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Anotace 
 

Hadrbolec, J. Povolávání jednotek SDH obcí k výjezdům. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB-

TU Ostrava, 2009. 41 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá systémem povolávání jednotek SDH obcí k výjezdům. Uvádí 

základní informace o právním rámci poţární ochrany, systému plošného pokrytí a zařazení 

jednotek poţární ochrany do příslušných kategorií. V další části práce jsou uvedeny základní 

úkoly jednotek poţární ochrany a podmínky akceschopnosti jednotek. V nejpodstatnější části 

práci je vytvořen přehled o pouţívaných technických systémech svolávání jednotek poţární 

ochrany na území Středočeského kraje. Následuje popis organizace povolávání jednotek SDH 

obcí k výjezdům ve Středočeském kraji. V závěrečné části práce je poté návrh doporučení 

vyuţití dvou technických systémů na efektivní povolávání jednotek SDH obcí k výjezdům. 
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Hadrbolec, J. Calling the Municipal Volunteer Fire Brigades to Intervence. Bachelor’s 

dissertation, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. 41 p. 

 

The Bachelor’s dissertation deals with system of Calling the Municipal Volunteer Fire 

Brigades to Intervence. In the first place there is a basic informatik of legal status of Fire 

prevention and the system of square covering and an inclusion of the Municipal Volunteer 

Fire Brigades to the resposible category. In the second part of the dissertation there are basic 

tasks of the Fire prevention Units and the requirements of Units ready for action. The most 

important part of this work describes the system of the use technical system Calling the 

Municipal Fire Brigades in the Central Bohemia Region. Next part is followed by the 

organization of Calling the Municipal Volunteer Fire Brigades to Intervence in the Cental 

Bohemia Region. At the final part of the dissertation contains recommendation of the use of 

two technical system concerning efect of Calling the Municipal Volunteer Fire Brigades to 

Intervence. 
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1 Úvod 

 

O hasičích a jednotkách poţární ochrany bylo jiţ napsáno mnoho kníţek, 

článků, statí, referátů či bakalářských a diplomových prací. Zcela nepochybně tomu tak 

bude i nadále a práci jednotek poţární ochrany, ať jiţ profesionálních či dobrovolných, 

bude jistě věnován nemalý prostor ve sdělovacích prostředcích a odborné literatuře. 

S prací jednotek poţární ochrany se setkáváme prakticky denně. Ţádné 

televizní zpravodajství se dnes jiţ neobejde bez hasičských informací. O to smutnější je 

poté skutečnost, ţe pro potřeby jednotek poţární ochrany se na příslušných místech 

zpravidla nenachází dostatek finančních prostředků, jak by si činnost hasičů 

zasluhovala. 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma „Povolávání jednotek SDH 

obcí k výjezdům“. Od malička jsem byl členem Svazu poţární ochrany jako mladý 

hasič, později činným členem v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce i občanském 

sdruţení SH-ČMS Sbor dobrovolných hasičů. Po dosaţení plnoletosti jsem převzal 

funkci velitele jednotky SDH obce. Do té doby jsem měl spíše ideály a liché představy o 

moţnostech fungování takovéto jednotky a zejména jejího financování. Naše jednotka 

byla plně funkční i v dřívější době a tak jsem měl na co navazovat. Kdyţ jsem 

vystřízlivěl ze své naivity, musel jsem si stanovit dosaţitelné cíle, aby jednotka nadále 

fungovala a byla neustále vylepšována. Domnívám se, ţe se mi za patnáct let mého 

působení v domovské jednotce SDH městyse Všetaty podařil velký kus práce a dovedl 

jsem jednotku téměř na pomyslný vrchol moţností. 

Mezi řadu problémů, které jsem musel při své činnosti velitele jednotky SDH 

obce řešit byla i problematika kvalitního, spolehlivého a rychlého vyrozumívání členů 

jednotky , a to v dostupných finančních poměrech. V našich řešeních jsme prošli 

etapami dálkového spouštění sirény, numerických a později alfanumerických pagerů, 

počátky mobilních telefonů, „hasičské“ spínání obecního bezdrátového rozhlasu aţ 

k dnešní podobě funkčního systému svolávání jednotky k výjezdu. 

Cílem mé práce proto bude zhodnotit současný systém svolávání jednotek 

SDH obcí, popsat pouţívané technické systémy u jednotek ve Středočeském kraji,  

pokusit se navrhnout změny a úpravy v povolávání jednotek a doporučit nejlepší způsob 

pro svolávání jednotek SDH obcí a pokusit se tak přispět ke zlepšení současného stavu 

povolávání jednotek SDH obcí k výjezdům na poţáry a jiné mimořádné události. 
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V praktickém vyuţití můţe  tato má práce slouţit jako podklad při rozhodování 

o dalším rozšiřování systému svolávání jednotek SDH obcí k výjezdům. 
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2 Historie hasičů a požárníků v ČR 

 

2.1 Něco z historie 

 

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. To zjistili lidé uţ v pravěku, kdyţ se jim 

konečně podařilo ke svému uţitku získat oheň, který je však někdy dokázal překvapit 

a zničit jejich obydlí a snahu přeţít či něco vytvořit a uchovat. 

S rostoucí inteligencí, ale téţ praktickými zkušenostmi předávanými 

z generace na generaci, se lidé postupně snaţí a dokáţí vyuţít oheň ve svůj prospěch. 

S nárůstem vyuţití ohně roste také jeho nebezpečí a tak se lidé musí učit ohni, neboli 

v tomto případě jiţ poţáru, bránit. Ruku v ruce s tímto vývojem tedy začínají vznikat 

prvotní základy poţární prevence a represe, neboli organizace a činnost při likvidaci 

poţárů. Jedná se zejména o různá nařízení a obecní vyhlášky, které přikazovaly a 

usměrňovaly například výstavbu domů a dílen, zacházení s ohněm, atd. V zárodku 

represe pak poté určovaly prostředky, které jsou povinni poskytnout obyvatelé obce, 

včetně jejich pomoci při hašení poţáru. 

Za vlády Marie Terezie je vydán na území tehdejšího Rakouska-Uherska, kam 

dnešní Česká republika patří, první ucelený právní předpis , a to Ohňový patent v roce 

1754 [1]. Ten zahrnoval jiţ zmiňované základy poţární prevence a represe, ale také 

sankce a tresty za způsobený poţár. Například velmi přísně trestal tzv. paličství, 

neboli úmyslné zapálení , a to trestem smrti upálením přistiţeného paliče a  propadnutí 

jeho majetku, včetně rodinného, obci. 

 

 

2.2 Vznikají spolky dobrovolných hasičů 

 

V 18. století nadchází doba, kdy jsou zakládána dobrovolná občanská sdruţení 

a vznikají první české sbory dobrovolných hasičů. Pravděpodobně prvním zaloţeným 

českým dobrovolným sborem se v roce 1864 stal Sbor dobrovolných hasičů ve 

Velvarech se svým zakladatelem p. Karlem Krohnem [2]. Postupně dochází 

k rychlému následování Velvar dalšími obcemi a městy a vznikají dobrovolné 

hasičské sbory. V roce 1876 vyšel pro české země zákon, který nařizoval obcím s 50 a 
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více obytnými domy zřídit hasičský sbor. Tento právní předpis znamenal rozmach 

zakládání hasičských profesionálních a  především dobrovolných poţárních sborů u 

nás obcemi [1]. 

  Jednalo se však také o spolkovou činnost, která je podporována národním 

obrozením a rozvíjí podvědomí českého národa. Spolkový ţivot je postupem času 

velmi bohatý. Spolky se starají o kulturní ţivot v obci, stávají se nedílnou součástí 

ţivota obce. Organizují plesy, zábavy, maškarní taškařice, atd. Zkrátka nesmí chybět 

při ţádné společenské akci ve své obci. 

Vzniklé hasičské spolky se sdruţují do ţup a vzniká jednotná organizace, 

sdruţující spolky na území Čech. Pravděpodobnými iniciátory v obcích to jsou poté 

sedláci a měšťané, kteří poskytují pro vznikající sbory finanční podporu a také své 

čeledíny, pomocníky a například koně. Je běţným zvykem, ţe součástí obecních 

předpisů je i pořadí sedláků dodávajících koně do spřeţe s koňskou stříkačkou [1]. 

Toto však jiţ také vychází z platných obecních předpisů, poţárních řádů, a týká se 

problematiky jednotek dobrovolných hasičů zřizovanými obcemi. 

A tak se tedy postupně rozrůstá organizovaná činnost jednotlivých sborů po 

celé zemi. Jsou vydávány sborníky, almanachy, ţupy vydávají svá pravidla pro cvičení 

se sekerami, ţebříková cvičení, atd. Aby se činnost jednotlivých spolků i nadále 

rozrůstala, jsou pořádána různá cvičení, ţupní sjezdy a soutěţe. 

 

 

obr. 1 – Koněspřeţná stříkačka, výrobce F.Smékala syn Smíchov, Muzeum Florián Všetaty 
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Také sborová činnost je organizována s pevnými pravidly a řádem. Členství 

v jednotlivých sborech je čestné a řádné. Čestnými členy sboru bývají zejména 

významní představitelé obce, jako například starosta a členové obecní rady a například 

sedláci. Bývá také pravidlem, ţe čestnými členy jsou členové sboru, kteří se nepodílí 

na hašení poţárů. Zpravidla je poté příspěvek čestného člena vyšší neţ člena činného 

[1]. 

Avšak i dobrovolné hasičské spolky se hlásí k likvidaci poţárů a vychovávají 

ve svých řadách členy, kteří jsou poté do zřizovaných obecních hasičských jednotek 

jmenováni. Sbory ze svých prostředků, často za přispění významných firem v obci, 

pořizují vybavení pro své členy a dostupnou techniku a přispívají tak své vlastní obci. 

V té době působí v českých zemích několik firem, které se zabývají výrobou 

hasičského vybavení. Pravděpodobně nejvýznamnějšími jsou Smékal a syn, 

F.Smékala, Havel & Mész, J.Ebert a další. Ukázku koněspřeţné stříkačky vidíme na 

obr. 1. 

Během světových válek je spolková činnost dobrovolných hasičských sborů 

jako společenských organizací utlumena. V r. 1941 jsou sbory začleňovány do válečné 

organizace jednotek protektorátu [1].  

Po skončení válek dochází k postupné obnově činností dobrovolných 

hasičských sborů na obcích. Ve spolupráci s obcemi je rozvíjena preventivní činnost a 

stále jsou vychováváni noví členové pro jednotku SDH obce. 
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3 Organizace systému požární ochrany v ČR 
 

3.1 Právní předpisy 

 

Činnost jednotek poţární ochrany je organizována a řízena zákonnými 

normami , a to zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a vnitřními předpisy. Dále se 

činnost jednotek řídí i dalšími zákonnými normativy, jako například nařízeními kraje. 

Dovoluji si zde uvést alespoň ty nejzákladnější zákonné normativy, které jsou pro 

činnost jednotek poţární ochrany nezbytné. 

 Zákon č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

 Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Zákon č.361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.246/2001 Sb., o poţární prevenci, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Vyhláška č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

ve znění pozdějších předpisů 
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3.2 Plošné pokrytí 

 

Systém plošného pokrytí území jednotkami poţární ochrany [3,4] vychází ze 

stanovení stupňů nebezpečí obcí, či jejich území, a z tohoto poté vycházející systém 

nasazení tří jednotek poţární ochrany v určitém časovém sledu (viz tab. 1) dle stupně 

nebezpečí obce a s tímto související poţadavky na úkoly a vybavení jednotlivých 

jednotek poţární ochrany. Stupeň nebezpečí vyjadřuje míru nebezpečí katastrálního 

území obce. Stanovuje se v závislosti na hodnotě celkového kritéria KC, které se 

vypočte součtem dílčích koeficientů. 

 

KC = KO + KUI + KZ 

 

Jednotlivé hodnoty koeficientů jsou uvedeny v příloze č.1  vyhlášky [4].  

Právní úprava plošného pokrytí vychází ze zákona č.133/1985 Sb. o poţární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.247/2001 Sb. o organizaci a 

činnosti jednotek, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.172/2001 Sb. 

k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a sbírky interních 

aktů řízení GŘ HZS ČR a NMV č. 36/2005. 

 

    tab. 1 – Základní tabulka plošného pokrytí [4] 

 

Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí 
území obce: 

Počet JPO a doba jejich dojezdu na místo zásahu: 

I 
A 2JPO do  7 minut a další 1JPO do 10 minut 

B 1JPO do  7 minut a další 2JPO do 10 minut 

II 
A 2JPO do 10 minut a další 1JPO do 15 minut 

B 1JPO do 10 minut a další 2JPO do 15 minut 

III 
A 2JPO do 15 minut a další 1JPO do 20 minut 

B 1JPO do 15 minut a další 2JPO do 20 minut 

IV A 2JPO do 20 minut a další 1JPO do 25 minut 
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3.3 Kategorizace jednotek požární ochrany 

 

Kaţdá jednotka poţární ochrany má svou operačně-taktickou hodnotu, neboli 

její zařazení do příslušné kategorie vychází zejména z jejího plánovaného zařazení 

v plošném pokrytí jednotek poţární ochrany [4]. Podíl zásahů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí (dále jen “jednotek SDH obcí“)  uvádí graf 1. 

Z výsledků plošného pokrytí [4] poté jsou jednotlivé jednotky poţární ochrany 

zařazeny do příslušné kategorie územní působnosti, případně s dalším systémem 

předurčenosti (například záchranných prací při dopravních nehodách na dálnicích, 

rychlostních komunikacích a silnicích prvních tříd). Pro účely plošného pokrytí se 

jednotky poţární ochrany dělí na jednotky: 

a) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele, 

b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele.  

 

 

3.3.1 Jednotky požární ochrany s územní působností 

 

Jednotky s územní působností jsou vybrané jednotky poţární ochrany, které 

zajišťují výjezd jednoho nebo dvou druţstev (dle své kategorie) na předem určeném 

území (odtud územní působnost). Jedná se většinou o jednotky zřizované ve městech, 

městysech nebo větších obcích. Prováděcím předpisem [4] je poté pro kaţdou 

kategorii jednotky předepsáno minimální vybavení technikou a věcnými prostředky. 

 

 JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) 

s územní působností zpravidla do 20  minut jízdy z místa své dislokace. 

 JPO II/1 – jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd jednoho 

druţstva o zmenšeném početním stavu (1+3). Výjezd je zabezpečován 

zpravidla v systému pracovní pohotovosti členů jednotky. Jednotka 

vyjíţdí v čase 5 minut od vyhlášení poplachu. Územní působnost je 

zpravidla plánována do 10 minut jízdy z místa své dislokace. 

 JPO II/2 – jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd dvou druţstev 

o zmenšeném početním stavu (1+3). Výjezd je zabezpečován zpravidla 

v systému pracovní pohotovosti členů jednotky. Jednotka vyjíţdí v čase 
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5 minut od vyhlášení poplachu. Územní působnost je zpravidla 

plánována do 10 minut jízdy z místa své dislokace. 

 JPO III/1 - jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd jednoho 

druţstva o zmenšeném početním stavu (1+3). Výjezd není zpravidla 

zabezpečován v systému pracovní pohotovosti členů jednotky. 

Jednotka vyjíţdí v čase 10 minut od vyhlášení poplachu. Územní 

působnost je zpravidla plánována do 10 minut jízdy z místa své 

dislokace. 

 JPO III/2 - jednotka SDH obce, která zabezpečuje výjezd dvou 

druţstev o zmenšeném početním stavu (1+3). Výjezd není zpravidla 

zabezpečován v systému pracovní pohotovosti členů jednotky. 

Jednotka vyjíţdí v čase 10 minut od vyhlášení poplachu. Územní 

působnost je zpravidla plánována do 10 minut jízdy z místa své 

dislokace. 

 

 

3.3.2 Jednotky požární ochrany s místní působností 

 

Jednotky poţární ochrany s místní působností jsou zřizovány v obcích, kde 

nejsou zřízeny jednotky poţární ochrany s územní působností. Tuto povinnost má 

kaţdá obec [3]. Můţe však uzavřít, po příslušném schválení a dodrţení zákonných 

podmínek, smlouvu s jinou obcí a sdruţit tak své prostředky na zřízení a provoz 

jednotky poţární ochrany nebo sdruţit prostředky na společnou jednotku s hasičským 

záchranným sborem kraje anebo zřídit poţární hlídku [3]. 

Dalšími jednotkami s místní působností jsou poté jednotka hasičského 

záchranného sboru podniku nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, kterou 

zřizuje podnikající fyzická nebo právnická osoba, u které tuto povinnost určil hasičský 

záchranný sbor kraje na základě výsledků zpracovaného posouzení poţárního 

nebezpečí anebo provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým poţárním 

nebezpečím.  
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graf 1 – Podíl jednotek SDH obcí u poţárů v letech 2006-2008 [14] 

 

    

 JPO V - jednotky SDH obce kategorie JPO V zabezpečují výjezd 

minimálně druţstva o zmenšeném početním stavu (1+3) a v časovém 

limitu 10 minut. Jednotka SDH obce s místní působností je 

v poplachových plánech [3,4,5] předurčena k událostem ve vlastní obci 

a s jejím nasazením mimo její místní působnost se s ní prakticky 

neuvaţuje. V případě potřeby však můţe být samozřejmě i tato 

jednotka povolána prostřednictvím operačního střediska Hasičského 

záchranného sboru k provedení hasebních či jiných záchranných prací i 

mimo svou místní působnost. 

 JPO IV – jednotka HZS podniku. Tato jednotka je prioritně předurčena 

pro zásah na území svého zřizovatele [4]. Jednotka vyjíţdí do 2 minut 

od vyhlášení poplachu. Výkon sluţby v jednotce zabezpečují 

zaměstnanci podniku jako svoje zaměstnání. Jednotka můţe mít 

uzavřenu smlouvu s Hasičským záchranným sborem kraje a můţe být 

v poplachovém plánu zařazována jako jednotka s územní působností. 

 JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

 

2006 2007 2008
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3.4 Základní úkoly jednotek požární ochrany 

 

Základní úkoly jednotek poţární ochrany jsou vymezeny § 70, odst.1 zákona 

[3] a jsou to: 

a) provedení poţárního zásahu podle příslušné dokumentace poţární ochrany 

nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků, 

b) provedení záchranných prací při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech, 

c) neprodlené podání zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje 

d) podíl na úkolech ochrany obyvatelstva.  

 

Pro plnění základních úkolů jednotek poţární ochrany se výkon sluţby 

v jednotce poţární ochrany člení na organizační a operační řízení [4]. Organizačním 

řízením se rozumí činnost k dosaţení stálé organizační, technické a odborné 

způsobilosti sil a prostředků poţární ochrany. Toto organizační řízení můţeme téţ 

shrnout pod název akceschopnost jednotky poţární ochrany [4]. Podmínky 

akceschopnosti jednotky poţární ochrany jsou dány prováděcím předpisem. Počet 

zásahů jednotek poţární ochrany v letech 1997-2008 uvádí graf 4. 

 

 

Graf  2 – Procentuální podíl zásahů jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji [14] 
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Jednotka je akceschopná, jestliţe: 

a) početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu 

s ustanovením § 4 vyhlášky [4] a jednotka je schopna uskutečnit výjezd na 

zásah v časovém limitu podle § 11 odst.2 vyhlášky [4], 

b) mají hasiči osvědčení o odborné způsobilosti funkce, kterou zastávají, a 

v jednotce je prováděna pravidelná odborná příprava podle příslušných 

ustanovení vyhlášky [4], 

c) má za účelem provedení poţárního zásahu připravenu poţární techniku a 

věcné prostředky poţární ochrany a jsou splněny zákonné podmínky pro 

pouţití poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany [4,6]. 

 

  O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace podle příslušných ustanovení 

 vyhlášky [4]. 



strana 14 

 

3.5 Akceschopnost  jednotky – členové jednotky 

 

Aby byla jednotka akceschopná [4,7], musí mít v systému své vnitřní 

organizace zajištěn výjezd alespoň zmenšeného druţstva 1+3, popřípadě více druţstev 

(JPO I, JPO II/2 a JPO III/2). 

Hovoříme-li o členech jednotky, máme na mysli organizaci jednotek SDH obcí 

(popřípadě podniků), která je náplní této bakalářské práce. 

Jak jiţ bylo zmíněno, nejpodstatnější součást celého systému je člen jednotky. 

Aby mohl být občan členem jednotky SDH obce, musí být: 

o starší 18-ti let, 

o zdravotně způsobilý k výkonu všech činností v jednotce SDH 

obce (zdravotní způsobilost je dána zákonným předpisem) [8], 

o mít uzavřenu smlouvu se zřizovatelem jednotky o svém členství 

v jednotce, 

o být odborně způsobilý k výkonu člena jednotky , a to do 1 roku 

od vzniku členství v jednotce (školení zajišťuje velitel jednotky 

v rozsahu 40-ti hodin), 

o být odborné způsobilý pro výkon specifických činností v 

.jednotce a mít platné osvědčení o své způsobilosti (velitelé a 

strojníci). 

 

Vedle odborné způsobilosti musí mít člen jednotky SDH obce (podniku) také 

zdravotní způsobilost, která se v pravidelných předepsaných intervalech ověřuje [8]. 

Člen jednotky SDH obce (podniku) se řídí pokyny a příkazy velitele jednotky, 

popřípadě jeho zástupce. Jedná se zejména o udrţování techniky, technických 

prostředků, prostředků chemické sluţby, prostředků spojové sluţby, osobní výstroje a 

výzbroje. Vţdy samozřejmě záleţí na rozsahu vybavení kaţdé jednotky. 
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graf 3 – Počty jednotek SDH obcí [15] 

 

Zde jsou na pár řádcích popsány náleţitosti a povinnosti člena jednotky, 

podmínky jeho přijetí a zařazení do jednotky. Co však doposud nebylo zmíněno, je 

moţnost člena jednotky se na chodu jednotky podílet. Jedná se zejména o časové 

moţnosti jednotlivých členů jednotky SDH obce. Ty jsou dány zejména jejich 

zaměstnáním, rodinnými poměry a dalšími povinnostmi, případně dalšími osobními 

zájmy jednotlivého člena. 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, zaměstnání jednotlivých členů jednotky SDH obce 

můţe do značné míry ovlivnit akceschopnost jednotky. Demografický vývoj a migrace 

obyvatelstva za zaměstnáním do měst a větších obcí s sebou přináší případný vzestup 

či útlum jednotek SDH obcí. 

V následujících kapitolách budou uvedeny příklady zaměstnání členů jednotek 

SDH obcí a s tím souvisejících moţností účastí na činnostech jednotky (zásah, 

odborná příprava, údrţba techniky, atd.). 
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3.5.1 Osoba samostatně výdělečně činná – podnikatel 

 

Stav, kdy je člen jednotky SDH obce osobou samostatně výdělečně činnou, je 

jedním z nejlepších. Pravděpodobně velmi dobrá bude moţnost výjezdu pro člena-

podnikatele, který poskytuje sám nebo s rodinou drobné sluţby a řemesla v obci, jako 

například prodejnu drobného zboţí, pneuservis, zámečnictví, truhlářství, instalatérství 

a podobně.  

Přesto je tento stav nepochybně jedním z nejlepších pro činnost v jednotce 

SDH obce a záleţí jen na členu-podnikateli samém, popřípadě jeho moţnostech, 

jakým způsobem a v jakém rozsahu se můţe zúčastňovat výjezdů jednotky.  

Napomoci zde výrazně můţe i obec , a to tím způsobem, ţe při potřebě malých 

zakázek či prací (zejména řemesel jako zámečníci, instalatéři, elektrikáři, apod.) 

upřednostní ve výběru firem místní ţivnostníky se vztahem k jednotce SDH obce. 

Tento způsob by mohl fungovat na vesnicích a v městysích, popřípadě malých 

městech. Pravděpodobně těţko se takovýto model bude uplatňovat například 

v krajských městech. 

 

 

3.5.2 Zaměstnanec 

 

Bezesporu daleko problematičtější je situace u člena-zaměstnance. 

Pravděpodobně jen velmi málo vedoucích pracovníků bude členovi-zaměstnanci 

tolerovat častější počet absencí (i  kdyţ zákonně povolených [9] a ve své podstatě také 

nařízených) na pracovišti. Zvláště problémová můţe být situace, kdy člen jednotky 

pracuje v systému „pásové výroby“. Zřejmě bezproblémovější nepřítomnost u člena-

zaměstnance bude stav mimořádných událostí značného rozsahu, jako byly například 

povodně. Avšak častější výjezdy na menší poţáry či dopravní nehody a s tím spojená 

častější absence v zaměstnání mohou případně způsobit jisté komplikace v 

zaměstnání. 

Zde můţe téţ napomoci i obec , a to jednáním se zaměstnavateli v obci, kteří 

zaměstnávají členy jednotek SDH obcí. Samozřejmě i zde velmi záleţí na moţnostech 

zaměstnavatele a pracovní pozici či zařazení jednotlivých členů. Je však potřebné 



strana 17 

 

hledat nejlepší cesty a k tomuto hledání je jedním z prostředků dobrá komunikace 

těchto subjektů, obce a zaměstnavatele. 

 

graf 4 – Celkový počet zásahů v letech 1997-2008 [14] 

 

 

3.5.3 „Obecní“ zaměstnanec 

 

Zřejmě jednou z těch „ideálnějších“ verzí je moţnost zaměstnaneckého 

poměru člena jednotky SDH obce k obci samotné. Můţe se jednat o „drobné sluţby“ 

poskytované obcí (například instalatér, domovník, elektrikář, apod.), obcí zřízené a 

provozované společnosti (například údrţba zeleně, městské muzeum, školník, apod.) a 

dále přímo na obci (pracovník obecního úřadu). 

V těchto případech můţe mít zaměstnanec-člen jednotky povinnosti člena 

jednotky SDH obce přímo zahrnuty do pracovní smlouvy (například ţe v pátek bude 

prováděna pravidelná údrţba techniky a hasičské zbrojnice). 
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Bohuţel ţádná obec zřejmě nebude mít dostatek pracovních moţností pro 

jednotku SDH obcí. Mohla by tím však vyřešit, nazvěme to nejnutnější či nejmenší, 

základní početní stav hasičů k výjezdu. 

Tento systém „obecního“ zaměstnance je zpravidla uplatňován u jednotek 

kategorie JPO II, kdy členové jednotky vykonávají svou činnost v jednotce v hlavním 

nebo vedlejším pracovním poměru ke svému zřizovateli. 
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4 Povolávání a svolávání jednotek SDH obcí 
 

Povolávání jednotek určených k zásahu je prováděno dle poţárního 

poplachového plánu kraje [5], který je zpracován na základě plošného pokrytí, tzn. na 

základě zatřídění jednotlivých území obcí do příslušných stupňů nebezpečí 

katastrálních území obcí [4]. 

Povolávání jednotek je prováděno prostřednictvím [4]: 

a) příslušných operačních středisek hasičského záchranného sboru kraje, 

b) jinými místy určenými k vyhlášení poţárního poplachu, tj. ohlašovnami poţáru 

a dalšími místy, odkud lze hlásit poţár (dle § 29 odst.1 písm. j) zákona 

č.133/1985 Sb.). 

 

 

4.1 Poplachové plány 

 

Poplachové plány [5] jsou rozděleny do čtyř stupňů poplachu. Jsou to 1. 2. a 3. 

stupeň poţárního poplachu a zvláštní stupeň. 

Poţární poplachový plán [5] je tvořen na základě zatřídění jednotlivých 

katastrálních území obcí do příslušných stupňů nebezpečí a potřebě nasazení jednotek 

dle základní tabulky plošného pokrytí (viz tab 1). 

Ve Středočeském kraji je poţární poplachový plán [5] zpravidla tvořen tak, ţe 

v prvním stupni je zařazena jednotka kategorie JPO I a následují dvě nejbliţší 

jednotky s územní působností (jednotka kategorie JPO II nebo JPO III) a místní 

jednotka. Je-li místní jednotka kategorie JPO II nebo JPO III, potom je přiřazena jen 

jedna další jednotka s územní působností. Ve druhém stupni poţárního poplachu je 

zpravidla druhá jednotka kategorie JPO I (většinou stanice typu C, pokud nebyla jiţ 

v prvním stupni) a dále dvě dobrovolné jednotky s územní působností. Ve třetím 

stupni poţárního poplachu je poté třetí jednotka kategorie JPO I a dále pět 

dobrovolných jednotek s územní působností. Ve zvláštním stupni poplachu je poté 

uvedeno šest jednotek kategorie JPO I. Počty jednotek SDH obcí ve Středočeském 

kraji udává graf 3. 

Při vyhlášení poţárního poplachu postupují operační střediska hasičského 

záchranného sboru kraje dle  poplachového plánu kraje, který je vydán jako zákonný 
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předpis formou nařízení kraje [5]. Pro potřeby ohlašoven poţárů se poté pořizují 

výpisy z poplachového plánu pro území ohlašovny poţáru a jsou součástí předepsané 

dokumentace ohlašovny poţáru (§ 13 nařízení vlády) [7].  

Při tvorbě poţárních poplachových plánů [5] je důleţité věnovat velkou 

pozornost znalostem o akceschopnosti jednotlivých jednotek, které jsou do 

poplachových plánů zahrnuty. Jedná se zejména o posouzení dosavadních zkušeností 

s moţnostmi jejich vyuţití. Jde například o posouzení či dosavadní zkušenostmi 

s moţností nasazení jednotek SDH obcí výjezdu k zásahu v pracovní době. Jak bylo 

jiţ uvedeno, povinností jednotek je zajišťovat akceschopnost jednotky a s tím tedy 

související i minimální počet členů jednotky k výjezdu. Pokud je tedy jednotka 

neakceschopná, měla by provést vyrozumění příslušného operačního střediska 

hasičského záchranného sboru. Je poté na technických moţnostech a softwarovém 

vybavení příslušných operačních středisek operativně přizpůsobovat poplachové plány 

dle skutečného stavu jednotky. Základním předpokladem však je, ţe jednotka provede 

nahlášení své neakceschopnosti. Operační středisko při vyhlášení poţárního poplachu 

poté můţe operativně zařadit do výjezdu další nejblíţe vhodnou jednotku s územní 

působností. V následující tabulce (tab. 2) je uveden přehled počtů zásahů jednotek 

poţární ochrany při jednotlivých stupních poţárního poplachu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tab. 2 – Počet vyhlášených stupňů poplachu pro jednotky PO [14] 

stupeň 

poplachu 
I. stupeň II. stupeň 

III. 

stupeň 

stupeň 

"Z" 

celkem za 

rok 
rok 

2006 108132 650 12 3 108797 

2007 115503 327 19 1 115850 

2008 101599 1025 17 5 102646 
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4.2 Technické systémy svolávání dobrovolných jednotek 

   

Svolávání jednotek SDH obcí je prováděno pomocí různých technických 

systémů. V následujících podkapitolách budou uvedeny některé nejpouţívanější 

technické systémy. 

 

 

4.2.1 Sirény 

 

Ještě v nedávné době byly nejrozšířenějším systémem povolávání jednotek 

SDH obcí sirény na obcích. Problém spočíval v moţnostech jejich spuštění. Sirény 

byly umísťovány především na budovách obecních úřadů, popřípadě na jiných 

vhodných místech, odkud byla nejlepší slyšitelnost pro co největší území obce. Někde 

byla umístěna tlačítka pod ochranným sklem a sirénu mohl spustit prakticky kaţdý. 

Dalším zlepšením v moţnostech spuštění sirény bylo propojení s radiostanicí a 

moţnost jejího spuštění pomocí selektivní volby. Toto propojení jiţ bylo prvním 

krokem k dálkovému ovládání technických systémů a umoţňovalo i kontrolu doručení 

a „odpověď“ ovládací radiostanice. Ovšem jen spuštěním sirény nebyl problém 

dořešen, protoţe chyběla základní informace o místě události (pokud nebyl poplach 

vyhlášen místní ohlašovnou poţáru). Tyto nevýhody byly postupně nahrazovány a 

doplňovány příchodem mobilních telefonů do naší republiky. 

 

Spuštění sirény bylo a je prováděno [4]: 

a) po výzvě k vyhlášení poţárního poplachu příslušným operačním střediskem 

hasičského záchranného sboru, 

b) po nahlášení poţáru na ohlašovnu poţáru, 

c) jiným způsobem (veřejně přístupné tlačítko). 

 

 Po vyhlášení poplachu ohlašovnou poţáru je ohlašovna poţáru povinna provést 

oznámení na příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru kraje (§ 13 

nařízení vlády) [7]. 
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 Obdobně základní povinností jednotky poţární ochrany je provést neprodlené 

vyrozumění příslušného operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje o 

výjezdu jednotky (§ 70 odst.1 písm. c) zákona) [3]. 

 

 

4.2.2 Sirény civilní ochrany 

 

Paralelně se systémem poţárních sirén byly na obcích umístěny sirény civilní 

ochrany, které uměly dálkově vyhlásit několik typů poplachů (letecký poplach, 

radiační havárie, chemický poplach, atd.). Přechodem civilní ochrany pod Hasičský 

záchranný sbor ČR je tento systém ovládán prostřednictvím operačních středisek 

hasičského záchranného sboru. Systém je označován jako CAS100. Vydáním nové 

zákonné normy byly také zrušeny jednotlivé varovné signály a byl zaveden pouze 

jednotný varovný signál „Všeobecná výstraha“ (mimo poţární poplach a testovací 

signály) [10]. 

U tohoto systému byla softwarově ošetřena informace o doručení příkazu 

zařízením k provedení vyhlášení poplachu, nebylo však jiţ ověřeno jeho skutečné 

provedení. 

Také u tohoto systému však chyběla informace o místě události a tak bylo 

nutné čekat na reakci povolané jednotky. 

 

 

4.2.3 Pagerové systémy 

 

Do masivního nástupu mobilních operátorů byly rozšířené také různé pagerové 

systémy , a to jak na místní (lokální), tak celostátní úrovni. Například u 

profesionálních hasičů byly rozšířené pagery ovládané CTCSS tóny, které dodávali 

zejména distributoři radiostanic (např. Motorola). Dalším systémem byl například 

systém českého výrobce Jablotron, pracující v pásmu občanských radiostanic, tzv. 

CB-pásmu. Problémem byla malá zabezpečenost tohoto veřejně přístupného pásma. 

Na celostátní úrovni poté pracoval systém Českých radiokomunikací. 
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obr.2 - Pager 

 

Výhodou tohoto systému byla moţnost přenosu textové informace. Zpočátku 

se jednalo o přenos nadefinovaného znakového kódu (viz obr. 2), později jiţ krátkých 

zpráv s moţností zadání textu prostřednictvím operátora systému. Jeho další výhodou 

byl poté dosah na velkém území republiky. Záporem pak bylo zpoplatnění systému, 

coţ představovalo v systému pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce 

několikatisícové náklady ročně. 

Dalším krokem byl příchod mobilních operátorů, zejména s rozšířením jejich 

počtu a zavedením GSM sítě. 

V současné době začíná být doručována jednotkám sborů dobrovolných hasičů 

obcí nová nabídka paginové sluţby od společnosti Multitone.cz, která převzala 

provozování této sluţby od předchozí společnosti. Určitě bude vhodné tuto nabídku 

sledovat, neboť je to jeden z velmi vhodných nástrojů svolávání dobrovolných 

jednotek. Je však také nutné tento paginový systém implementovat do současné 

pouţívané technologie operačních středisek. 

 

 

4.2.4 Kanga plus 

 

Systém svolávání a vyrozumívání jednotek pod názvem Kanga plus byl 

vyvinut firmou RCS Kladno na základě poţadavku vytvoření efektivního způsobu 

propojení systému budovaného na Krajském operačním a informačním středisku HZS 

Středočeského kraje s jednotkami JPO II a JPO III ve Středočeském kraji. 
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Tento způsob svolávání  dobrovolných jednotek povaţuji za jeden z nejlepších 

v současné době, a proto se mu zde ve své práci detailněji věnuji. Vyobrazení systému 

Kanga plus je na obr.3. Pro následující popis systému byl vyuţit návod k obsluze [12] 

dodávaný se zařízením Kanga plus a zejména osobní zkušenosti zpracovatele 

bakalářské práce, jakoţto správcem systému na územním odboru, se systémem, jeho 

provozem a údrţbou. 

 

 

obr. 3 – Kanga plus 

 

Systém pracuje na principu přenosu dat formou SMS zprávy v síti GSM 

mobilních operátorů. Po příjmu SMS zprávy v systému od operačního střediska 

hasičského záchranného sboru (přenášená data mohou být rozdělena do více SMS; 

jedna SMS zpráva obsahuje maximálně 160 znaků) systém rozešle předdefinované 

skupině číslo 1 (výjezd) SMS zprávu (jiţ vţdy pouze jedna SMS zpráva s počátkem 

textu), která obsahuje datum události, typ a podtyp události, místo zásahu a případně 

další text. Předdefinovaná skupina 1 je skupina prioritně určená pro výjezd jednotky 

SDH obce a na vloţenou SIM kartu zvoleného mobilního operátora jsou v přesném 

kontextovém formátu zadáni jednotliví uţivatelé. 
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Systém však umí provádět další technologické operace. Nejvíce pouţívanou je 

spuštění místní sirény (dublování způsobu vyrozumění) a vţdy je svolání jednotky 

provázeno tiskem příkazu k výjezdu na připojené tiskárně. V nastavení systému se 

poté provádí nastavení priorit jednotlivých operací, například zda-li se má tisknout 

příkaz k výjezdu před rozesláním SMS zprávy jednotlivým členům jednotky anebo je 

příkaz vytištěn aţ po odeslání poslední SMS zprávy. Dále má systém k dispozici čtyři 

bezpotenciálová relé, která mohou spínat technologické systémy, např. kompresor pro 

doplnění vzduchu do vozidel, apod. 

V systému je moţno vytvořit celkem devět jednotlivých skupin, kde mohou být 

zadaní různí uţivatelé s tím, ţe skupina číslo 1 je prioritně pouţívána pro svolání 

členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k výjezdu a skupina číslo 9 je 

vyhrazena pro propojení se systémem zabezpečovacího zařízení (je-li v poţární 

zbrojnici instalováno). Ostatní skupiny mohou být poté vyuţity například pro svolání 

všech členů dobrovolného sboru (příkladem můţe být členská schůze, brigáda, apod.), 

další skupina můţe být vyuţita například pouze pro strojníky jednotky, ale například 

systém můţe vyuţívat i zřizovatel jednotky například pro vyrozumění členů 

zastupitelstva obce. 

Aby bylo zabráněno zneuţití systému, jsou při zadávání jednotlivých účastníků 

systému přidělena práva , a to od prostého příjmu SMS zprávy přes moţnost odeslání 

zprávy, spuštění sirény, ovládání technologií aţ po administraci oprávnění skupiny 1, 

přes oprávnění zakládání nových skupin aţ po master oprávnění (zpravidla přidělena 

správci-údrţbě systému v rámci územního odboru HZS nebo pouze oprávněné osobě 

dodavatele systému) – vše pro skupinu číslo 1. Ve skupinách 2 aţ 9 se jiţ jen nastavují 

dvě oprávnění , a to pouze příjem zprávy anebo oprávnění zaslat zprávu. 

Při příchodu SMS zprávy do systému Kanga plus dojde k vyhodnocení, zdali je 

doručená zpráva ve formátu poţadujícím systémem a zdali mobilní číslo, které SMS 

zprávu modulu zaslalo, má oprávnění takovouto operaci provést. Proto jsou 

nastavována jednotlivá práva uţivatelů systému a dále jsou v technologické skupině 

zadána mobilní čísla, která jsou GSM bránami na operačním středisku. 

Pro názornost nyní uvádím příklady příkazů pro ovládání modulu systému 

Kanga plus: 

 RET1 Dostavte se na výjezdové stanoviště jednotky.  Systém provede 

rozeslání zprávy všem uţivatelům ve skupině 1. 
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 RET2 Dnes v 18 hodin sraz strojníků. Systém provede rozeslání zprávy 

všem uţivatelům ve skupině 2. 

 SIRENA_POZAR 31.12.2008 Požár nízké budovy. Rodinný dům. 

Všetaty. Všetaty, T.G.M. 69. Požár v prvním patře domu. Systém 

provede spuštění sirény s poţárním poplachem (25-10-25) a rozešle 

SMS zprávu všem uţivatelům skupiny 1. Dále provede vytištění 

příkazu k výjezdu pro poţární techniku (tisk dle nastavení systému, viz 

popis výše). 

 Write030,“420724180xxx“,“xM1 Hadrbolec“. Systém provede zapsání 

účastníka na pozici 30 na SIM kartě mobilního operátora (pro skupinu 1 

prioritně vyhrazeny pozice 030-060) s jeho číslem mobilního telefonu 

do skupiny 1 a s jeho oprávněním (v tomto případě master). 

 Delete031. Systém provede smazání účastníka na pozici 031. 

 Read_num040. Systém zašle dotazovanému číslu (má-li oprávnění 

alespoň na administraci skupiny 1) obsazení pozic na SIM kartě 

systému na pozici 040-044 (pět pozic). 

 Print_SIM. Systém provede vytištění seznamu účastníků na 

jednotlivých pozicích SIM karty s jejich čísly, jmény, zařazením do 

skupin a oprávněním. Dle oprávnění zadavatele je poté vytištěn seznam 

od pozice 030 anebo celé SIM karty při oprávnění master. 

 Print_SMS. Systém provede vytištění seznamu posledních třiceti 

došlých SMS zpráv do systému. Seznam je seřazen dle data a času 

došlé SMS zprávy. Tištěná zpráva není úplná, tiskne se datum a čas, 

číslo účastníka (který na systém zprávu zasílal) a počátek zprávy (do 

osmdesáti znaků kaţdé události v seznamu). 

 RE9T ALARM. Došlo k napadení objektu požární zbrojnice. V případě 

spuštění systému EZS v objektech poţární zbrojnice dojde k rozeslání 

zprávy o aktivaci systému účastníkům ve skupině devět. U došlé SMS 

zprávy účastníkům je zaměněno pořadí písmene T a čísla skupiny (při 

odesílání zprávy do systému Kanga plus RET2… a v došlé SMS zprávě 

jednotlivému účastníkovi RE2T…). 
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Problémem, a v podstatě rizikem nefunkčnosti systému Kanga plus,  je „ztráta“ 

či „zapadnutí“ SMS zprávy u jednotlivých operátorů. V současné době je sice moţnost 

zaplacení garantované SMS zprávy, pouze však v rámci jednoho operátora. Pokud je 

zpráva rozesílána na mobilní číslo jiného operátora, je tato sluţba garantováno pouze 

doručením na SMS centrum konkurenčního operátora. U běţných SMS zpráv, které 

systém vyuţívá, je nebezpečí prodlení doručení v případě plného vytíţení či výpadku 

buňky mobilního operátora (např. povodně, ale také silvestr, apod.). Můţe tak dojít 

k situaci, ţe zpráva o výjezdu jednotky dorazí aţ s několikahodinovým zpoţděním. 

Při zavádění systému do činnosti v roce 2003 v rámci Středočeského kraje byla 

poskytnuta vybraným obcím dotace od Středočeského kraje (obce, které v té době 

měly zřízenu jednotku s územní působností). 

Uvedení tohoto systému do systému svolávání jednotek SDH k výjezdu ve 

Středočeském kraji se pravděpodobně významnou měrou podílí na vzrůstajícím počtu 

výjezdů jednotek SDH obcí (viz graf 2 a graf 6). 

 

 

4.2.5 Systém PELIG 

 

V mnoha případech i hasiči sami hledali nějaká řešení, jak efektivně svolávat 

členy jednotky SDH obce k výjezdu. Jak jsem jiţ výše popsal, systém Kanga plus je 

jednou z velmi dobrých variant, avšak je cenově náročný na pořízení (cca 50.000,- 

Kč). 

Několikanásobně menší investicí je pořízení systému Pelig [13], který se 

v mnohém podobá systému Kanga plus. Systém Pelig ve svém základním provedení 

vyuţívá sluţeb libovolného operátora postupným rozesíláním doručené SMS zprávy. 

Tento systém, dle sdělení dodavatele systému, se však prakticky nepouţívá a jsou 

dodávány rozšířené systémy vyuţívající tzv. hromadných SMS zpráv mobilního 

operátora O2. Systém je tvořen základními či levnějšími zařízeními neţ ve výše 

pouţitém systému firmy RCS Kladno. 

Základ systému Pelig tvoří mobilní telefon Siemens Me45. Ten je pomocí 

datového kabelu připojen k základní desce systému, která je osazena spínacími či 

rozpínacími relé. Na SIM kartu vloţeného mobilního telefonu jsou uloţena telefonní 

čísla v mezinárodním formátu (+420 xxx xxx xxx). Dále je vytvořena hromadná SMS 

ve tvaru SND ADD HASICI + telefonní čísla bez mezinárodní předvolby, jednotlivě 
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oddělena mezerou. Do jedné takovéto skupiny je moţno zadat aţ 100 telefonních 

čísel. Vytvořenou textovou zprávu je poté nutné odeslat na číslo 999111 (SMS 

centrum mobilního operátora O2). 

Tímto způsobem je moţné vytvořit neomezené mnoţství skupin (velitelé, 

strojníci, ale např. i schůze, školení, atd.). 

Při zadávání telefonních čísel na SIM kartu jsou zde označena telefonní čísla 

operačních středisek (tzv. OPIS číslo) a MASTER pozice (aţ 30 telefonních čísel). 

Jak systém funguje? Záleţí na tom, odkud a jakým způsobem je systém 

aktivován. Níţe uvádím přehled moţných variant aktivace systému Pelig, převzatý 

z návodu k obsluze dodávaného se zařízením: 

 příchozí SMS z čísla OPIS – Pelig rozešle doručenou SMS zprávu 

pomocí funkce hromadné SMS ve tvaru SND HASICI text příchozí 

zprávy na číslo 999111 pro danou skupinu (hasiči), dále postupně 

prozvoní všechny účastníky (kromě OPIS čísel) a sepne relé č.3 na 

stanovený čas, 

 příchozí SMS z pozice MASTER – Pelig pošle zprávu na číslo 999111 

ve tvaru SND HASICI text příchozí zprávy a nebude prozvánět 

účastníky, 

 prozvonění z pozice MASTER – Pelig rozešle přednastavenou 

hromadnou zprávu na skupinu HASICI ve tvaru „POZARNI 

POPLACH, DOSTAV SE DO HASICARNY“, dále postupně prozvoní 

všechny účastníky (kromě OPIS čísel) a sepne relé č.3 na stanovený 

čas, 

 stisknutí tlačítka POPLACH - Pelig rozešle přednastavenou hromadnou 

zprávu na skupinu HASICI ve tvaru „POZARNI POPLACH, 

DOSTAV SE DO HASICARNY“, dále postupně prozvoní všechny 

účastníky (kromě OPIS čísel) a sepne relé č.3 na stanovený čas, 

 funkce ALARM – systém umoţňuje střeţení objektu instalovaným 

čidlem na zařízení, kdy po stisknutí tlačítka je 30 sekund na opuštění 

objektu. Stejně se poté chová systém při vstupu, kdy je nutné do 30 

sekund stisknout opět tlačítko ALARM. Pokud do té doby nebude 

tlačítko stisknuto, systém Pelig rozešle přednastavenou hromadnou 
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SMS „OBJEKT NARUSEN“ na pozice MASTER a sepne relé č.4 na 

stanovenou dobu. 

 

Oproti systému Kanga plus u tohoto systému Pelig chybí tiskový výstup. 

Zřejmě je to asi jediný nedostatek, který bych tomuto systému vytkl. 

Jedná se o další moţný dobrý způsob vyhlašování poplachu dobrovolným 

jednotkám. 
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4.3 Tísňové volání v České republice 

 

  Tísňové volání je v současné době uskutečňováno prostřednictvím: 

 jednotného čísla tísňového volání, tzv. TCTV 112, 

 národních tísňových linek (150, 155, 158, 156). 

 

 

graf 3 – Tísňová volání v ČR [14] 

 

V současné době převládá volání na telefonické centrum tísňového volání 112 

(dále jen „TCTV 112“) jako jednotného evropského čísla tísňového volání (viz graf 5).  

Při příjmu tísňového volání je poté zaloţena na TCTV 112 událost a dále předána 

k řešení příslušným dotčeným sloţkám integrovaného záchranného systému (dále jen 

„IZS“) buďto ve formě datové nebo je předána událost hlasově příslušným regionálním 

operačním střediskům (krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného 
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sboru kraje, krajské operační středisko Policie ČR a krajský dispečink Zdravotnické 

záchranné sluţby). Po příjmu těmito příslušnými operačními středisky jednotlivých 

sloţek IZS jsou události následně řešeny. Výhodou příjmu tísňového volání systémem 

TCTV 112 je lokalizace místa tísňového volání, respektive identifikace buňky v případě 

příjmu volání z mobilního telefonu.  Další nespornou výhodou systému TCTV 112 je 

v podstatě rovnocenná moţnost příjmu tísňového volání ve všech 14 centrech TCTV 

112 v celé republice. Systém zajišťuje při plném vytíţení všech operátorů jednoho 

z center přeliv na jiné republikové pracoviště a zpracování události do datové věty, 

která je předána k řešení územně příslušným základním sloţkám IZS. 

 

 

4.4 Organizace a povolání jednotek požární ochrany ve Středočeském kraji 

 

4.4.1 Příjem tísňové zprávy ve Středočeském kraji 

 

Po příjmu tísňového volání národní tísňovou linkou, v tomto případě čísla 150, 

anebo příjmu tzv. „datové věty“ od TCTV 112 je prováděno řešení události vyţadující 

potřebu zásahu jednotek poţární ochrany. Tyto události řeší krajská operační a 

informační střediska Hasičského záchranného sboru kraje a územně příslušná operační 

a informační střediska Hasičského záchranného sboru kraje. 

V podmínkách Středočeského kraje je v Kladně umístěno krajské operační a 

informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále jen 

„KOPIS“), které má dvě podřízená územně příslušná operační a informační střediska 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, která jsou dislokována v Mladé 

Boleslavi a Kolíně (dále jen „SOPIS“). 

KOPIS prioritně řeší zpracování událostí a podporu výjezdu na určené části 

kraje, stejně tak činí i obě SOPIS. V případě událostí většího rozsahu, zpravidla 

v souvislosti s vyhlášením vyššího stupně poplachu (většinou od druhého stupně 

poplachu) vytváří podporu výjezdu KOPIS pro celé území kraje , a to přímo nebo 

prostřednictvím SOPIS. Určité pravomoce, které jsou přímo určeny KOPIS nejsou na 

SOPIS převedeny (například vyţádání vrtulníku na hašení lesních poţárů) a jsou 

řešeny v linii ţádosti velitel zásahu  SOPIS  KOPIS, které poté postupuje ţádosti 

dle interních předpisů. 
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KOPIS Kladno prioritně zajišťuje podporu výjezdu pro území okresu: 

 Kladno 

 Rakovník 

 Beroun 

 Příbram 

 Praha-západ 

 

  SOPIS Kolín prioritně zajišťuje podporu výjezdu pro území okresu: 

 Kolín 

 Kutná Hora 

 Benešov 

 část okresu Praha-východ 

 

  SOPIS Mladá Boleslav prioritně zajišťuje podporu výjezdu pro území okresu: 

 Mělník 

 Mladá Boleslav 

 Nymburk 

 část okresu Praha-východ 
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graf 6 – Počet výjezdů jednotek ve Středočeském kraji [14] 

 

 

4.4.2 Povolávání jednotek ve Středočeském kraji 

 

Jak bylo výše uvedeno v předcházejících kapitolách, je potřeba nasazení 

jednotek poţární ochrany aktivována na základě příjmu tísňové zprávy. Tísňovou 

zprávu zpracovává TCTV 112 a předává ji k územně příslušnému zpracování 

operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje. 

TCTV 112 provede vytěţení tísňového hovoru a zprávu zpracuje do tzv. 

datové věty – vyplní přednastavený formulář s údaji potřebnými pro řešení události a 

nasazení potřebných sil a prostředků. To v praxi znamená, ţe operátor TCTV 112 získá 

potřebné údaje o místu události, charakteru události – provede její zaklasifikování do 

typu a případně i podtypu události, které jsou v systému definovány (např. poţár, 

dopravní nehoda, únik nebezpečných látek, technická pomoc atd.), údaje o ohlašovateli 

události a takto vyplněnou datovou větu předá pomocí datových linek na územně 

příslušné pracoviště operačního a informačního střediska, které řeší konkrétní způsob 

vyslání jednotek poţární ochrany a nasazení potřebných sil a prostředků. 

Přijatá událost je řešena operačním důstojníkem a, jak jiţ bylo uvedeno, je s ní 

dále pracováno dle zadaných dat. Podle místa a typu události dochází k automatickému 
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návrhu jednotek a techniky k zásahu. Tento návrh vychází z poţárních poplachových 

plánů jednotlivých obcí [5] a z tzv. návrháře techniky. 

Návrhář techniky je zpracován pro předdefinované typy událostí 

s doporučeným rozsahem a skladbou techniky, například na poţár nízké budovy jsou 

doporučeny dvě cisternové automobilové stříkačky kategorie 25 a protiplynový vůz. 

Na základě těchto návrhů vstupuje do zahájení řešení události lidský faktor – 

operační důstojník nebo případně jiţ konkrétní velitel jednotky (velitel zásahu), který 

můţe v počátcích řešení události výrazně ovlivnit průběh celého řešení případu. 

 

Jaké skutečnosti mohou nastat? 

 k události je vysláno malé mnoţství techniky a jednotek, 

 k události je vysíláno nadbytečné mnoţství techniky a jednotek (i kdyţ toto 

povaţuji za lepší případ neţ řešení předcházející), 

 jsou vysílány jednotky dle poplachového plánu bez znalosti jejich 

akceschopnosti (navazuje na povinnost jednotek hlásit svou případnou 

neakceschopnost) [4,5], 

 k události je vyslána pouze jednotka kategorie JPO I. a není povolána 

místní jednotka nebo nejbliţší jednotka s územní působností (častá 

skutečnost bez statistického sledování). 

 

Poţární poplachový plán obce [5] je zpracován, jak jiţ vyplývá i z názvu, 

prioritně pro případ poţáru. Nejsou zde zpravidla zohledněny jiné události, na které jsou 

jednotky poţární ochrany vysílány (např. dopravní nehody). Jedná se zejména o 

skutečnost, ţe zde nejsou zahrnuty předurčenosti jednotlivých jednotek poţární ochrany 

[4]. Tato problematika se týká převáţně jednotek SDH obcí, u kterých není ostatní 

předurčenost zcela běţná, dá se říci, ţe je spíše výjimečná. 

To jsou všechno skutečnosti, které je nutné vzít v úvahu a umět s nimi 

pracovat při povolávání jednotek sborů dobrovolných hasičů k výjezdu. Špatná je poté 

skutečnost, ţe je v obci evidována (zřízena) jednotka SDH obce, kdyţ poté při vyhlášení 

poplachu jednotka nevyjede. 

Jak bylo výše napsáno, je velmi důleţité, aby operační důstojník vysílající 

jednotky SDH obcí, uměl nejen správně a rychle obsluhovat výjezdový program, ale aby 

také dokázal efektivně vyuţívat informační podpory jednotlivých částí výjezdového 

programu. Aby však bylo moţné v praxi uplatnit cenné informace při řešení události je 
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nezbytné, aby byla tato data v maximální moţné míře do programu zadána a pravidelně 

aktualizována. Následující tabulka (tab. 3) uvádí počet jednotek SDH obcí ve 

Středočeském kraji (k 1.březnu 2009) a druhy a počty technických systémů jejich 

svolávání. 

 

JPO 

Svolávací systém 
JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 

Celkem v kraji 15 1 189 29 922 

Kanga+ 15 1 181 27 7 

Pelig 0 0 0 0 5 

Pagery 0 0 0 0 0 

tab. 3– Počet jednotek a typy jejich svolávání [15] 

 

 

4.4.2.1 Povolávání JPO II a JPO III v podmínkách Středočeského kraje 

 

Ve Středočeském kraji je pro svolávání jednotek SDH obcí kategorií JPO II/1, 

JPO II/2, JPO III/1 a JPO III/2 vyuţíván systém Kanga plus (popisovaný v kapitole 

4.2.4). 

U tohoto systému po zadání vozidla do výjezdu je automaticky odeslána 

nadefinovaná SMS zpráva, která je následně doručena na systém Kanga plus a dále 

rozeslána jednotlivým hasičům. 

S tímto provozovaným systémem souvisí však problematika zpětné odezvy. 

Operačnímu důstojníkovi se do výjezdového programu v okně aplikačních zpráv zobrazí 

hlášení, ţe SMS zpráva byla doručena na určité telefonní číslo (běţná funkce mobilních 

telefonů, známá jako informace o doručení). Chybí zde však jiţ vazba na kontrolu 

skutečného rozeslání došlé SMS zprávy jednotlivým uţivatelům ve skupině 1, stejně 

jako chybí reakce ze strany členů jednotky. Tato reakce přichází zpravidla aţ 

okamţikem hlášení jednotky SDH obcí k výjezdu. Doba výjezdu [4] je pět, většinou 

však deset minut a tak je nutné po tuto dobu vyčkat. Protoţe se však jedná o dobu 

poměrně dlouhou, je většinou odeslání SMS zprávy na systém Kanga plus doprovázen 

telefonickým voláním veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Zde jiţ 

většinou obsluha operačního střediska dostává informaci, zdali je jednotka ve stavu 
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akceschopnosti a vyjede, či je jednotka neakceschopná [4]. Jak jsem jiţ také tuto 

skutečnost předesílal v předchozích částech své bakalářské práce, bylo by velmi dobré 

vyřešit problematiku rychlého odhlašování či opětovného zařazování jednotky SDH 

obce z nebo do akceschopnosti. 

 

 

4.4.2.2 Povolávání JPO V v podmínkách Středočeského kraje 

 

Povolávání jednotek SDH obce kategorie JPO V je víceméně závislé na 

dostupnosti a aktuálnosti mobilního telefonického spojení s velitelem jednotky nebo 

další kompetentní osobou (např. starosta obce, místostarosta, atd.). 

Zde bude největším problémem udrţení aktuálnosti údajů poskytovaných 

jednotkami pro potřeby operačních středisek. 

Jednotky JPO V ve Středočeském kraji jsou nejčastěji vyrozumívány za 

pomoci telefonického kontaktu s odpovědnými osobami anebo vyuţitím dálkového 

spuštění sirény (systém CAS 100). Jen u velmi malého počtu jednotek (v březnu 2009 u 

12 jednotek z počtu 922) je pouţíván svolávací systém Kanga plus nebo systém Pelig. 
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5 Návrh změn a úprav v systému povolávání jednotek SDH obcí 
 

V předchozích kapitolách bylo popsáno několik technických způsobů 

vyrozumívání jednotek SDH obcí. Součástí této práce je i návrh nejvhodnějšího způsobu 

přenosu informace o výjezdu – poplachu pro dobrovolné jednotky. 

 

 

5.1 Dotazník 

 

5.1.1 Celkové výsledky dotazníku 

 

Pro objektivnost, ale zejména zjištění přímého názoru uţivatelů jednotlivých 

technických systémů svolávání jednotek SDH obcí, byl vytvořen jednoduchý dotazník 

(viz příloha č.1), který byl předloţen k vyplnění třiceti jednotkám kategorie JPO III (15 

jednotek) a JPO V (15 jednotek). 

Z výsledků dotazníku byla sestavena následující tabulka (tab. 4). 

 

 

tab. 4 – Výsledky dotazníku 

 

 

Jak je vidět z tabulky výsledků dotazníku, jsou jednotky SDH obcí kategorie 

JPO III spokojeny se systémem svolávání Kanga plus od společnosti RCS Kladno, který 

je pouţíván u většiny jednotek této kategorie ve Středočeském kraji (viz tab. 3). 

Výsledky dotazníku - svolávání jednotky 

JPO 

Používaný systém 

Spokojenost 
se 

současným 
systémem 

Jaký systém svolávání by Vaší jednotce 
nejvíce vyhovoval? 

Kanga 
(Kanga 
+siréna) 

Pelig 
(Pelig 

+siréna) 
siréna pager jiné ano ne 

Kanga 
(Kanga 
+siréna) 

Pelig 
(Pelig 

+siréna) 
siréna pager jiné 

III. 15 (11) 0 0 0 0 15 0 15 (15) 0 0 0 0 

V. 0 1 (0) 12 0 2 3 12 5 (5) 7 (7) 0 0 0 
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Naopak většina jednotek SDH obcí kategorie JPO V je se svým způsobem 

vyrozumívání nespokojena. 

 

 

5.1.2 Počty zásahů dotazovaných 

 

V rámci dotazníku byla poloţena otázka na průměrný počet výjezdů jednotky 

za poslední 3 roky. Bylo to z důvodu zjištění rozloţení oslovených jednotek SDH obcí, 

aby byl zahrnut co nejširší rozsah jednotek dle jejich průměrného počtu zásahů (viz graf 

7). U kategorie JPO III se podařilo oslovit jednotky SDH obcí téměř v celém zvoleném 

rozsahu, u kategorie JPO V výrazně převládá jen jedna kategorie. Podle zjištěného 

rozloţení oslovených jednotek SDH obcí můţeme říci, ţe se jedná o průměrně zjištěné 

hodnoty. 

 

 

graf 7 – Rozloţení jednotek SDH obcí v dotazníku 
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5.1.3 Systém svolávání – spokojenost či nespokojenost 

 

Jak vyplynulo z výsledků dotazníku, je většina jednotek SDH obcí v kategorii 

JPO III/1 a JPO III/2 (viz graf 8) se způsoben svého povolávání k výjezdům spokojena, 

a naopak většina jednotek SDH obcí kategorie JPO V (viz graf 9) je nespokojena. 

Souvisí to pravděpodobně se zavedením svolávacího systému Kanga plus v rámci 

jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji (viz předchozí kapitoly). 

 

 

 
graf 8 – Spokojenost JPO III se systémem svolávání 

 

 

 

 
graf 9 – Spokojenost JPO V se systémem svolávání 
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5.2 Návrh změn a úprav 

 

Jak bylo výše uvedeno, ve Středočeském kraji jsou pro povolávání jednotek 

SDH obcí pouţívány různé svolávací systémy. Stejně tak je i rozdílná spokojenost 

jednotek se způsobem svolávání. 

 

 

5.2.1 Jednotky kategorie JPO III 

 

Jak vyplývá z výše uvedených zjištění, pro oslovený vzorek jednotek SDH 

obcí kategorie JPO III je vyhovující systém svolávání Kanga plus. Vzhledem 

k rozšířenosti systému (181 JPO ze 189) povaţuji současný systém za funkční a 

vyhovující. 

Bylo by však vhodné pokračovat ve vývoji tohoto systému a rozšířit jeho 

moţnosti o kombinace přenosu informací. Celý systém Kanga plus je zaloţen na 

principu rozesílání SMS zpráv. S ohledem na tuto skutečnost by bylo do budoucna 

vhodné najít záloţní způsob přenosu datových informací, např. vyuţitím SMS zpráv 

prostřednictvím terminálů Pegas-Matra (pokud by byl umoţněn vstup do tohoto 

systému). Dále by bylo vhodné rozšířit moţnost současného systému o funkci 

prozváněn účastníků – členů jednotky ve skupině číslo 1. 

 

 

5.2.2 Jednotky kategorie JPO V 

 

Stejně jako u jednotek kategorie JPO III, i u kategorie JPO V byla zjišťována 

spokojenost či nespokojenost se současným systémem svolávání. Na vzorku jednotek 

SDH obcí kategorie JPO V bylo zjištěno, ţe tyto jednotky jsou se současným systémem 

svolávání převáţně nespokojeny. 

V současné době jsou tyto jednotky povolávány zejména způsobem 

telefonického kontaktu na velitele nebo jinou kompetentní osobu, která poté provádí 

místní vyhlášení poţárního poplachu. Jen v ojedinělých případech je vyuţívána moţnost 

spuštění sirény systémem CAS 100. 
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Vzhledem k většinou omezeným finančním moţnostem obcí je výsledkem této 

práce návrh řešení svolávání jednotek SDH obcí kategorie JPO V technickým systémem 

Pelig. Tento systém, jak jiţ byl výše popsán, je obdobou a levnější variantou systému 

Kanga plus. Princip řešení je prakticky shodný, vyuţívající SMS zprávy mobilních 

operátorů. Systém Pelig jiţ nabízí moţnost prozvánění účastníků v případě, ţe zpráva 

byla odeslána z předdefinovaných GSM brán operačních středisek. 

Pro ucelenost systému by bylo vhodné, aby byl doplněn o moţnost tisku došlé 

zprávy o výjezdu na připojené tiskárně. Pokud by došlo k rozšíření systému o tuto 

moţnost, byla by tím zároveň i vyřešena moţnost dokumentace události a jízdního 

příkazu pro hasičské vozidlo [6]. S ohledem na frekvenci výjezdů jednotek této 

kategorie není nutné řešení záloţního přenosu informací. 
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6 Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit současný systém povolávání 

jednotek SDH obcí k výjezdům a navrhnout moţné změny ke zlepšení stávajícího stavu. 

Pevně věřím, ţe se mi v této práci podařilo systémy povolávání nejen popsat, nýbrţ i 

vyhodnotit a navrhnout finančně přijatelná zlepšení. 

Ve své práci jsem se v krátkosti zastavil u kategorizace jednotek poţární 

ochrany v České republice a okrajově jsem se zmínil o systému plošného rozmístění sil 

a prostředků. Postupně jsem shromáţdil informace o pouţívaných technických 

systémech svolávání jednotek SDH obcí ve Středočeském kraji, popsal jsem jejich 

výhody a nevýhody. Operativní povolávání jednotek SDH obcí nevyřeší ani 

sebedokonalejší technický systém, nebude-li provázán se systémem operačních 

středisek, potaţmo s uceleným systémem od přijetí tísňové zprávy po vyhlášení 

poplachu. Tento systém musí tvořit jeden zcela funkční celek. Do tohoto funkčního 

celku však nezbytně patří i člověk, jeho rozhodovací a řídící moţnosti a pravomoci. 

Technické systémy jsou pro člověka pouze podporou pro úspěšné řešení mimořádné 

situace. Aby však rozsah mimořádné události byl co nejmenší a řešení takovéhoto stavu 

co nejpřijatelnější, je nutné technické systémy doplňovat a neustále modernizovat. 

V jednotlivých kapitolách své bakalářské práce jsem se proto snaţil soustředit 

pozornost na nejdůleţitější skutečnosti, aby výsledkem byl vhodný návrh řešení. 

Z jednotlivých analýz, rozborů a dotazníkovým zjišťováním na vybraném 

vzorku jednotek SDH obcí jsem dospěl k návrhu systému přenosu informací pro 

povolávání těchto jednotek s rozdělením na dvě kategorie , a to pro jednotky s územní 

působností a jednotky s místní působností. Pro obě kategorie jednotek navrhuji vyuţití 

současných technických systémů svolávání jednotek, které by mohly projít technickým 

upgradem a různým stupněm doplnění či změn. 
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8 Seznam použitých zkratek 
 

 

 

CB občanské pásmo pro radiovou komunikaci 

CTCSS 
systém selektivní volby (kontinuelní systém), umožňuje tvorbu 
hovorových skupin na stejné frekvenci 

GŘ HZS ČR a NMV 
generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky a 
náměstek ministra vnitra 

GSM 
globální systém pro mobilní komunikaci, nejpoužívanější standard na 
světě (v současné době) 

HZS hasičský záchranný sbor 

IZS integrovaný záchranný systém 

JPO jednotka(y) požární ochrany 

KOPIS 
krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 
kraje 

OPIS 
SOPIS 

územně příslušné operační středisko Hasičského záchranného sboru 

PO požární ochrana 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

SH-ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

SIM účastnická identifikační karta (telefonní kata mobilního telefonu) 

SMS krátká textová zpráva 

TCTV telefonní centrum tísňového volání 
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Příloha č. 1 Dotazník na systémy svolávání jednotek SDH obcí 

 

Dotazník  k  bakalářské  práci 
                    

Téma: Povolávání jednotek SDH obcí Středočeského kraje 

 

Jednotka:                    Kategorie JPO:       

                    

Kolik má Vaše jednotka SDH obce výjezdů v ročním průměru za poslední 3 roky?  

                    

do 5  5-10  10-15  15-20  nad 20  

                         

                    

Jakým způsobem je Vaše jednotka SDH obce povolávána k 

výjezdu?     

                    

siréna  telefon  Kanga+  pager  jiný způsob  

                         

                    

 jaký:   

                    

Vyhovuje Vám současný systém povolávání? Ano     Ne     

                    

 v případě, že Vám systém svolávání nevyhovuje, uveďte v krátkosti důvod    

 (např. malá slyšitelnost sirény, pokrytí sirény jen na části obce, pořízení, cena, …) 

                    

                                       

                    

                                       

                    

Uveďte v krátkosti návrh, jaký systém svolávání Vaší jednotky by Vám vyhovoval  

 (např. 5ks pagerů pro hasiče v "pohotovosti", kombinace sirény a jednoho pageru 

  v hasičské zbrojnici, Kanga+, …)            

                    

                                       

                    

                                       

                    

Děkuji Všem za pomoc při zpracování mé bakalářské práce.   Jan Hadrbolec 
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Příloha č. 2 Stanovení stupňů nebezpečnosti území Středočeského kraje 

dle základní tabulky plošného pokrytí – grafické vyobrazení 
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Příloha č. 3 Grafické vyobrazení územní působnosti KOPIS a SOPIS 
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Příloha č. 4 Grafické vyobrazení hasebních obvodů požárních stanic 

Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje 

 

 

 

 
 


