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Ďuriš David - Vliv početního stavu příslušníků na výkon služby a taktiku zásahu 
Příloha č. 1- Organizační řád pravidelné směny HZS Ústeckého kraje [19] 

 
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ÚSTECKÉHO KRAJE 

Masarykova 342/380 Ústí nad Labem  PSČ 400 10 
 
 

DENNÍ ŘÁD PRAVIDELNÉ SM ĚNY 
 

Čl. 1 
Čas Počet hod. Činnost 

07:00  Předání a převzetí směny 

07:00-07:45 00:45 
Kontrola techniky, zkoušky rdst, seznámení s denní 
činností 

07:45-12:00 04:15 
Dopolední zaměstnání 
(školení a výcvik, hospodářské práce, zkoušky, údržba 
techniky a prostředků) 

12:00-12:30 00:30 Přestávka – oběd 

12:30-17:30 05:00 
Odpolední zaměstnání 
(školení a výcvik, fyzická příprava, hospodářské práce, 
zkoušky, údržba techniky a prostředků) 

17:30-18:00 00:30 Přestávka – večeře 
18:00-22:30 04:30 Večerní zaměstnání (školení a výcvik, hospodářské práce) 
22:30-23:00 00:30 Úklid 
23:00-24:00 01:00 Přestávka 
00:00-06:00 06:00 Noční pohotovost na pracovišti 

06:00-07:00 01:00 
Úklid pracovišť a příprava k předání pracovišť a techniky, 
předání pracovišť a techniky 

 
 

Čl. 2 
Příslušníci nastupující směny jsou povinni se dostavit na bojové rozdílení s předepsanou 
výstrojí a výzbrojí. K vyhlášení rozkazu, zařazení příslušníků a kontroly jejich výstroje  
a výzbroje. 

 
Čl. 3 

V době do 07:00 hodin se provede vlastní předání a převzetí techniky, technických prostředků 
PO a pracovišť stanice (obě směny). 

 
Čl. 4 

V 07:00 hodin nastupují obě směny ve skutečném počtu stanoveném rozkazem mimo 
příslušníků operačního střediska na vyhrazeném místě a provedou předání a převzetí směny. 
Při nástupu směn k předání služby velí velitel nastupující směny. Vyhlášením rozkazu přebírá 
službu. 
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Čl.5 

Denní řád je závazný pro všechny příslušníky s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. 
Odchylky může povolit ředitel odboru pro záchranný systém, ředitel územního odboru, 
zástupce ředitele územního odboru, velitel požární stanice, velitel čety nebo velitel družstva 
(sloužící na stanicích bez určení velitele čety) v případě výjezdu k zásahu nebo v případě 
plnění jiných neodkladných úkolů. 

 
Čl.6 

Za dodržování denního řádu odpovídá velitel čet a družstev (sloužící na stanicích bez určení 
velitele). V případě výjezdu k zásahu v době přestávek nebo v případě plnění jiných 
neodkladných záležitostí určí velitel čety, družstva (sloužící na stanicích bez určení velitele 
čety) dobu přestávky po ukončení zásahu nebo jiných neodkladných záležitostí. Kontrolu jeho 
dodržování a navrhování nápravných opatření provádí ředitel odboru pro záchranný systém 
další nadřízení pracovníci. 
 

Čl. 7 
                                        
 
 Denní řád nabývá účinnosti 1. března 2001                                          ředitel 
                                                                                              Hasičského Záchranného Sboru         
                                                                                                         Ústeckého kraje                                                                                                                                                         


