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Cílem této bakalářské práce je charakterizovat úkoly jednotek požární ochrany v oblasti 

ochrany obyvatelstva s návazností na legislativu zabývající se touto oblastí. Současně 

popsat a zhodnotit možnost plnit jednotlivé úkoly ochrany obyvatelstva jednotkami sborů 

dobrovolných hasičů obcí a pokusit se navrhnout možné předurčení dobrovolných jednotek 

pro specifické úkoly v této oblasti. 
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The goal of this bachelor work is to characterize tasks of fire protection troops in the civil 

protection sphere with sequence on legislative conversant with this sphere. At the same 

time describe and evaluate possibilities to fulfil tasks of the civil protection by volunteer 

fire companies and try to outline possible assignment of the volunteer companies for 

specific tasks in this sphere. 

 

 

 

 

 



 2 

2 Obsah 

 

 

1 Anotace.......................................................................................................................... 1 

2 Obsah............................................................................................................................. 2 

3 Úvod .............................................................................................................................. 4 

4 Literární rešerše ............................................................................................................. 5 

5 Ochrana obyvatelstva v České republice....................................................................... 6 

5.1 Historie ochrany obyvatelstva v České republice.................................................. 6 

5.2 Současnost ochrany obyvatelstva v České republice ............................................ 7 

5.3 Úkoly ochrany obyvatelstva .................................................................................. 9 

5.4 Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity ................................................. 10 

6 Integrovaný záchranný systém v oblasti ochrany obyvatelstva................................... 11 

6.1 Rozdělení integrovaného záchranného systému.................................................. 11 

6.1.1 Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí............................... 12 
6.1.2 Hasičský záchranný sbor České republiky .................................................. 13 
6.1.3 Zdravotnická záchranná služba ...................................................................14 
6.1.4 Policie České republiky............................................................................... 14 

7 Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany................................ 14 

7.1 Varování .............................................................................................................. 15 

7.2 Evakuace.............................................................................................................. 17 

7.3 Ukrytí................................................................................................................... 18 

7.4 Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc ........................................... 19 

7.5 Označování oblastí s výskytem nebezpečných látek........................................... 21 

7.6 Provádění záchranných a likvidačních prací ....................................................... 21 

7.7 Dekontaminace postižených obyvatel a majetku................................................. 22 

7.8 Krizové situace .................................................................................................... 23 

8 Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí....... 24 

8.1 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce .......................................................... 24 

8.2 Odborná příprava Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí............................. 26 

8.3 Postup hasičského záchranného sboru kraje při organizování jednotek požární 

ochrany k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany ..................................... 28 

8.4 Předurčení jednotek požární ochrany .................................................................. 29 

9 Návrh doporučení jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí .................................. 30 

10 Závěr............................................................................................................................ 32 



 3 

11 Seznam použité literatury ............................................................................................ 33 

12 Seznam obrázků........................................................................................................... 35 

13 Seznam zkratek............................................................................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

3 Úvod 

 

V oblasti civilní ochrany (dále jen CO) probíhají v posledních letech velké změny. Je to 

způsobeno změnami legislativními (nová koncepce armády České republiky, koncepce 

ochrany obyvatelstva, vznik nových nebo novelizace starších vyhlášek, zákonů a 

předpisů). Změny jsou ale patrné i v chování a přístupu občanů a občanských sdružení 

k této oblasti. Jako zásadní zlom ve vnímání lidí vidím zejména povodně v roce 1997 a 

2002, které ukázaly potřebu mít připravené organizované skupiny osob, které by plnily 

specifické úkoly především v oblasti varování, evakuace, ukrytí, nouzového přežití a 

dalších.  

Při řešení těchto mimořádných událostí se využívá všech složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS). Především Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen HZS), kterému byly ze zákona přičleněny úkoly ochrany obyvatelstva 

(dále jen OOb), ale dále také občanských sdružení a zařízení civilní ochrany bez právní 

subjektivity. K organizovaným skupinám v uvedené oblasti patří zejména jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí. Ty plní mimo jiné i úkoly CO a OOb vyplývající ze zákona o 

požární ochraně [15] a konkrétně z § 30 vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany [12].  

Cílem práce je navrhnout doporučení jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, pro 

přípravu před zásahem a během zásahu při mimořádné události v oblasti OOb. Možnost 

předurčit tyto jednotky pro specifické činnosti, pro které by mohly být vybaveny a 

speciálně školeny. Dále poukázat na povinnosti obce v oblasti civilní ochrany a  povinnosti 

ke svým jednotkám. 

Největší výhodou je fakt, že každá obec má svoji vlastní jednotku požární ochrany, 

popřípadě je chráněna dle smlouvy jednotkou jiné obce. Jak bylo vyzkoušeno, s těmito 

jednotkami dokáže HZS kraje kvalitně spolupracovat, organizovat jejich činnost a 

metodicky řídit jejich odbornou přípravu. Právě na spolupráci HZS kraje s jednotkami 

sborů dobrovolných hasičů záleží případný úspěch při řešení mimořádných událostí nejen 

v oblasti OOb. 
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4 Literární rešerše 
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5 Ochrana obyvatelstva v České republice 
 
V této části si představíme vývoj ochrany obyvatelstva v České republice od roku 1935 až 

po současnost. Popíšeme základní právní prameny a seznámíme se se základními pojmy 

v této oblasti. 

 

5.1 Historie ochrany obyvatelstva v České republice 

 

Legislativně vše začalo dne 11. dubna 1935, kdy byl přijat první zákon o ochraně a 

obraně proti leteckým útokům [10]. K dodržování byly zřízeny v jednotlivých městech 

podle nařízení a směrnic ministerstva vnitra poradní výbory civilní protiletecké ochrany. 

Hlavním úkolem bylo zabezpečit obyvatelstvo dostatečným počtem plynových 

masek a zřídit dostatečný počet veřejných úkrytů. Zabezpečení se týkalo především 

velkých průmyslových měst a jiných zařízení, důležitých pro obranu státu. 

Dne 15. března 1939 skončila platnost zákona 82/1935 Sb. [10], přijetím zákona 

nového [13]. Vývoj CO byl zásadně ovlivněn po únoru 1948, kdy se začala budovat 

infrastruktura CO, jednak na bázi národních výborů (státní správy), jednak na bázi 

tehdejšího národního hospodářství (výrobní sféry) a v úzké součinnosti se společenskými 

organizacemi především v oblasti státní správy. 

Přijetím vládního usnesení o civilní obraně ze dne 13. července 1951, jehož přílohou 

bylo Nařízení o základních úkolech a povinnostech v civilní obraně na území republiky 

Československé byly na dlouhá léta vymezeny základní prvky organizace civilní obrany. 

Pojem "obrana" měl zdůrazňovat širší a aktivnější činnost na tomto úseku. Nově vzniklá 

civilní obrana spadala do působnosti ministerstva vnitra a její pevná organizační struktura 

byla tvořena především vojenskou částí. Pojem civilní obrana se tedy stal oficiálním a 

používal se až do roku 1992. 

Dne 15. ledna 1958 bylo přijato usnesení vlády Republiky československé č. 49 o 

civilní obraně, s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky československé. Tato 

směrnice byla reakcí na již nevyhovující vládní usnesení z roku 1951. Nová směrnice vyšla 

z potřeby vytvoření kvalitnější směrnice z důvodu používání zbraní hromadného ničení 

(zejména jaderných). 



 7 

V souvislosti se změnou územně-administrativního uspořádání republiky a se 

změnou názvu státu byl dne 18. dubna 1961 přijat zákon [13], který obsahuje příslušná 

ustanovení týkající se civilní obrany. Tímto zákonem byly zrušeny dříve vydané zákony a 

usnesení vlády v této oblasti. 

Padesátá a šedesátá léta jsou charakteristická především výstavbou úkrytů pro 

obyvatelstvo v kategorizovaných prostorech a snahou o plošné zabezpečení ochrany 

obyvatelstva prostředky individuální protichemické ochrany. 

Dnem 1. ledna 1976 byla civilní obrana vyjmuta z působnosti ministerstva vnitra a 

převedena do působnosti ministerstva obrany. 

Usnesením vlády České republiky ze dne 24. listopadu 1993, č. 660, byly ke dni 31. 

prosince 1993 zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních měst. Úkoly civilní 

ochrany převzala 1. ledna 1994 nově vytvořená oddělení ochrany, která byla organizačně 

začleněna do referátu (odboru) obrany a ochrany okresních úřadu (magistrátů měst). 

Dne 12. listopadu 1997 bylo přijato Usnesení vlády České republiky č. 710 ke 

koncepci zabezpečení úkolů civilní ochrany definovaných Dodatkovým protokolem I k 

Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 12. srpna 

1949. 

 

5.2 Současnost ochrany obyvatelstva v České republice 

 

Dnešní právní rámec OOb stanovuje především soubor zákonů z roku 2000.  

Těmito zákony jsou: 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky [11], 

zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [1], 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) [7], 

zákon č.241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy [17], 

zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky [18]. 
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Zákonem č. 239/2000 Sb. [1], byla převedena správa CO z působnosti ministerstva obrany 

na ministerstvo vnitra a to s účinností od 1. 1. 2001. 

Výše uvedenými zákony se stanoví povinnost všech úrovní státní správy (od obcí až po 

ministerstva) zapojovat se do OOb. Ústředním orgánem CO a OOb je ministerstvo vnitra. 

Tyto zákony také dávají přesný výklad následujícím pojmům. 

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany 

jeho života, zdraví a majetku. [1] 

Civilní ochrana je plnění humanitárních úkolů určených k ochraně obyvatelstva 

před působením mimořádných události a k pomoci odstranit jejich bezprostřední následky 

a vytvořit nezbytné podmínky pro přežití. [1] 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy nebo také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě 

na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [1] 

Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je součástí právnické osoby nebo obce 

určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody 

a věcné prostředky. [1] 

Evakuace obyvatelstva je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva. Jedná se 

o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, hospodářského zvířectva 

a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority z ohroženého 

prostoru na jiné území. [2] 
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5.3 Úkoly ochrany obyvatelstva 

 
Ochrana obyvatelstva obsahuje celou řadu úkolů. V zákoně o IZS se hovoří o úkolech 

týkajících se evakuace, nouzového přežití, ukrytí a varování, ale nejen to je náplní ochrany 

obyvatelstva [1]. Další úkoly vycházející z ženevských úmluv jsou následující: 

• hlásné služby,  

• evakuace,  

• organizování a poskytování úkrytů,  

• zatemňování,  

• záchranné práce,  

• zdravotnické služby včetně první pomoci a také náboženská pomoc,  

• boj s požáry,  

• zjišťování a označování nebezpečných oblastí,  

• dekontaminace a podobná ochranná opatření,  

• poskytování nouzového ubytování a zásobování,  

• okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech,  

• okamžitá oprava nezbytných veřejných zařízení,  

• bezodkladné pohřební služby,  

• pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití,  

• doplňující činnost nezbytná ke splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování 

a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. [2] 

 

Při řešení některých z výše jmenovaných činností jednotkami požární ochrany je při jejich 

plnění žádoucí spolupráce i s dalšími organizacemi. U některých z těchto úkolů by velice 

pomohla spolupráce především s humanitárními organizacemi, různými druhy sdružení či 

příspěvkovými organizacemi. 
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5.4 Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity 

 

Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen zařízení CO) je součástí 

právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné 

osoby na základě dohody a věcné prostředky [1]. 

Zařízení CO je pomocnou složkou při zdolávání mimořádných událostí pro velitele zásahu, 

HZS kraje, ale také pro starosty obcí s rozšířenou působností při plnění úkolů v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Podílejí se především na zabezpečení úkolů evakuace, zabezpečení 

nouzového přežití (nouzové ubytování, stravování a zásobování vodou) a organizování 

humanitární pomoci, provádění dekontaminace, výdeje prostředků individuální ochrany, 

zjišťování a označování nebezpečných oblastí, poskytování první pomoci, vyprošťování 

osob a odstraňování následků mimořádných událostí. 

 

Jednotlivá zařízení CO jsou zřizována podle § 1 vyhlášky č. 380/2002 Sb. [19]. O zřízení 

zařízení CO žádá zřizovatel HZS kraje. Zřizovatelem může být právnická osoba, 

podnikající fyzická osoba nebo obec. Podle pokynu generálního ředitele hasičského 

záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra před zřízením zařízení CO, 

se musí HZS kraje vyjádřit k účelnosti zřízení. HZS kraje ve svém vyjádření k účelnosti 

zřizování zařízení CO vychází ze schváleného havarijního plánu kraje a vnějších 

havarijních plánů. Pří zřízení zařízení CO se musí brát zřetel na rozmístění základních a 

ostatních složek IZS na území kraje, které plní úkoly ochrany obyvatelstva. Zařízení CO 

budou působit zejména na území svého zřizovatele jako místně příslušné zařízení CO obce 

nebo v rámci objektu právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

 

HZS kraje po zřízení zařízení CO uzavře dohodu o plánované pomoci na vyžádání se 

zřizovatelem zařízení CO podle příslušných předpisů. Zahrne zařízení CO do 

poplachového plánu IZS. HZS kraje spolupracuje s občanskými sdruženími působícími na 

úseku požární ochrany, CO a OOb při vyhledávání jejich členů pro plnění úkolů 

v zařízeních CO, projedná se zřizovatelem zařízení CO možnosti doplnění personálu 

zařízení CO členy občanských sdružení působících na úseku PO nezařazených do jednotek 

požární ochrany, členy dalších občanských sdružení vybraných na základě dobrovolného 

závazku plnit úkoly v zařízeních CO [3].  
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6 Integrovaný záchranný systém v oblasti ochrany 

obyvatelstva 

 
V této části si krátce charakterizujeme IZS, kterého využíváme k zásahům při 
mimořádných událostech v oblasti CO a OOb.  Představíme si základní složky IZS a 
vyjmenujeme složky ostatní. 
 

6.1 Rozdělení integrovaného záchranného systému 

 

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) je právně postaven na zákoně o integrovaném 

záchranném systému [1]. Využívá se v případě, že je při likvidaci mimořádné události 

nutná součinnost více složek IZS. Zákon o IZS stanoví členění tohoto systému na jeho 

základní složky. Tyto složky jsou schematicky naznačeny na obrázku č.1.  

Jedná se o: 

• Hasičský záchranný sbor ČR 

• Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí 

• Zdravotnická záchranná služba   

• Policie ČR 

 

Ostatní složky Integrovaného záchranného systému jsou : 

 

• Armáda ČR 

• Báňská záchranná služba 

• Obecní Policie  

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

• Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

• Neziskové organizace a sdružení občanů 

• Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity 

• Vodní záchranná služba 
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Obr. č. 1: Struktura IZS [5] 

6.1.1 Jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí 

 

Jednotkou požární ochrany se rozumí soubor odborně vyškolených osob, vybavený požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Jednotky požární ochrany dělíme do 

šesti kategorií. Na jednotlivé kategorie jsou kladeny rozdílné požadavky v oblasti doby 

výjezdu od nahlášení události, doby dojezdu na místo události, početních stavů, odborné, 

fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. 

 

Jednotlivé kategorie rozdělujeme následovně [4]: 

− JPO I -   jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, 

− JPO II -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

− JPO III -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

− JPO IV -  jednotka Hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná 

právnickou nebo fyzickou podnikající osobou, 
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− JPO V -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

−    JPO VI -  jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou 

nebo fyzickou podnikající osobou. 

 

6.1.2 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

Je základním kamenem integrovaného záchranného systému. Hlavní legislativní oporou je 

zákon o Hasičském záchranném sboru ČR [11]. 

 

Nejvyšším orgánem je Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Dalšími 

orgány jsou krajská ředitelství hasičského záchranného sboru, jednotky hasičského 

záchranného sboru kraje a ostatní zařízení v působnosti GŘ HZS. Vazby mezi jednotlivými 

částmi jsou znázorněny na obrázku č. 2. 

 

 
Obr. č. 2: Organizační schéma HZS ČR - grafické znázornění [5] 
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6.1.3 Zdravotnická záchranná služba 

 

Základním právním předpisem zdravotnické záchranné služby je vyhláška Ministerstva 

zdravotnictví. Koncepce zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) vychází z potřeby 

zajistit funkčně provázaný systém, poskytující základní neodkladnou péči. Základní 

činností ZZS je poskytnout odbornou přednemocniční neodkladnou péči, jež je definována 

jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich 

transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení.  

6.1.4 Policie České republiky 

 

Úkoly Policie ČR vyplývají ze zákona č. 238/1991 Sb. ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a 

jeho následných novelizací. Nejvyšším orgánem je policejní presidium přímo podřízené 

ministerstvu vnitra. Mezi základními složkami IZS je Policie ČR jedinou ozbrojenou 

složkou. Hlavním úkolem policie je udržování pořádku, ochrana bezpečnosti osob a 

majetku. 

 

 

7 Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární 

ochrany 

 

Základními úkoly, kterými jsou jednotky požární ochrany v oblasti ochrany obyvatelstva 

úkolovány, jsou: varování, evakuace, nouzové přežití a humanitární pomoc, 

označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, provádění záchranných a 

likvida čních prací, dekontaminace postižených obyvatel a majetku . Tyto úkoly 

vycházejí legislativně především ze zákona o IZS [1] a z krizového zákona [7]. Plnění 

těchto úkolů padá především na HZS krajů, ale nápomocny mohou být také jednotky sborů 

dobrovolných hasičů a zařízení CO bez právní subjektivity. Tyto složky provádějí zásah 

podle § 21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb. [12]. Níže jsou jednotlivá opatření popsána a je 

charakterizována činnost jednotek PO při těchto opatřeních. 
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7.1 Varování 

Základním prvkem v ochraně obyvatelstva je včasné a přesné varování před hrozícím 

nebezpečím. Včasné poskytnutí informací obyvatelstvu může velice snížit škody 

způsobené na majetku, životním prostředí nebo zdraví osob. Ať již jde o únik chemických 

látek, povodně, vichřice, nebo jiné živelné katastrofy, je při včasném varování samo 

obyvatelstvo schopno uskutečnit prvotní opatření vedoucí ke snížení škod. 

Základními technickými prostředky využívanými k varování obyvatelstva jsou: 

 

• rotační a elektronické sirény 

• místní informační systémy (obecní rozhlasy) s vlastnostmi elektronických sirén 

• ampliony z dopravních prostředků záchranných složek 

• místní a veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanice 

• sdělení z informačních systémů hromadných dopravních prostředků 

• jiné způsoby 

 

Nejběžnější prostředky pro varování obyvatelstva jsou rotační a elektronické sirény. Tyto 

sirény se využívají k šíření varovných signálů. V dnešní době jsou pro oblast ochrany 

obyvatelstva využívány tři druhy signálů. 

 

Varovný signál Všeobecná výstraha se používá k informování obyvatelstva. Po 140 vteřin 

dlouhé signalizaci vyhlašované kolísavým tónem následuje slovní upozornění na 

mimořádnou událost a doporuční co dělat. Tato doporučení jsou u elektronických sirén 

vydávána přímo tímto zařízením, u starších rotačních sirém (dnes nahrazovaných) 

doplněna funkcí místních rozhlasů. Vyhlašování může následovat 3x za sebou v cca 

tříminutových intervalech. Grafický průběh akustického signálu všeobecné výstrahy je na 

obr. č. 3. 

  
Obr. č. 3: Akustický signál Všeobecná výstraha [8] 
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Dalším varovným signálem je Požární poplach. Tato signalizace se využívá pro svolávání 

jednotek požární ochrany. Průběh 60 vteřin dlouhé signalizace je znázorněn na obr. č. 4.  

    

   
Obr. č. 4: Akustický signál Požární poplach pro rotační sirény [8] 

 

V první variantě využívané na rotačních sirénách má přerušovaný tón sirény následující 

charakter: 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón. U elektronických 

sirén je požární poplach znázorněn zcela jinak. Charakter akustického projevu kopíruje 

zvuk trubky, troubící tón „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“. Podrobně znázorněno na obr. č. 5. 

  
Obr. č. 5: Akustický signál Požární poplach pro elektronické sirény [8] 

 

Posledním signál, se kterým se můžeme setkat je Zkouška sirén. Tuto signalizaci jsme si 

zvykli slýchat každou první středu v měsíci ve 12:00. Tento čas a pravidelnost se využívá 

z toho důvodu, aby zbytečně nevzbuzoval paniku a nerušil obyvatelstvo. Používá se pro 

ozkoušení funkčnosti celého systému a odhalení chyb. Průběh tohoto signálu je 140 vteřin 

dlouhý nepřerušovaný tón. Grafické znázornění je zobrazeno na obr. č. 6. 

 
Obr. č. 6: Akustický signál Zkouška sirén [8] 
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Z hlediska činnosti jednotek PO vykonávajících varování je nejdůležitější : 

• znát způsob a místo odkud se standardním způsobem provádí varování a informování 

obyvatelstva, obsluhovat toto zařízení a znát jeho pokrytí, 

• předávat informace o hrozícím nebezpečí a následném způsobu chování 

obyvatelstvu,  

• provádět náhradní varování a informování obyvatelstva (osobním kontaktem, 

mobilním rozhlasovým zařízením apod.).  

 

7.2 Evakuace 

 

Evakuace je základní prostředek ochrany obyvatelstva. Přichází na řadu v době, kdy 

nejsme schopni jiným způsobem zajistit, aby osoby, zvířata a věci nebyly ohroženy. Za 

evakuaci se považuje stav, kdy dochází k organizovanému přemístění osob, hospodářského 

zvířectva a věcných prostředků z nebezpečného prostředí na jiné místo. Evakuaci můžeme 

dělit dle jednotlivých hledisek. Těmito hledisky můžou být způsob, rozsah, délka nebo 

míra ohrožení.   

 

Dle způsobu realizace: 

Samovolná evakuace je proces, který není řízen a obyvatelstvo jedná samostatně. 

Samoevakuace je proces řízený, kdy se osoby přemisťují pěšky nebo s využitím vlastních    

dopravních prostředků. 

Řízená evakuace je proces řízený, který nastává v případě kdy obyvatelstvo opouští 

nebezpečnou zónu pěšky, vlastními dopravními prostředky nebo se 

zabezpečením hromadnými dopravními prostředky. 

 

Dle varianty ohrožení: 

Evakuace přímá je evakuací bez předchozího ukrytí. 

Evakuace s ukrytím je proces, kterému předcházelo ukrytí. 

 

Dle doby trvání: 

Krátkodobá evakuace nastává v případě, že opuštění domova není dlouhodobé a nemusí 

být tedy zajištěno náhradní ubytování. 
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Dlouhodobá evakuace je proces, kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov 

(více než 24 hodin). Pro evakuované je nutno zabezpečit náhradní 

ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření k nouzovému 

přežití (zajištění dodávek jídla, pití, atd.). 

 

Dle rozsahu : 

Všeobecná evakuace, při takovéto situaci jsou povinny všechny osoby uvnitř nebezpečné 

zóny opustit prostor s výjimkou osob, které evakuaci zajišťují. 

Částečná evakuace je charakteristická evakuováním jen některých částí obyvatelstva (děti, 

důchodci, nemocní, atd). 

Plošná evakuace je opatření týkající se části nebo celého urbanistického celku či prostoru. 

Objektová evakuace je opatření týkající se jednoho nebo malého počtu objektů. 

 

O všech jmenovaných druzích evakuací mohou v rámci své působnosti rozhodnout dále 

jmenovaní, kterými jsou: zaměstnavatel, velitel zásahu, starosta, starosta obce s rozšířenou 

působností a hejtman.  

 

Z hlediska činnosti jednotek PO vykonávajících evakuaci je nejdůležitější : 

• poskytovat občanům informace k přípravě evakuačního zavazadla a k zásadám 

opuštění bytu, 

• znát místa soustředění obyvatel k evakuaci, popřípadě umět je zvolit, 

• obsluhovat evakuační středisko (označení, evidence osob, poskytování základních 

informací),  

• dle možností mít přehled o osobách se sníženou schopností pohybu nebo 

neschopných samostatného pohybu a  zajistit jejich evakuaci. 

 

7.3 Ukrytí 

 

Tímto termínem rozumíme využití úkrytů civilní ochrany a dalších vhodných prostor, které 

bychom stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobili k ochraně obyvatelstva. 

K tomuto účelu se využívají: 

 

• Stálé úkryty, 
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• improvizované úkryty, 

• ochranné systémy. 

 

Stálé úkryty jsou stavby civilní ochrany budované především pro období války. V dnešní 

době je stálých úkrytů v České republice přes 5000. Pro využití při řešení MU 

nevojenského charakteru se tyto úkryty nehodí. Počet chráněných osob není velký, zato je 

velká časová náročnost zpohotovení úkrytu. Dalším problémem je nerovnoměrné rozložení 

stálých úkrytů na našem území. Pro potřeby CO při mimořádných událostech 

nevojenského charakteru jsou vhodnější improvizované úkryty. 

 

Improvizované úkryty jsou prostory obytných domů, provozních a výrobních objektů, 

které se za stavu ohrožení státu přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Tyto prostory se dále 

zabezpečují k zvýšení ochranných vlastností. Tímto zabezpečením je ucpání průduchů, 

zadělání oken a dveří, podepření stropů, atd. U těchto typů úkrytů se nejvíce využívá 

přirozené ochranné vlastnosti budov odolávat účinkům nebezpečných chemických a 

toxických látek. 

 

Ochranné systémy jsou především stavby dopravních podzemních cest. Jsou jimi tunely 

nebo dopravní systém pražského metra (jen tento systém pojme cca 350 000 lidí). 

 

Z hlediska činnosti jednotek PO vykonávajících ukrytí je nejdůležitější : 

• znát umístění stálých a improvizovaných úkrytů, popřípadě umět je kvalifikovaně 

zvolit 

• pomáhat při zpohotovění stálých úkrytů a zodolňování improvizovaných úkrytů 

• poskytovat občanům informace a doporučení co dělat a jak plně využívat 

ochranných vlastností staveb  

 

7.4 Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc 

 

Nouzové přežití obyvatelstva představuje souhrn činností a postupů věcně příslušných 

orgánů státní správy a samosprávy, dalších zainteresovaných subjektů a samotných 

občanů. Realizaci těchto činností doprovází bezprostřední humanitární pomoc. Cílem je 

minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na zdraví a životy postiženého 
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obyvatelstva. Tato opatření nouzového přežití obyvatelstva zpravidla přicházejí po 

evakuaci obyvatelstva z postiženého území. Humanitární pomoc je poskytována bezplatně 

orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, 

podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi a 

sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci na základě výzev nebo z vlastní iniciativy 

formou nabídek. Přehled nabídek a požadavků na humanitární pomoc vedou státní orgány, 

orgány územních samosprávných celků a humanitární organizace. Nakládání s humanitární 

pomocí je zajištěno tak, aby bylo vyloučeno její zneužití nebo znehodnocení. 

 
Systém nouzového přežití obyvatelstva především zajišťuje: 

 

- trvalou informovanost obyvatelstva o situaci, o přijímaných opatřeních a následné 

činnosti. K tomuto účelu jsou využívány obecní rozhlasy, lokální televizní a 

rádiové stanice, 

- nouzové ubytování je opatření zajišťující dočasné přesunutí obyvatel na nezbytně 

nutnou dobu do předem stanovených prostor, 

 

- nouzové stravování a zásobování pitnou vodou zajišťuje nutnou dodávku životně 

potřebného množství jídla a vody, 

 

- zdravotnická pomoc je především poskytována ve stálých zdravotnických 

zařízeních nebo zbudovaných polních zdravotnických zařízeních, 

 

- rozdělování nouzových předmětů denní potřeby, je předem zajištěno, jde především 

o distribuci přikrývek, oblečení, hygienických potřeb, atd. 

 

Činnosti, které zajišťují jednotky PO při provádění nouzového přežití: 

• zřizovat provizorní (stacionární) místo pro soustředění osob (do 30 osob)                   
a zajistit péči o ně po dobu 6 hodin (přístřeší, světlo, teplo strava) s využitím místních 
podmínek,     

• definovat požadavky na zásobování osob a humanitární pomoc, 
• informovat obyvatelstvo o problémech v případě výpadku dodávky plynu nebo 

elektrického proudu, 
• znát základní normy stravy a vody pro obyvatelstvo,  
• zřizovat a obsluhovat místo pro výdej užitkové vody, 
• podílet se na rozdělování humanitární pomoci obyvatelstvu, 
• podílet se na technické pomoci v oblasti infrastruktury: 
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1. nouzovém zásobování energií 
2. nouzovém osvětlení 
3. nouzovém zásobování vodou. 

 

 

7.5 Označování oblastí s výskytem nebezpečných látek 

 

Označování oblastí s výskytem nebezpečných látek je souhrn činností vedoucí k přesnému 

a zřejmému vyznačení místa MU. Výsledkem této činnosti je jasně definovaný nebezpečný 

prostor. Při vyznačování nebezpečného prostoru souběžně zabezpečujeme omezení pohybu 

do a uvnitř tohoto prostoru. Společně s tímto opatřením informujeme občany o vzniklé 

situaci, hrozícím nebezpečí a doporučujeme postupy pro snížení účinků nebezpečných 

látek.  

 

Jednotky PO mají v této oblasti za úkol především: 

• poskytovat informace o základních zásadách činnosti při úniku nebo nálezu 

nebezpečné látky,  

• poskytovat informace o nebezpečí při úniku nebezpečné látky,  

• stanovit předběžnou nebezpečnou zónu,  

• aplikovat improvizované (nouzové) ochranné prostředky.  

 

7.6 Provádění záchranných a likvidačních prací 

 

Pojmem provádění záchranných a likvidačních prací, uvažujeme činnost k odvrácení nebo 

omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve 

vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí a vedoucí k přerušení 

jejich příčin. Dále činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.  

V místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných 

účinků MU provádí koordinování záchranných a likvidačních prací velitel zásahu. Pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak, je velitelem zásahu velitel jednotky požární 

ochrany nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního 

velení. 
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Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí součinnost těchto složek velitel 

nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného systému, 

která v místě zásahu provádí převažující činnost.  

  

Při řešení záchranných a likvidačních prací se JPO zaměřují především na: 

 

• zajištění bezpečnosti při pohybu ve výškách a nad volnou hloubkou, 

• poskytování informací a zajištění vlastní bezpečnosti při nebezpečí infekce, ohrožení 

ze zvířat, nebezpečí pádu, zasypání, utonutí a intoxikace, 

• provádění základních ženijních prací a odstraňování stavebních sutin dle pokynů 

velitele zásahu, 

• zabezpečení stavebních konstrukcí budov (nosná část a plášť střech)  narušených 

větrem a krupobitím, 

• odstraňování polomů a vývratů.  

 

7.7 Dekontaminace postižených obyvatel a majetku 

 

Dekontaminace je soubor metod, postupů a prostředků k účinnému odstranění 

kontaminantů nebo snížení škodlivého účinku kontaminace na bezpečnou úroveň a jeho 

likvidaci. Cílem dekontaminace je pak snížení zdravotnických rizik, nenávratných ztrát 

a zkrácení doby používání ochranných prostředků.  

Metody provádění dekontaminace rozdělujeme na:  

a. mechanické - vyklepávání vytřepávání, vysávání, kartáčování,  

b. fyzikální - odpařování, smývání, sorpce,  

c. chemické - reakce kontaminantů s vhodným činidlem, při níž dochází k úplnému 

rozložení látky nebo přeměně na podstatně méně toxické produkty, případně 

přeměně na sloučeninu nebo formu sloučeniny, jejíž odstranění je snadnější. 

 

Dekontaminaci dělíme podle druhu odstraňovaných kontaminovaných látek chemických na 

detoxikaci, radioaktivních na dezaktivaci, biologických na dezinfekci. 

 

Rozhodujícími parametry pro provedení dekontaminace jsou: 

• určení druhu kontaminantu a jeho hustoty,  
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• vymezení velikosti kontaminované plochy, prostoru,  

• odhad počtu osob, které mají být dekontaminovány,  

• volba dekontaminační směsi a odhad potřebného množství,  

• dostatečný počet hasičů,  

• posouzení kapacity dekontaminačního pracoviště,  

• volba aplikačního prostředku,  

• odhad množství odpadních produktů a stanovení způsobu jeho likvidace. 

 

Při této činnosti musejí JPO: 

 

• znát organizaci místa pro provádění dekontaminace obyvatelstva, 

 
• provádět vybrané činnosti mimo nebezpečnou zónu při provádění dekontaminace 

obyvatel (výdej náhradních oděvů, regulace pohybu osob a dopravních prostředků 

apod.), 

• provádět dekontaminaci techniky a terénu s využitím improvizovaných prostředků.  

 

7.8 Krizové situace 

 

Při vzniku mimořádné události mohou nastat dvě situace. První je charakterizována tím, že 

vzniklou mimořádnou událost lze zvládnout běžnými (standardními) opatřeními státu, tj. 

vyčleněnými výkonnými složkami, zdroji a prostředky v souladu s platnými právními 

předpisy. V praxi to znamená s využitím sil a prostředků integrovaného záchranného 

systému a standardních postupů správních úřadů. Za této situace není vyhlášen žádný 

z krizových stavů. Druhá situace je charakterizována tím, že mimořádná událost vyvolala 

takovou situaci, kdy bylo nutné vyhlásit jeden z krizových stavů a bylo třeba použít 

nadstandardních opatření státu, tj. omezit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném 

rozsahu práva zaručená Listinou základních práv a svobod a použít nadstandardní zdroje, 

síly a prostředky k řešení vzniklé situace. Právě takováto situace je označována jako 

situace krizová [14]. Právní řád České republiky rozlišuje čtyři krizové stavy.  

Krizovými stavy jsou [7]: 

• Stav nebezpečí  
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• Nouzový stav 

• Stav ohrožení státu 

• Válečný stav 

 

8 Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami sborů 

dobrovolných hasičů obcí 

 

8.1 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

 

Ze zákona o požární ochraně [16], obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

(dále jen JSDH obce), která provádí hašení požárů, záchranné práce při živelních 

pohromách a jiných mimořádných událostech a podílí se na úkolech při ochraně 

obyvatelstva. Zároveň se podílí na evakuaci obyvatel, varování, označování oblastí 

s výskytem nebezpečných látek, humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek 

pro jeho nouzové přežití. Záměrem je, aby každá obec měla ve své jednotce oporu pro 

plnění těchto úkolů a mohla se na ni spolehnout. Je zřejmé, že k tomu, aby jednotka mohla 

tyto (a nejen tyto) požadavky plnit, není zapotřebí jen jednotku zřídit, ale především ji 

vybavit technikou, věcnými prostředky požární ochrany a hlavně kvalitně proškolit 

jednotlivé hasiče v jednotce. 

Zabezpečování úkolů na úseku ochrany obyvatelstva jednotkami PO je nutné plnit zejména 

v rámci obce, správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo kraje. 

Tato činnost doplňuje provádění záchranných a likvidačních prací  složkami integrovaného 

záchranného systému. Pro činnosti JPO  na daném teritoriu jsou určující zejména havarijní 

plán kraje, popř. vnější havarijní plán kraje a plošné rozmístění jednotek PO. 

Základními činnostmi jednotek SDH jsou (čerpáno z [16]): 

 

1. Pomoc zásahovým jednotkám. 

Zkušenosti s řešením mimořádných událostí a krizových situací ukázaly, že 

zásahové jednotky, jejichž prioritním posláním je záchrana životů či zdraví 

obyvatelstva nebo majetku, v řadě případů vykonávaly činnosti, které mohly být 

zabezpečeny jiným způsobem. Pokud by tyto činnosti vykonávaly jiné síly a 



 25 

prostředky, vytvořil by se větší časový prostor na samotný zásah, odpočinek nebo 

střídání příslušníků, ošetření používané techniky apod. 

K takovým úkolům, které by ulehčily práci zásahovým jednotkám, patří např. 

zajištění logistické podpory jejich činnosti, zajištění náhradních zdrojů elektřiny při 

práci v noci, evakuace osob, pomoc při provádění některých složitějších činností 

(dekontaminace osob a techniky, ochrana proti povodním a záplavám, nouzové 

přežití osob atd.). 

 

2. Provádění základních činností v ochraně obyvatelstva a poskytování odborné 

pomoci dobrovolníkům, občanům určeným provádět některé činnosti a 

postiženému obyvatelstvu. 

Při katastrofách velkého rozsahu, jakými byly povodně v roce 2002, pracovala na 

postiženém území řada dobrovolníků bez potřebných znalostí a zkušeností. 

V současném období, kdy nelze počítat s masovým nasazením AČR k plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva lze spoléhat především na dobrovolnou, popř. nařízenou 

pomoc. Občané provádějící určité činnosti by měli mít možnost obracet se na 

připravené odborníky v oblasti ochrany obyvatelstva, kterými by mohli být právě 

vyškolení členové JSDH obcí. Jednalo by se například o stavění protipovodňových 

hrází, používání vysoušečů, odstraňování následků mimořádné události, provizorní 

řešení těchto následků (stržená střecha, výpadky elektřiny nebo dodávek vody). 

Výše zmínění členové JPO by byli schopni nejen provádět základní činnosti 

v oblasti ochrany obyvatelstva, ale i poskytovat potřebné informace jak občanům 

postiženým mimořádnou událostí, tak osobám zapojujícím se do výpomoci jako 

dobrovolníci. 

 

3. Provádění specifických činností (předurčené jednotky). 

V souvislosti s řešením některých specifických mimořádných událostí jako např. 

neprůjezdnost dálnice D1 nebo železniční neštěstí, bylo potřebné zabezpečit 

prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva. Tyto prostředky, jako např. kontejner 

nouzového přežití pro 25-50 osob nebo základna humanitární pomoci pro 150 osob, 

již existují. Není však pro zabezpečení jejich provozu vyškolen dostatečný počet 

osob pro obsluhu. 
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8.2 Odborná příprava Jednotek sborů Dobrovolných hasičů obcí 

 

Základ odborné přípravy zajišťuje cyklickou formou HZS kraje pro funkce velitel, strojník 

nebo technik. Za další odbornou přípravu je zodpovědný velitel jednotky sboru 

dobrovolných hasičů. Při současné odborné přípravě je jen velmi malá část věnována OOb 

a tato malá část je školena jen teoreticky. Praxe při odborné přípravě zcela chybí. Obecně 

platí, že JSDH obcí jsou na slušné úrovni proškoleny na likvidaci požárů, ale na zásahy u 

mimořádných událostí nepožárního charakteru v oblasti OOb jim chybí odborné znalosti 

postupů řešení. Jedním z řešení je zavedení školícího systému využívaného např. v HZS 

Olomouckého kraje. Obsahem školení je[9]: 

 

Evakuace 

- obecné informace, 

- postup při provádění evakuace, 

- úkoly jednotky požární ochrany, 

- rady pro občany, 

- obsah evakuačního zavazadla, 

- funkce krizového štábu při řešení evakuace. 

 

Nouzové přežití 

- obecné informace, 

- obsah nouzového přežití (ubytování, stravování, zdravotní pomoc, nouzové zajištění pitné     

vody, energie, humanitární pomoc) 

- prostředky k zajištění nouzového přežití. 

 

Materiál ve skladech humanitární pomoci 

- využití materiálu pro zasahující jednotky nebo pro osoby postižené mimořádnou událostí. 

 

Práce s elektrickým zařízením 

- zásady používání elektrického zařízení při zásahu, 

- využití materiálu ze skladu humanitární pomoci. 
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Dekontaminace 

- druhy a způsoby dekontaminace, 

- dekontaminace hasiče, 

- dekontaminace osob a techniky, 

- využití materiálu ve skladu humanitární pomoci. 

 

Nebezpečné látky 

- informace o nebezpečných látkách, 

- registr nebezpečných látek, ADR/RID, 

- pravidla při zásahu na nebezpečnou látku, 

- ochrana před účinky nebezpečné látky, 

- improvizovaná ochrana jednotlivce a jeho ukrytí. 

 

První pomoc 

- zásady poskytnutí první pomoci. 

 

Psychosociální pomoc 

- zásady komunikace s osobami postiženými mimořádnou událostí. 

 

Komunikace při zásahu 

- pravidla předávání zpráv a komunikace s operačním střediskem HZS 

- základní informace, 

- rozdíl mezi varováním a vyrozuměním, 

- rozpoznání varovného signálu, 

- náhradní možnosti varování. 

 

Výstavba stanů 

- stavba stanů uložených ve skladu humanitární pomoci, kontejner nouzového přežití, 

- obsluha kontejneru nouzového přežití v majetku HZS kraje. 

 

Protipovodňová ochrana 

- základní informace, 

- funkce hlásné služby, 

- možnosti výstavby protipovodňové stěny, 
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- zajištění objektů proti vniknutí vody, 

- funkce povodňové komise. 

 

Stabilizace stavebních konstrukcí 

- provizorní zajištění poškozených střech, 

- zabezpečení stavebních konstrukcí budov, 

- zajištění některých ženijních prací při odstraňování závalů, 

- zásady při odstraňování polomů. 

 

Záchrana na vodě 

- plavidla používaná k záchraně, 

- záchrana tonoucího, 

- hledání utonulého. 

 

Ptačí chřipka 

- pravidla zásahu, 

- požadavky na jednotku. 

 

 

8.3 Postup hasičského záchranného sboru kraje při organizování 

jednotek požární ochrany k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a 

civilní ochrany 

 

1. Hasičský záchranný sbor kraje ve spolupráci s určenými obcemi provede na základě 

havarijních plánů a předpokladu vzniku mimořádných událostí v územním celku 

určené obce analýzu potřeb zajištění plnění úkolů ochrany obyvatelstva regionu 

jednotkami požární ochrany, a to z pohledu : 

• místní působnosti (obec), 

• územní působnosti (ORP, kraj, vnější havarijní plán), kde úkoly plní zpravidla 

předurčené jednotky PO, popř. ostatní složky IZS.  

 

2. Na základě provedené analýzy, vytipuje jednotky PO (zejména JPO V), které svojí 

členskou základnou, technickým vybavením a garancí akceschopnosti budou určeny            
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a následně odborně připravovány HZS kraje k plnění základních úkolů na úseku 

ochrany obyvatelstva v obcích (garance akceschopnosti bude dána stanoviskem obce). 

Základní odborná příprava velitelů těchto JPO může být svěřena ÚHŠ SH ČMS. 

 

3. HZS kraje po dohodě s určenými obcemi předurčí jednotky PO obcí k plnění některých  

speciálních úkolů ochrany obyvatelstva. Předurčené jednotky zajišťují plnění 

speciálních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva v obci vyvolaných specifickými 

riziky (povodňový plán, havarijní plán)  i mimo území svého zřizovatele. Předurčenost 

těchto jednotek bude uvedena v poplachovém plánu kraje. 

 

8.4 Předurčení jednotek požární ochrany 

 

Předurčení jednotlivých jednotek požární ochrany k výkonu předurčených úkolů ochrany 

obyvatelstva je dalším systémem, který může zvýšit odbornost zasahujících jednotek u 

mimořádné události, a tím i zvýšit kvalitu zásahu. Při přidělení předurčených úkolů pro 

JPO se zvýší nejen kvantita cvičení v dané oblasti předurčenosti, ale i množství zásahů při 

MU, což bude pro jednotku zcela jistě přínosem. Níže popsané členění vychází 

z dokumentu[9]. 

 

Jednotky plnící „základní úkoly“ ochrany obyvatelstva, zejména pro potřeby svého 

zřizovatele. Jde o kategorie JPO II, JPO III a JPO V. Každá jednotka bude základní úkoly 

plnit s ohledem na nebezpečí na daném území a pomocí dostupných prostředků. Jejich 

odborná příprava bude koncipována tak, aby členové jednotky zvládali základní úkoly 

ochrany obyvatelstva. Do základní a cyklické odborné přípravy velitelů JPO bude zařazena 

teoretická i praktická část z problematiky ochrany obyvatelstva. Velitel jednotky pak 

získané znalosti aplikuje v přípravě své jednotky. 

 

Jednotky plnící „předurčené úkoly“ ochrany obyvatelstva. Tyto jednotky budou kromě 

základních úkolů plnit speciální úkoly na úseku ochrany obyvatelstva i mimo území svého 

zřizovatele a budou zařazeny do poplachového plánu IZS kraje. Předurčenost JPO k 

zabezpečení plnění úkolů ochrany obyvatelstva na daném teritoriu se stanoví na základě 

provedené analýzy daného území ve vazbě na havarijní plán kraje a plošné rozmístění 
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jednotek PO kraje. Odborná příprava bude probíhat tak, že předurčené jednotky, každá o 

početní stavu 1+5, se zúčastní odborné přípravy se závěrečným cvičením, kterou bude 

organizovat HZS kraje ve spolupráci s obcemi. 

 

Jednotky plnící „speciální předurčené úkoly“ ochrany obyvatelstva. Tyto jednotky 

budou plnit speciální úkoly (např. vybudování a obsluha materiální základny humanitární 

pomoci, obsluha kontejneru pro nouzové přežití). Odborná příprava bude probíhat tak, že 

předurčené jednotky, každá o početním stavu 1+5, se zúčastní odborné přípravy se 

závěrečným cvičením, kterou bude organizovat HZS kraje ve spolupráci s obcemi a po 

dohodě se Základnou logistiky HZS ČR. 

 

9 Návrh doporučení jednotkám sborů dobrovolných hasičů 

obcí 

 

Návrh doporučení JSDH obcí vychází z povinností těchto sborů, plnit úkoly v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Těmito úkoly jsou především varování, evakuace, ukrytí, nouzové 

přežití obyvatelstva a humanitární pomoc, označování oblastí s výskytem nebezpečných 

látek, provádění záchranných a likvidačních prací a dekontaminace postižených obyvatel a 

majetku. Při plnění těchto úkolů narážejí JSDH na různá úskalí. Těmito úskalími jsou 

nedostatečná odborná příprava pro tuto oblast, málo praktických zkušeností při plnění 

úkolů OOb a nedostatečné znalosti a zkušenosti při práci se specializovanými technickými 

prostředky (obsluha materiální základny humanitární pomoci nebo kontejneru pro nouzové 

přežití).  

Jednotlivé návrhy doporučení proto směřují k odstranění těchto nedostatků a zvýšení 

schopnosti pomáhat a zasahovat při MU v oblasti OOb. 

 

Prvním návrhem je zvýšení kladených nároků na velitele JSDH obcí při cyklické odborné 

přípravě. Zvýšení objemu předávaných informací těmto osobám při školení a dohlížení na 

kvalitu a četnost provádění odborné přípravy uvnitř jednotlivých jednotek SDH obcí. 

Zvýšením odbornosti velitele, můžeme docílit zkvalitnění odborné přípravy uvnitř jednotek 

a tím zvýšit kvalitu práce, kterou jednotka odvádí. 
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Dalším doporučením je zvýšení odborných znalostí získaných praktickými zkušenostmi. 

Na základě rozšíření cvičení SDH obcí ve spolupráci s HZS kraje by bylo možné zvyšovat 

odborné znalosti celé jednotky (případně několika), při využití vzorových situací. Tento 

postup by nezvyšoval jen odbornou úroveň zásahu, ale zvyšoval by i schopnost vzájemné 

spolupráce mezi jednotlivými sbory a HZS kraje. 

 

Dále by bylo možné do praktické odborné přípravy začlenit školení k obsluze, zpohotovení 

či vybudování zvláštních technických prostředků a zařízení. Toto doporučení se doplňuje 

s možností zřízení předurčených jednotek požární ochrany. Tento postup by zajistil 

specializované jednotky, které by v případě MU byli schopny velmi efektivně zasáhnout. 

Mimo to by tyto jednotky mohli být využívány pro další školení svých kolegů. 

 

Dalším návrhem je zaměřit se na oblast preventivně výchovné činnosti. V této oblasti je 

důležité nejen zaměření se na děti školního věku, ale také jejich rodiče. Tato činnost by 

měla probíhat ve spolupráci s HZS krajů. U cílené skupiny obyvatel by docházelo k 

předání informací požárně bezpečnostního charakteru. Významným hlediskem je také 

možnost rozšíření členské základny SDH, potažmo jeho jednotky o zájemce z cílené 

skupiny. 

 

Posledním doporučením je pro JSDH obcí doporučení nejjednodušší, ale velmi účinné. 

Zjistit v daném teritoriu zdroje nebezpečí vzniku mimořádných událostí a stupně 

nebezpečí. Určující je především havarijní plán kraje, popř. vnější havarijní plán, z něhož 

vyplívá rozsah a obsah úkolů k zabezpečení ochrany obyvatelstva. V případě, že jednotka 

rizika zná, je pro ni jednoduší se na mimořádnou událost připravit a čelit jí. 
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10 Závěr 

 

Práce měla navrhnout doporučení JSDH obcí a ukázat na povinnosti jednotek PO při 

plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Například při evakuaci, varování, nouzovém 

přežití, atd. Poslední část přibližuje jednotky sborů dobrovolných hasičů. U těchto jednotek 

je největší možnost systémových změn, které by vedly k zefektivnění této složky IZS. 

Jednotky SDH jsou tvořeny členy na základě dobrovolnosti. Tito lidé jsou ochotni věnovat 

svůj volný čas na pomoc někomu jinému. V těchto jednotkách je veliká masa lidí, kteří 

chtějí pracovat a podílet se na odstraňování mimořádných událostí. Překážkou je jim však 

nedostatek kvalifikace a znalostí pro odvedení profesionálního zásahu, kterého by chtěli 

dosáhnout. Pokud by se však povedlo zvýšit kvalitu odborné přípravy JSDH, a to 

především zavedením praktické odborné přípravy, či zvýšením počtu cvičení s účastí HZS 

kraje, mohla by se z JSDH stát plnohodnotná záloha HZS kraje. Využitím legislativní 

možnosti předurčit jednotky PO k plnění úkolů ochrany obyvatelstva je další snahou, jak 

zvýšit schopnosti a možnosti JPO, a to především JPO V. Tento postup by poskytoval další 

systémový prvek podílející se na záchranných a likvidačních pracích. Vytvářel by základní 

mechanismus umožňující veliteli zásahu, HZS kraje nebo starostovy obce zabezpečit úkoly 

v oblasti ochrany obyvatelstva. Proč nevyužít ty, kdož chtějí pracovat. 

Tato práce by měla posloužit velitelům JSDH obcí pro zjednodušení orientace v dané 

problematice a přinést jim návrh doporučení ke zlepšení práce sborů. 
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