováno a byl zde umístěn také prostor 

pro připomínky respondentů směrem k autorovi. Rovněž zde byl umístěn odkaz na stránku, 

kde byl umístěn seznam všech otázek znalostního testu i s uvedenými správnými 

odpověďmi. Autor jej zde umístil proto, aby tento průzkum nebyl přínosem pouze pro něj 

a tuto práci, ale aby respondenti, kteří dotazníku věnovali svůj drahocenný čas a energii, 

mohli také získat nějakou přidanou hodnotu, kterou v tomto případě byly nové znalosti 

o fungování IZS a jeho složek. 
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3.2.  Sociodemografické informace o respondentech průzkumného šetření 

Respondenti byli identifikování podle celkem 6 základních a 1 doplňkového kritéria. 

Polovina základních kritérií se vztahovala k informacím o osobě respondenta jako takového, 

druhá polovina se pak zaměřovala na informace týkající se zaměstnání respondentů. 

3.2.1. Pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a kraj výkonu služby 

respondentů  

Níže uvedené grafy reflektují získaná data týkající se pohlaví, věku, nejvyššího 

dosaženého vzdělání a také místa, přesněji kraje, kde respondenti vykonávají službu v rámci 

některé ze složek IZS. 

Pohlaví:        Věk: 

  

Graf 4 a Graf 5: Pohlaví a věk 

Vzdělání:          Kraj ČR: 

  

Graf 6 a Graf 7: Vzdělání a kraj ČR 
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Na základě výše uvedených grafů lze považovat respondenty za dostatečně 

reprezentativní. Vyšší podíl mužských respondentů lze jednoduše přičíst faktu, že oproti 

ženám jich v rámci IZS pracuje více. Relativně nízký věkový průměr lze zase zdůvodnit 

větší ochotou mladších osob účastnit se průzkumů, nicméně tato disproporce není nikterak 

enormní. U nejvyššího dosaženého vzdělání pak lze hovořit o vyváženém zastoupení 

respondentů, stejně tak i u místa výkonu služby, kde byly zastoupeny všechny kraje ČR. 

3.2.2. Složka IZS, délka praxe v IZS a případné dobrovolnictví v další složce 

IZS respondentů 

Níže uvedené grafy reflektují získaná data týkající se konkrétní složek IZS, 

ve kterých respondenti pracují, případně i dobrovolně působí, a také jejich celkové délky 

praktického působení v rámci IZS. 

Složka IZS:        Délka praxe v IZS: 

  

Graf 8 a Graf 9: Složka IZS a délka praxe 

Členství v další složce IZS: 

 

Graf 10: Další složka IZS 
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Rovněž výše uvedená data lze považovat za vyhovující z pohledu reprezentativnosti 

respondentů. Důležitý je pozitivní fakt, že v průzkumu byly vyváženě a v dostatečné míře 

zastoupeny všechny základní složky IZS.  Negativním faktorem může být více než 2/5 

zastoupení respondentů s délkou praxe do 5 let, což může výsledky průzkumu do jisté míry 

ovlivnit. Tito respondenti jednak nemají dostatečné zkušenosti z praxe a rovněž disponují 

mnoha teoretickými informacemi, které získali díky studiím na školách, nástupních kurzech 

apod. teprve nedávno. Výsledek průzkumu může být do jisté míry ovlivněn také faktem, 

že 46 % respondentů je mimo své zaměstnání také členem JSDHO. Dá se tudíž logicky 

předpokládat, že tito respondenti disponují lepšími znalostmi z oblasti PO. To se týká 

zejména 34 respondentů z řad dobrovolných hasičů, kteří jako hasiči současně i nepracují. 

3.3.  Vyhodnocení znalostní části průzkumného šetření 

Informace získané na základě znalostní části provedeného průzkumného šetření 

mohou být do jisté míry zavádějící v důsledku subjektivně stanoveného souboru otázek 

a možných odpovědí a částečně také skladbou respondentů. Reprezentativní vzorek, udaný 

relativně velkým počtem respondentů a také jejich dostatečnou rozmanitostí (viz kapitola 3.1 

a kapitola 3.2), však zaručuje, že získaná data jsou dostatečně relevantní. Nashromážděné 

podklady tudíž lze vhodným způsobem analyzovat. Na základě získaných informací 

lze následně provést adekvátní zhodnocení současného stavu znalostí osob pracujících 

ve složkách IZS. 

Z důvodu přehlednosti jsou otázky i odpovědi uvedené v grafech, oproti původnímu 

znění uvedeném v průzkumném šetření, často zkráceny a zjednodušeny. Přesné znění otázek 

a odpovědí je uvedeno v Příloze I. 

3.3.1. Stav znalostí z oblasti integrovaného záchranného systému 

První část otázek se zaobírá obecnými informacemi o IZS a jeho složkách, 

společnými zásahy v rámci IZS a okrajově také na základy HP, KŘ a OOb. 
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IZS zjednodušeně je:      Ředitelem IZS je: 

   

Graf 11 a Graf 12: Otázky 1 a 2 

Základní složkou IZS není:         Složkou IZS v rámci kraje nemusí být: 

  

Graf 13 a Graf 14: Otázky 3 a 4 

Poplachových stupňů IZS je:         Operačním střediskem IZS je: 

  

Graf 15 a Graf 16: Otázky 5 a 6 
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STČ neslouží k:          Osobní a věcnou pomoc nemůže vyžadovat: 

  

Graf 17 a Graf 18: Otázky 7 a 8 

Stav nebezpečí je:           Pro zónu hav. plánování je vypracován: 

  

Graf 19 a Graf 20: Otázky 9 a 10 

Kolísavý 140s tón sirény znamená:    Prvotní činností u DN je provedení:    

  

Graf 21 a Graf 22: Otázky 11 a 12 
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Výstražná tabulka s č. 68 značí, že látka je:  První psych. pomoc nejčastěji poskytuje: 

   

Graf 23 a Graf 24: Otázky 13 a 14 

Na základě získaných dat z prvního okruhu otázek lze provést níže uvedené zhodnocení.  

Pozitiva: 

 přibližně 9 z 10 osob pracující v IZS má poměrně dobrý přehled o tom, které subjekty 

se řadí, či mohou řadit, mezi složky IZS, 

 téměř všichni respondenti vědí, že operačními středisky IZS jsou OPIS HZS ČR, 

 více než 3/4 respondentů je seznámeno s obsahem Typových činností složek IZS, 

 téměř 90 % dotázaných si je vědomo nutnosti prvotního provedení zajištění místa 

zásahu u DN, 

 téměř všichni napříč složkami IZS jsou obeznámeni se základními principy fungování 

první psychologické pomoci na místě MU.  

Negativa: 

 1/3 respondentů pracující v některé ze složek IZS neví, co IZS vlastně znamená, 

 46 % dotázaných neví, kolik je poplachových stupňů IZS, 

 více než 2/5 osob není seznámeno se základními zásadami vyžadováním osobní 

či věcné pomoci při zásahu, 

 27 % osob pracujících v záchranných či bezpečnostních složkách státu neví, 

jak se obyvatelstvu vyhlašuje všeobecná výstraha, 

 značná část respondentů nemá ani elementární znalosti o havarijním plánování 

a krizovém řízení 

 45 % respondentů nerozpozná druh nebezpeční při výskytu nebezpečné látky označené 

tzv. kemler kódem. 
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3.3.2. Stav znalostí z oblasti Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek PO 

Druhá část otázek se celkově zaměřuje na oblast PO. Konkrétně pak na HZS ČR 

a jednotky PO jako takové (jejich organizaci, techniku atd.) a také na činnosti a nebezpečí 

při požáru.  

Max. dojezdový čas první JPO:     Dostupná výška většiny výškové techniky: 

  

Graf 25 a Graf 26: Otázky 15 a 16 

Počet lezeckých skupin v 1 okresu:     Třídy požáru: 

  

Graf 27 a Graf 28: Otázky 17 a 18 
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Doba činnosti 6kg práškového PHP:    Nejčastější příčina úmrtí osob při požáru: 

  

Graf 29 a Graf 30: Otázky 19 a 20 

Tlaková lahev s acetylenem je nebezpečná při teplotě povrchu: 

 

Graf 31: Otázka 21 

Na základě získaných dat z druhého okruhu otázek lze provést níže uvedené zhodnocení.  

Pozitiva: 

 většina respondentů má alespoň přibližnou představu o organizaci a základních 

parametrech techniky v rámci HZS ČR, 

 prakticky všichni dotazovaní si jsou vědomi nebezpečí udušení zplodinami hoření 

při požáru. 

Negativa: 

 ani polovina respondentů nezná maximální dojezdový čas první jednotky PO na místo 

zásahu,  

 62 % respondentů nezná správně třídy požáru, 

 více než 3/5 dotázaných nemá ani přibližnou představu o době činnosti běžného 6kg 

práškového přenosného hasicího přístroje, 
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 polovina respondentů není obeznámena s možnými nebezpečími při ohřevu tlakové 

lahve. 

Některé uvedené negativní závěry jsou znepokojivé zejména s ohledem na fakt, 

že přibližně polovinu respondentů průzkumu tvořili příslušníci HZS ČR a další hasiči. 

Za alarmující skutečnost lze považovat zejména to, že ani někteří hasiči z povolání neznají 

tak základní fakta, jakými jsou třídy požáru či alespoň přibližnou dobu činnosti hasicího 

přístroje. 

3.3.3. Stav znalostí z oblasti zdravotnické záchranné služby 

V pořadí třetí část se zabývá otázkami z oblasti fungování ZZS, poskytování první 

pomoci a jednou otázkou také na riziko přenosu infekčního onemocnění.    

Počet výjezdových skupin ZZS v 1 okresu: Maximální dojezdový čas posádky ZZS: 

  

Graf 32 a Graf 33: Otázky 22 a 23 

Procento zásahů posádek ZZS bez lékaře:  Frekvence stlačování hrudníku při KPR: 

  

Graf 34 a Graf 35: Otázky 24 a 25 
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Ošetření popáleniny 3. st. 1% rozsahu:    Plocha 1 % povrchu těla je rovna povrchu: 

  

Graf 36 a Graf 37: Otázky 26 a 27 

AED neslouží k:        Nejpravděpodobnější je nákaza: 

  

Graf 38 a Graf 39: Otázky 28 a 29 

Na základě získaných dat ze třetího okruhu otázek lze provést níže uvedené zhodnocení.  

Pozitiva: 

 většina respondentů má alespoň přibližnou představu o počtu posádek ZZS, 

 více než 1/2 osob pracujících ve složkách IZS má přibližné povědomí o složení posádek 

ZZS a o jejich nasazení, 

 9 z 10 dotázaných ví, jak správně odhadnout procentuální rozsah části povrchu lidského 

těla, 

 více než 3/4 dotázaných si je vědoma rizika nákazy virovou hepatitidou při přímém 

kontaktu s krví pacienta. 
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Negativa: 

 29 % dotázaných členů složek IZS se domnívá, že posádka ZZS musí ze zákona přijet 

dříve, než je tomu ve skutečnosti,  

  2/5 respondentů nezná správnou frekvenci stlačování hrudníku při provádění nepřímé 

srdeční masáže, 

 39 % respondentů by nedokázalo správně ošetřit popáleninu, 

 21 % dotázaných osob nemá povědomí o fungování automatizovaného externího 

defibrilátoru. 

Některé uvedené negativní závěry jsou zarážející zejména s ohledem na fakt, že členové 

prakticky všech složek IZS procházejí pravidelnými školeními, výcviky apod. 

se zaměřením na poskytování první pomoci. 

3.3.4. Stav znalostí z oblasti Policie ČR a obecní/městské policie 

Poslední část otázek se zaobírá fungováním a organizací PČR, kriminalistikou, 

pravomocemi strážníků, či reakcí na útok aktivního střelce. 

Počet hlídek PČR v 1 okresu:     LS PČR běžně neslouží k provádění: 

  

Graf 40 a Graf 41: Otázky 30 a 31 
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Kriminalistický technik na místě zpravidla: Policistů-zdravotníků ve výkonu služby je: 

  

Graf 42 a Graf 43: Otázky 32 a 33 

Strážník není oprávněn:      Při útoku aktiv. střelce je správnou reakcí: 

  

Graf 44 a Graf 45: Otázky 34 a 35 

Na základě získaných dat ze čtvrtého okruhu otázek lze provést níže uvedené zhodnocení.  

Pozitiva: 

 70 % respondentů má dobrou představu o počtu hlídek PČR v přímém výkonu služby, 

 většina dotazovaných osob má alespoň přibližnou představu o činnostech prováděných 

v rámci PČR. 

Negativa: 

 více než polovina dotazovaných se domnívá, že počet policistů v přímém výkonu 

služby se zdravotnickým kurzem je mnohem větší, než je tomu ve skutečnosti,  

 1/2 respondentů nezná ani základní pravomoci strážníků obecních/městských policií, 

 47 % osob pracujících v rámci bezpečnostních a záchranných složek neví, 

jak se správně zachovat v případě, že v objektu zaútočí aktivní střelec. 
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Zarážejícím faktem je, že například u odpovědí na otázku správné reakce při útoku 

aktivního střelce téměř vůbec nezáleželo na složce IZS, v níž respondenti pracují. Z řad 

příslušníků policie tuto otázku správně zodpovědělo pouze 38 ze 73 dotazovaných (52 %). 

Celkově z výše uvedených analýz jednotlivých okruhů znalostní části průzkumu 

vyplývá, že respondenti napříč všemi vybranými složkami IZS mají v určitých směrech 

poměrně značné nedostatky. Netýká se to pouze vědomostí z oblastí, jež spadají pod jiné 

základní složky IZS, které také v převážné míře ani nejsou povinni znát. Překvapivě často 

však respondenti neznali ani odpovědi na otázky z oblastí, které se týkají přímo jejich 

vlastní složky, tzn. jejich běžného výkonu služby.  

Tento fakt lze zdůvodnit mimo jiné často špatně prováděnou odbornou přípravou, 

tedy nedostatečnými či nevhodně prováděnými školeními, výcviky, IMZ apod. Dalším 

faktorem může být také do jisté míry chybně nastavený samotný systém odborné přípravy. 

V úvahu je nutno vzít i často nedostatečné početní stavy a z toho plynoucí možný časový 

prostor pro odbornou přípravu u jednotlivých složek. Vzhledem k časovým nárokům pro 

zásahy a zákroky v průběhu služby, zejména u členů ZZS a PČR, kteří stráví většinu času 

na výjezdu nebo hlídkové službě v terénu, už na odbornou přípravu často nezbývá čas. 

Na osoby pracující v jednotlivých složkách IZS jsou někdy rovněž kladeny nároky v takové 

míře a formě, že získané znalosti jsou pak čistě teoretické a v praktickém výkonu služby 

nepoužitelné. Na reálně prospěšné znalosti, které se jim v praxi mohou hodit, 

pak v některých případech již nezbývá adekvátní prostor. Právě díky takovýmto 

vědomostem by však mohlo dojít mimo jiné ke snížení rizik u konkrétních zásahů. 

3.4.  Vyhodnocení doplňkové části průzkumného šetření 

Všichni respondenti byli na závěr průzkumu dotázáni na 4 doplňkové otázky, které 

se zaměřovaly na jejich praktické zkušenosti s IZS. Respondenti měli možnost, kromě 

odpovědí formou Likertovy škály, vyjádřit svůj názor na fungování IZS a jejich reálné 

zkušenosti rovněž formou vlastního textu. 
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3.4.1. Názor respondentů na správné fungování IZS a na dostatek kvalitních 

informací o IZS a jeho složkách 

Níže uvedené grafy reflektují osobní názory respondentů, které se týkají praktické 

funkčnosti IZS a dostatku či nedostatku informací o IZS a jeho složkách. 

Správné fungování IZS v praxi:    Dostatečné informace o IZS a jeho složkách: 

  

Graf 46 a Graf 47: Fungování IZS a dostatek informací o IZS 

Z výše uvedených grafů vyplývá, že naprostá většina respondentů zastává názor, 

že IZS prakticky funguje dobře nebo spíše dobře. Tento pohled na věc nesdílelo pouhých 17 

respondentů z 332 dotázaných.  

Konkrétní výtky respondentů ohledně fungování IZS nejčastěji směřovaly 

ke špatnému fungování TCTV a linky 112, špatnému předávání informací mezi operačními 

středisky jednotlivých složek IZS a operační řízení jako takové. Jedna z výtek se rovněž 

zaměřovala na negativní stav, kdy na operačních střediscích složek IZS pracují osoby 

s nedostatečnou praxí z terénu. Z dalších negativních připomínek pak lze zmínit absenci 

lékařské služby první pomoci a s tím související nadměrné zneužívání ZZS. Zmíněno bylo 

rovněž nedostatečné pokrytí složek IZS v krajích. V průzkumu byl dále uveden také názor, 

že ačkoliv operační řízení funguje jak má, tak v organizačním (vč. provádění pravidelné 

odborné přípravy) složky IZS správně nepracují. 

Druhá doplňková otázka poté ukázala, že se převážná většina respondentů domnívá, 

že má dostatek potřebných a kvalitních informací o fungování IZS a jeho jednotlivých 

složkách. 
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3.4.2. Praktická potřeba znalostí z oblastí jiných složek IZS a spolupráce mezi 

složkami IZS 

První níže uvedený graf reflektuje praktické zkušenosti respondentů týkající se jejich 

potřeby disponovat znalostmi, které se primárně vztahují k jiné složce IZS. Druhý 

pak vykresluje osobní názor respondentů k možnosti prohloubení spolupráce mezi 

jednotlivými složkami IZS.  

Potřeba znalostí z jiných složek IZS:   Prohloubení spolupráce mezi složkami IZS: 

  

Graf 48 a Graf 49: Potřeba znalostí z jiných složek a prohloubení spolupráce 

Data plynoucí z odpovědí na závěrečné otázky průzkumu ukazují, že více než 3/4 

respondentů se během své praxe dostalo do situace, kdy by se jim hodilo disponovat lepšími 

teoretickými či praktickými znalostmi z oblastí, které primárně spadají pod jinou složku. 

Zde je rovněž zajímavým faktem, že 8 % respondentů pracujících ve složkách IZS 

se do takovýchto situací dostává pravidelně a 57 % osob se do této situace dostalo více než 

jedenkrát.  

Větší míru spolupráce mezi jednotlivými složkami IZS, např. formou vzájemných 

školení, společných výcviků apod., by uvítalo 93 % respondentů. Pouze 8 z 332 

dotazovaných osob se k takovýmto činnostem staví negativně. Z toho lze odvodit snahu 

o aktivní přístup a zlepšení svých znalostí a praktických zkušeností těch, kteří pracují napříč 

všemi složkami IZS. To lze jednoznačně považovat za velmi pozitivní tendenci a tato práce 

má mimo jiné za cíl obdobné snahy podpořit. 
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4. Návrh na způsob přípravy v rámci složek IZS 

Každá ze složek IZS klade na své členy nemalé nároky na znalosti. Jedná se převážně 

o znalosti z oblastí, kterým se tato složka věnuje primárně. Takové znalosti jsou pro výkon 

jejich povolání jednoznačně těmi nejdůležitějšími a zde stanovené požadavky na minimální 

úroveň znalostí v rámci interoperability (viz kapitola 2.) jsou pouze jakousi přidanou 

hodnotou. To je nutné zohlednit ve všech směrech návrhu této přípravu. Musí tedy být 

zvolena taková forma vzájemných školení a výcviků, aby nedošlo k negativním dopadům 

na stávající systémy odborné přípravy jednotlivých složek. 

Dalším důležitým aspektem je, aby členové těchto složek nevnímali tento druh 

přípravy pouze jako další zbytečnou zátěž. Je žádoucí, aby členové všech zainteresovaných 

složek IZS brali získávání těchto znalostí jako něco prospěšného, tedy jako něco, co se jim 

může někdy v budoucnu hodit. Toho lze rovněž docílit vhodně zvolenou formou přípravy, 

ve spojení s dostatečnou interpretací důvodů, proč je takováto příprava vůbec realizována. 

 

Obr. 9: Součinnostní výcvik složek IZS [52] 

V rámci IZS dochází k několika paradoxním situacím. Jednou z nich je, že prakticky 

všechny složky IZS realizují různé formy dnů otevřených dveří, exkurzí, či dokonce školení 

pro veřejnost, zatímco pro členy jiných složek až na výjimky ne. Mnohdy se tak spoustu 

zajímavých poznatků dozvědí naprostí laici, zatímco lidé prakticky denně s touto složkou 

spolupracující nikoliv. Ve výsledku tak dochází i k tomu, že běžný člověk disponuje lepšími 

znalostmi o některé ze složek IZS a její činnosti, než část jejich profesionálních kolegů.  
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Za další negativum lze považovat stav, kdy dochází ke školení členů složek IZS 

osobami, které popisovanou činnost samy prakticky nikdy nevykonávají a mnohdy ani nikdy 

nevykonávaly. Sem lze zařadit např. provádění pravidelné odborné přípravy části příslušníků 

PČR a HZS ČR, kteří jsou školeni v oblasti poskytování první pomoci zdravotními sestrami 

ze zdravotnických zařízení MV, či kolegy z různých oddělení zabývajících se služební 

přípravou příslušníků.  

Současný systém fungování odborné přípravy a vzdělávání v rámci složek IZS 

(zejména u HZS ČR a PČR), zvláště pak oblast přípravy na poskytování první pomoci, 

by si díky své komplikovanosti zasloužil podrobnější analýzu. Kvůli požadavkům 

na dosažené vzdělání části lektorů například často vyučují osoby, které sice mají 

vystudovanou vysokou školu, ale nedisponují vůbec žádnými zkušenostmi z praxe. 

Aspektů, které ovlivňují možnosti vzájemné přípravy mezi složkami IZS je takové 

množství, že přesahují rámec této práce. Z praktického hlediska by bylo přínosné věnovat 

jim samostatnou pozornost, např. v práci navazující na tuto. V této kapitole je tedy stanoven 

pouze obecný návrh a výčet doporučení. Díky nim se lze přiblížit ideálnímu stavu, kdy bude 

každý hasič, policista i záchranář disponovat minimálními požadovanými znalostmi.  

4.1.  Návrh časové osy přípravy 

Primárně je důležité, aby členové jednotlivých složek disponovali dostatečnými 

znalostmi v rámci svého standardního působení a teprve poté získávali jakékoliv další 

vědomosti. Z tohoto důvodu je potřeba přizpůsobit také návrh časové osy přípravy mezi 

jednotlivými složkami IZS. 

Každá ze složek disponuje jiným časovým prostorem pro provádění odborné 

přípravy. Je proto nutné zvolit takový časový horizont, který nebude tzv. šibeniční a který 

bude respektovat množství požadovaných znalostí. Samozřejmostí je, že tento časový rámec 

nesmí nikterak omezovat samotný výkon služby. 

Člověk, který bez jakýchkoliv předchozích zkušeností nastoupí k HZS ČR, PČR, 

ZZS či jiné složce IZS, potřebuje určitou dobu na adaptaci. Musí nejprve zjistit, jak daný 

subjekt funguje, seznámit se s organizací práce, zaškolit se na používání řady technických 

prostředků apod. Doba k tomuto potřebná je u jednotlivých složek IZS individuální. Velmi 
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obecně však lze považovat nově přijatého člena složky IZS v prvních přibližně 3 letech 

služby za enormně zatíženého.  

Tomuto faktu musí být rovněž přizpůsoben časový rámec vzájemné přípravy členů 

složek IZS v rámci jejich interoperability. Nový člen by měl nejprve disponovat 

dostatečnými znalostmi v rámci své vlastní složky a teprve poté by měl začít nabývat další 

znalosti. Návrh tedy stanovuje, aby členové vybraných složek IZS začali se získáváním 

těchto znalostí nejdříve po uplynutí doby 3 let od nástupu k těmto složkám (viz Obr. 10). 

 

Obr. 10: Návrh časové osy přípravy 

 Doba potřebná k získání všech požadovaných znalostí je předem jen velmi těžko 

odhadnutelná. Existuje zde totiž opět množství ovlivňujících faktorů, které musejí být před 

zavedením do praxe podrobeny detailnějším analýzám. S ohledem na množství a typ 

požadovaných znalostí však lze odhadnout, že vhodnou formou přípravy lze docílit výsledku 

do 3 let od zařazení člena do systému této přípravy. Potvrdit či vyvrátit tento odhad však 

může pouze praktické provádění této přípravy. Po získání požadovaných znalostí 

je samozřejmostí jejich následné pravidelné opakování a to dle potřeby v plném, nebo 

adekvátně omezeném rozsahu. 

4.2.  Návrh věcného rozdělení oblastí přípravy 

Jak již bylo zmíněno, příprava by měla probíhat způsobem, že se budou jednotlivé 

složky IZS školit navzájem. Fakticky jde o stav, kdy členové jedné složky připraví 

své kolegy z jiných složek na část situací, které mohou při výkonu služby nastat. Obrovskou 

výhodou takovéhoto formátu přípravy je fakt, že na základě praktických zkušeností, 
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lokálních podmínek apod., může školitel adekvátně přizpůsobit míru a formu konkrétního 

požadavku podle specifických potřeb konkrétní složky IZS a jejich členů. Důraz na některé 

požadavky může být v rozdílné míře kladem například pro policisty z dálničního či poříčního 

oddělení, nebo třeba pro policisty z obvodního oddělení uprostřed hor a z oddělení v blízkosti 

chemického závodu. 

Dalším obrovským přínosem je, že tato forma přípravy téměř s jistotou zaručuje, 

že školitelé dané problematice opravdu rozumí a že s ní mají bohaté praktické zkušenosti. 

Výhodu lze spatřit rovněž v tom, že se členové jednotlivých složek mohou v průběhu 

přípravy vzájemně a bezprostředně věcně konfrontovat. Mohou také v mnohem větší míře 

prodiskutovat již realizované společné zásahy, nebo si nacvičit konkrétní modelové situace. 

To vše je přínosné z hlediska bezpečnosti i efektivity zásahu. Členové konkrétní složky IZS 

totiž často vidí danou situaci pouze ze svého úhlu pohledu a může jim tak chybět přínosný 

celkový pohled na věc. 

Taktéž z hlediska časového rámce přípravy (viz kapitola 4.1.) je vhodné, aby byla 

příprava k získávání požadovaných znalostí vhodně rozprostřena mezi jednotlivé složky 

IZS, případně i jejich různé útvary či oddělení. Jednotlivé požadavky proto byly 

již v kapitole 2. rozděleny do čtyř oblastí a to zpravidla podle složek IZS, k nimž se dané 

znalosti vztahují.  

Vhodné podmínky pro rozšíření některých nejednoznačně zařaditelných požadavků 

však mohou mít v různých částech ČR rozdílné subjekty. Individuální je v rámci ČR rovněž 

výskyt a působení ostatních složek IZS a také míra jejich spolupráce se složkami základními. 

I tomuto je potřeba návrh přípravy přizpůsobit. Velmi ovlivňujícím faktorem z hlediska 

věcného rozdělení přípravy mezi složky IZS je také aspekt personální, který je podrobněji 

rozebrán v  kapitole 4.4. Níže uvedené rozdělení je tedy nutné brát pouze jako souhrn 

doporučení, které však v některých případech nemusí být tou nejideálnější variantou.  

Požadavky z kapitoly 2.1. se týkají převážně obecných znalostí vztahujícím se k IZS. 

Z tohoto důvodu je taktéž záběr subjektů, které by měly za rozšíření těchto znalostí mezi 

členy složek IZS zodpovídat, nejednoznačný a poměrně široký. Obecně však lze doporučit, 

aby většinu z těchto požadovaných znalostí předávali příslušníci HZS ČR. Mělo 

by jít o příslušníky z různých oddělení a pracovišť, která mají k jednotlivým požadavkům 

nejblíže. Logicky se jedná zejména o oddělení IZS a služeb. Některé požadavky však spadají 
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také pod oddělení ochrany obyvatelstva, operačního řízení, nebo např. pracoviště právní 

či psychologické. V přiměřené míře na šíření znalostí z této oblasti mohou participovat také 

další subjekty, například různá pracoviště krizového řízení v rámci PČR a ZZS, vybrané 

ostatní složky IZS, krajské úřady, či různé neziskové organizace. 

Znalosti plynoucí z kapitoly 2.2., tedy oblasti týkající se zejména požární ochrany 

a technické první pomoci, by měly mezi ostatní členy složek IZS rozšiřovat primárně 

příslušníci HZS ČR. Mělo by jít o příslušníky z oddělení IZS a částečně také stavební 

prevence. Především by se však mělo jednat o příslušníky s dlouholetou zkušeností 

s výjezdovou činností jednotek HZS kraje. Důležité je, aby se na přípravě podíleli příslušníci 

různých funkcí, ať už velitelských, či z řad strojní, chemické či jiné služby, lezců apod. 

Částečně se na přípravě ostatních vybraných složek v této oblasti mohou podílet i jiné 

jednotky PO a další subjekty. 

 

Obr. 11: Vzájemná příprava mezi složkami IZS [53] 

Požadavky uvedené v kapitole 2.3. se týkají poskytování první pomoci, 

epidemiologie, transportu raněných osob apod., tedy znalosti spadající převážně pod ZZS. 

Kromě zaměstnanců ze vzdělávacích a výcvikových středisek ZZS by mělo jít opět primárně 

o členy ZZS, kteří s požadovanými znalosti běžně pracují při výkonu služby. Mělo by se tedy 

jednat zejména o vybrané lékaře, zdravotnické záchranáře a řidiče-záchranáře. Participovat 

v této oblasti mohou další subjekty jako například hygienické stanice, nemocniční oddělení 

typu ARO/JIP, ČČK, VZS apod. 
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Znalosti plynoucí z požadavků uvedených v kapitole 2.4. se vztahují převážně 

k veřejnému pořádku, bezpečnosti a ochraně osob a majetku, kriminalistice atd. Logicky 

tak největší část přípravy z této oblasti spadá na ozbrojené bezpečnostní sbory ČR. Primárně 

se jedná o PČR a její různé útvary a oddělení. Jde např. o pohotovostní a eskortní oddělení, 

speciální pořádkovou jednotku, psovody, leteckou či pyrotechnickou službu, kriminální 

službu a mnoho dalších. Část požadavků je zaměřena také na obecní a městské policie. 

Je proto logické, že i ony by se měly na této přípravě podílet. Dalšími možnými participující 

subjekty mohou dle místních podmínek být i např. Vězeňská služba ČR, Celní správa ČR, 

nebo Armáda ČR. 

4.3.  Návrh praktického provádění přípravy 

Dosažení téměř všech požadovaných znalostí se neobejde bez alespoň omezené 

přípravy v teoretické rovině. Některé uvedené znalosti jsou pak teoretické zcela. Je žádoucí, 

aby členové složek IZS měli určitý teoretický základ o fungování IZS a věcech s IZS 

bezprostředně souvisejícími. Rozsah těchto teoretických znalostí by však měl být omezen 

na nejnutnější minimum. 

Důraz by měl být kladem převážně na praktické činnosti. Jde primárně o to, 

aby si mohli hasiči, policisté i záchranáři při tomto výcviku vyzkoušet různé činnosti 

tzv. nanečisto, tedy dříve, než je budou muset provádět v přímém výkonu služby. U mnoha 

požadavků je však praktická část spojena s teorií. Vhodným příkladem může být požadavek 

na znalost praktického používání hasicího přístroje. Je vhodné, aby si každá školená osoba 

vyzkoušela jeho použití tzv. na vlastní kůži, což je z praktického hlediska mnohem 

přínosnější, než učení se o funkci hasicích přístrojů pouze z různých prezentací, návodů, 

či piktogramů. Bez teoretických znalostí alespoň základních informací o požárech, hasivech, 

apod., však může být jeho použití v praxi nežádoucí a dokonce nebezpečné.  

Z výše uvedených důvodů je třeba adekvátně skloubit jak teoretickou, tak praktickou 

část této přípravy. I zde tudíž platí podmínka vhodně zvoleného celkového formátu přípravy. 

Toho lze v této části docílit mimo jiné řádnou předchozí přípravou na provádění školení 

a výcviku, což opět souvisí s dobrou volnou školitelů. 
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4.4.  Personální aspekty návrhu přípravy 

Striktně dodržovaným pravidlem ohledně výběru vhodných školitelů by mělo být, 

aby přípravu ostatních kolegů z IZS prováděli takoví školitelé, kteří mají k dané 

problematice blízko a kteří disponují nadprůměrnými znalostmi z dané oblasti. Je zde proto 

potřeba brát zřetel na individuální kvality jednotlivých příslušníků a zaměstnanců složek 

IZS, jejich zkušenosti (např. z předchozího či souběžného zaměstnání, působení u jiné složky 

apod.), jejich zájmy a také jejich vzdělání.  

Důležitými aspekty pro výběr vhodného školitele jsou také jeho komunikační 

a prezentační schopnosti. Za vhodného lektora totiž nelze považovat někoho, kdo dané 

problematice sice výborně rozumí, ale tyto znalosti následně nedokáže vhodným způsobem 

předat ostatním.  

Velmi důležitým faktorem je také chuť a ochota školitelů se na takovémto druhu 

přípravy podílet. Je markantní rozdíl, jestliže danou problematiku vysvětluje někdo, koho 

to baví a kdo věří ve smysl takovéhoto školení, nebo někdo, kdo danou činnost vykonává 

z donucení a považuje ji za zbytečnou.  

4.5.  Ekonomické aspekty návrhu přípravy 

Při vhodně nastavené formě přípravy jsou náklady na její realizaci z pohledu objemu 

financí na fungování IZS zcela minimální. Jedná se zejména o náklady spojené 

s personálním a materiálně-technickým zabezpečením provádění přípravy.  

Náklady na personální zabezpečení, tedy finance např. na proplácení přesčasových 

hodin členům složek IZS, lze z velké části zredukovat. Při dobré organizaci této přípravy 

je reálné, aby byla minimálně její část prováděna přímo během výkonu služby školených 

i školitelů. Limitujícím faktorem je zde vytíženost a nenaplněné početní stavy některých 

složek IZS, zejména ZZS a PČR. I přesto je možné formu přípravy vhodně přizpůsobit tak, 

aby byla daná krátkodobá školení prováděna v převážné míře bez nutnosti stažení posádky 

či hlídky z výkonu služby, nebo realizace v době mimo výkon služby. V případě potřeby 

by došlo k přerušení školení a potřební členové by jednoduše provedli výjezd pouze z jiného 

místa. Značnou výhodu v praktickém provádění přípravy by měly složky, které jsou 

dislokovány na téže adrese, např. v rámci jednoho integrovaného výjezdového centra. 
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Náklady na materiální a technické zabezpečení lze částečně snížit tím, že praktické 

části výcviku by byly prováděny se staršími či vyřazenými pomůckami. Jedná se například 

o prošlý obvazový materiál či náplně hasicích přístrojů, vyřazené zásahové oděvy apod. 

K obměně těchto pomůcek dochází u složek IZS pravidelně a jejich použitím v rámci 

výcviku by tak došlo k jejich efektivnímu využití. 

Finanční prostředky ke krytí výdajů na provádění této rozšířené přípravy je možné 

minimálně z části vyčlenit v rámci jednotlivých složek IZS. Po potřebném projednání 

by finance na přípravu v rámci interoperability vybraných složek IZS mohly být také 

navýšeny v rámci rozpočtů MV ČR a krajů. To je možné učinit na základě §31 odst. 1 zákona 

o IZS. O spolufinancování této formy přípravy je možné zažádat také např. města a obce 

z daného regionu [11].  

Jak již bylo zmíněno, nejedná se o nikterak enormní finanční částky. Při vhodně 

nastavené organizaci přípravy a dobré vůli zainteresovaných stran, by tyto ekonomické 

aspekty neměly být pro realizaci této přípravy žádným zásadním způsobem limitující. 

I při veškeré dobré vůli a snaze vedení jednotlivých složek IZS a dalších 

zainteresovaných stran, však lze tento způsob přípravy v rámci celé ČR kvalitně zahájit 

nejdříve za několik let. Vhodným modelem pro zahájení této formy přípravy je nejdříve 

zkušební příprava v lokálním měřítku. Pro tu se jako ideální jeví např. města, v nichž jsou 

dislokovány minimálně všechny základní složky IZS. Na základě praktických poznatků 

získaných tímto zkušebním fungováním, by následně došlo k adekvátním úpravám. 

Ty by se mohly týkat jak samotných požadavků na minimální úroveň znalostí, 

tak i provádění přípravy k jejich získání. Důsledkem toho by poté mohlo nastat hladké 

zavedení této formy přípravy do ostatních regionů ČR. 

  



 

50 

 

Závěr 

Z analýzy související se zpracováním Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030, která byla schválena Výborem pro civilní nouzové plánování, 

vyplynulo několik doporučení. Jedno z nich radí „propojit a současně prohloubit vzdělávání 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému“. Katedrou požární ochrany 

při Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, byla zase za jeden z hlavních 

směrů své vědecko-výzkumné činnosti stanovena „bezpečnost a efektivitu záchranných 

a likvidačních prací při mimořádných událostech“ [43].  

V souladu s výše uvedeným bylo na základě autorových osobních negativních 

zkušeností z praxe zvoleno téma této diplomové práce. Primárním cílem práce bylo, pomocí 

stanovení požadavků na minimální úroveň znalostí v rámci interoperability, zvýšení 

bezpečnosti osob v přímém výkonu služby u vybraných složek IZS. Díky lepším vzájemným 

znalostem o složkách IZS lze docílit rovněž cíle sekundárního, kterým bylo celkové 

zefektivnění fungování IZS. Dalším cílem, vztahujícím se k provádění navržené vzájemné 

přípravy, pak bylo vytvoření pevnějších osobních vazeb mezi lidmi, kteří v rámci svého 

regionu spolupracují u společných zásahů složek IZS. 

Kapitola 1. této práce obsahuje popis IZS a jeho vybraných složek. Na tuto počáteční 

část navazuje přehled spolupráce těchto složek i se statistickými přehledy. Dále je v první 

kapitole uvedeno několik příkladů, kdy členové některé ze složek IZS vykonávají činnosti, 

které primárně spadají pod jinou složku. Těch je obecně velmi mnoho a setkáváme se s nimi 

prakticky denně. Nebezpečí ohrožení zdraví a života v souvislosti s výkonem povolání 

existuje v rámci IZS de facto automaticky, nicméně toto riziko je mnohdy zbytečně vysoké. 

Často může navíc docházet k nesmyslnému ohrožení nejen samotných zachránců, 

ale i zachraňovaných. Takové riziko lze do určité míry redukovat alespoň základními 

teoretickými a praktickými znalostmi z oblastí IZS a jeho jednotlivých složek.  

Kompletní výčet těchto požadavků na minimální úroveň znalostí v rámci 

interoperability vybraných složek IZS je pak uveden v přehledech v kapitole 2. Těmito 

znalostmi by měl do určité míry disponovat každý, kdo je zařazen v jakékoliv složce IZS. 

Obzvláště se to týká členů složek IZS, kteří danou činnost vykonávají jako své zaměstnání. 
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Kapitola 3. je zaměřena na posouzení stávajícího stavu znalostí členů složek IZS 

o jiných složkách a jejich činnosti. Na základě dat získaných z průzkumného šetření s více 

než třemi stovkami respondentů, byla provedena analýza praktického fungování IZS a jeho 

jednotlivých složek. Kopii provedeného průzkumného šetření, z něhož použité statistické 

údaje vzešly, lze najít v Příloze I. Tato příloha může být po drobných úpravách prakticky 

využita např. jako znalostní test. 

Na základě předchozích zjištění obsahuje kapitola 4. návrh na způsob provádění 

vzájemné přípravy v rámci složek IZS. Příprava je navržena nejen z časového a věcného 

hlediska, ale zohledněny jsou rovněž faktory personální a ekonomické. Takováto forma 

přípravy by po praktické aplikaci vedla k získání požadovaných znalostí členů složek IZS. 

Základem dobře fungujícího integrovaného záchranného systému je kvalitní 

vzájemná spolupráce jeho složek. Jedná se nejen o spolupráci při samotném řešení následků 

mimořádných událostí, ale také o spolupráci při přípravě na tyto události. Tato část 

je z pohledu praxe neméně důležitá, a proto je tato diplomová práce zaměřena právě na ni. 

Prakticky použitelné výstupy, zejména v podobě stanovených konkrétních požadavků 

na minimální úroveň znalostí a komplexního návrhu na způsob vzájemné přípravy mezi 

složkami IZS, tak značně přispívají k naplnění všech předem stanovených cílů práce.  
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INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

 

Dobrý den,  

jmenuji se Tomáš Bártek, jsem studentem Fakulty bezpečnostního inženýrství na VŠB-TU 

Ostrava a rád bych Vás požádal o samostatné a čestné vyplnění tohoto dotazníku. Časová 

náročnost je přibližně 10-15 minut a dotazník je určen výhradně osobám, které pracují v některé 

ze složek integrovaného záchranného systému.  

Výsledky průzkumu poslouží jako podklady pro moji diplomovou práci, která se zabývá 

fungováním IZS v praxi, jeho složkami a spoluprací mezi nimi. Cílem této práce je zvýšení 

bezpečnosti osob pracujících ve složkách IZS a také zefektivnění fungování IZS. 

Některé otázky, zejména z oblastí jednotlivých složek IZS, jsou záměrně obtížné. Nejde totiž 

o správné výsledky a hodnocení respondentů jako takových, ale o zjištění reálného stavu 

znalostí a představ o fungování IZS a jeho složek.  

Otázky v hlavní znalostní části jsou setříděny jako "všeobecné", "hasičské", "zdravotnické" 

a na závěr "policejní". Správné odpovědi pak naleznete pod odkazem v poslední části dotazníku. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a Vaši ochotu. 
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Znalostní část 

1) Integrovaný záchranný systém zjednodušeně je: 

 Správa bezpečnostních a záchranných složek ČR 

 koordinovaný postup jeho složek 

 odbor krajského úřadu 

 odbor Ministerstva vnitra 

2) Ředitelem IZS je: 

 generální ředitel HZS ČR 

 náměstek Ministerstva vnitra pro IZS 

 hejtman příslušného kraje 

 funkce ředitele IZS neexistuje 

3) Mezi základní složky IZS nepatří: 

 jednotka SDH obce zařazená do plošného pokrytí kraje 

 Policie ČR 

 městská policie 

 poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

4) Mezi složky IZS v rámci kraje nemusí patřit 

 Hasičský záchranný sbor kraje 

 jednotka SDH obce zařazená do plošného pokrytí kraje 

 Zdravotnická záchranná služba kraje 

 Vodní záchranná služba ČČK 

5) Počet poplachových stupňů dle poplachového plánu IZS je: 

 3 

 4 

 5 

 6 

6) Operačním střediskem IZS je: 

 Operační odbor Ministerstva vnitra 

 Operační a informační středisko HZS 

 Operační středisko PČR 

 Zdravotnické operační středisko ZZS 

7) Soubor typových činností IZS neslouží k: 

 vymezení druhu mimořádné události 

 určení velitele zásahu 

 stanovení úkolů zasahujících složek IZS 

 stanovení míry úhrad za škody po původci havárie 
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8) Osobní či věcnou pomoc není po fyzické osobě u mimořádné události oprávněn vyžadovat: 

 velitel zásahu 

 starosta příslušné obce 

 hejtman příslušného kraje 

 velící důstojník směny HZS kraje (jestliže není velitelem zásahu) 

9) Stav nebezpečí je:332 odpovědí 

 krizový stav 

 2. st. povodňové aktivity 

 3. st. povodňové aktivity 

 stav při běžně zvládnutelné mimořádné události 

10) Pro území zóny havarijního plánování (poblíž rizikových jaderných a chemických 

zařízení) je vždy vypracován: 

 vnitřní havarijní plán 

 vnější havarijní plán 

 havarijní plán kraje 

 ústřední havarijní plán 

11) Kolísavý 140 sekund trvající tón sirény znamená: 

 všeobecnou výstrahu 

 požární poplach pro jednotku SDH 

 zkoušku sirén (je-li první středa v měsíci) 

 závažnou poruchu na zařízení 

12) Prvotní důležitou činností u většiny dopravních nehod je provedení: 

 hasebních prací 

 zajištění místa nehody 

 ošetření lehce zraněných osob 

 zprůjezdnění komunikace 

13) Je-li vozidlo označeno výstražnými oranžovými tabulkami (o rozměrech 40x30 cm), 

v nichž v horní polovině jsou číslice 68, znamená to, že se v prostředku přepravuje látka: 

 hořlavá a žíravá 

 hořlavá a jedovatá 

 jedovatá a žíravá 

 silně žíravá 

14) První psychologickou pomoc osobám postiženým mimořádnou událostí nejčastěji 

poskytuje: 

 Charita ČR 

 Člověk v tísni 

 příslušný krajský úřad 

 základní složka IZS 
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15) Maximální dojezdový čas první jednotky PO na místo mimořádné události je za běžných 

podmínek: 

 10 min 

 15 min 

 20 min 

 25 min 

16) Maximální dostupná výška naprosté většiny výškové techniky u jednotek HZS je: 

 do 12 m 

 13 - 27 m 

 28 - 42 m 

 43 - 57 m 

17) Počet lezeckých skupin nebo lezeckých družstev (tj. 2 nebo 4 hasiči-lezci) připravených k 

výjezdu je u HZS ČR v rámci jednoho okresu obvykle: 

 1 

 3-4 

 6-7 

 9-10 

18) Třídy požáru jsou: 

 A, B, C, D, E, F 

 A, B, C, D, E 

 A, B, C, D, F 

 A, B, C 

19) Běžný přenosný 6kg práškový hasicí přístroj má minimální dobu činnosti: 

 12 s 

 48 s 

 92 s 

 118 s 

20) Nejčastější příčinou úmrtí osob při požáru v obytných budovách je: 

 přímé popálení povrchu těla 

 přímé popálení dýchacích cest 

 panické chování (pády, ušlapání apod.) 

 udušení zplodinami hoření 
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21) Tlaková lahev s acetylénem je nebezpečná při teplotě povrchu lahve: 

 65 °C 

 165 °C 

 265 °C 

 365 °C 

22) Průměrný počet výjezdových skupin ZZS (s lékařem i bez lékaře) je v ČR na jeden okres: 

 5-10 

 11-16 

 17-22 

 23-28 

23) Maximální dojezdový čas výjezdové skupiny ZZS je za běžných podmínek: 

 10 min 

 15 min 

 20 min 

 25 min 

24) Z celkového počtu zásahů posádek ZZS je bez účasti lékaře provedeno: 

 10-20 % 

 30-50 % 

 60-80 % 

 více než 90 % 

25) Správná frekvence stlačování hrudníku při provádění nepřímé srdeční masáže je za 1 min: 

 60-80 

 80-100 

 100-120 

 120-140 

26) Popáleninu 3. stupně 1% rozsahu ošetřujeme (do příjezdu ZZS): 

 chlazením čirou kapalinou 

 sterilním překrytím 

 potřením krémem či mastí 

 nijak neošetřujeme 

27) Plocha 1 % povrchu těla dospělého člověka se přibližně rovná velikosti jeho: 

 palce na ruce 

 dlaně 

 třetiny horní končetiny 

 čtvrtiny dolní končetiny 
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28) Automatizovaný externí defibrilátor (AED) neslouží k: 

 náhradě nepřímé srdeční masáže 

 zanalyzování srdeční činnosti 

 provedení elektrického výboje 

 mluvené nápovědě obsluze 

29) Při přímém kontaktu s krví pacienta (v ČR) je nejpravděpodobnější, že se zachránce 

nakazí: 

 infekcí syfilis 

 virovou hepatitidou 

 virem ebola 

 virem HIV 

30) V rámci jednoho okresu je všech hlídek PČR v přímém výkonu služby průměrně: 

 do 5 

 5-20 

 20-35 

 nad 35 

31) Letecká služba PČR standardně neslouží k provádění: 

 zásobování humanitární pomocí 

 letecké hasičské služby 

 letecké záchranné služby 

 záchranných letů pro Horskou službu ČR 

32) Kriminalistický technik PČR na místě mimořádné události zpravidla: 

 nedělá video dokumentaci 

 nezajišťuje otisky prstů 

 nezkoumá nástroje použité k trestné činnosti 

 neprovádí výslech podezřelých 

33) Policistů se specializačním zdravotnickým kurzem je v přímém výkonu služby u PČR: 

 do 10 % 

 15-25 % 

 30-40 % 

 45-55 % 

34) Strážník obecní/městské policie není oprávněn: 

 omezit osobu na osobní svobodě 

 použít elektrický paralyzér 

 usměrňovat dopravu 

 kontrolovat povinnou výbavu vozidla 
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35) Při útoku aktivního střelce v objektu je zpravidla nejlepší reakcí běžné civilní osoby (je-li 

to možné): 

 ukrýt se v objektu 

 předstírat mrtvého 

 zaútočit na útočníka 

 nepozorovaně z objektu utéct 
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Informativní část o respondentovi 

Vaše pohlaví: 

 muž 

 žena 

Váš věk: 

 méně než 20 let 

 20-29 let 

 30-39 let 

 40-49 let 

 50-59 let 

 60 a více let 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 středoškolské bez maturity 

 středoškolské s maturitou 

 vyšší odborné 

 vysokoškolské bakalářské 

 vysokoškolské magisterské 

Složka IZS, v níž pracujete: 

 Hasičský záchranný sbor ČR 

 Policie ČR 

 zdravotnická záchranná služba 

 městská policie 

 jiná jednotka PO 

 jiná 
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Kraj, ve kterém pracujete: 

 Hlavní město Praha 

 Středočeský kraj 

 Jihočeský kraj 

 Plzeňský kraj 

 Karlovarský kraj 

 Ústecký kraj 

 Liberecký kraj 

 Královéhradecký kraj 

 Pardubický kraj 

 Kraj Vysočina 

 Jihomoravský kraj 

 Olomoucký kraj 

 Zlínský kraj 

 Moravskoslezský kraj 

Délka praxe ve složkách IZS (jako zaměstnání): 

 do 5 let 

 6-10 let 

 11-15 let 

 16-20 let 

 21-25 let 

 více než 25 let 

Jste členem (jako dobrovolník) některé další složky IZS, popř. které? 

 ne 

 ano - JSDH obce 

 ano – jiné 
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Doplňková část 

Funguje podle Vás IZS v praxi dobře? 

 určitě ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 určitě ne 

Máte dostatek potřebných a kvalitních informací o fungování IZS a jeho jednotlivých 

složkách? 

 určitě ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 určitě ne 

Dostal/a jste se někdy do situace, kdy by se Vám hodila větší teoretická či praktická znalost z 

oblasti, která primárně spadá pod jinou složku IZS, než ve které pracujete? 

 ano, pravidelně 

 ano, více než jedenkrát 

 ano, jedenkrát 

 ne, nikdy 

Uvítal/a byste větší míru spolupráce mezi složkami IZS (např. při provádění vzájemných 

školení, společných výcviků apod.)? 

 určitě ano 

 spíše ano 

 nevím 

 spíše ne 

 určitě ne 

 

 

 

 

 

Velice Vám děkuji za Váš čas a za Vaši pomoc. 

Prostor pro Vaše připomínky: 


