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Bakalářská práce srovnává postavení dobrovolníků a dobrovolných hasičů v České republice 

a v Portugalsku. V úvodní části je popsáno Portugalsko jako stát. Zejména se jedná o jeho 

historii, polohu, státní zřízení. Dále pak práce popisuje portugalský systém pro záchranné 

a humanitární práce a způsob práce české IZS. 

V druhé části práce je srovnána činnost českých a portugalských dobrovolných hasičů a jejich 

využívání a zapojování do řešení mimořádných událostí. 

V závěru jsou navrženy prvky práce portugalských dobrovolníků, jež by se osvědčil i v našich 

podmínkách.  
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The thesis compares the position of volunteers and volunteer firemen in the Czech Republic 

and Portugal. It starts with the description of Portugal, mainly its history, location, the system 

of government. Then Portuguese system of salvage and humanitarian operations as well as the 

way Czech IZS work are described.  

In the second part of the thesis, the work of Czech and Portuguese volunteer firemen and their 

participation in emergency situations are compared.  

In the last part of the thesis, several factors of the way Portuguese volunteer firemen operate 

are suggested as good examples that could be used in Czech conditions.  
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1. Úvod 

 

Ve své bakalářské práci na téma práce dobrovolníků v rámci IZS v podmínkách Portugalska, 

jsem se zaměřil na srovnání sborů dobrovolných hasičů a způsoby jejich práce v České 

republice a v Portugalsku.  

Pro srovnání práce sborů dobrovolných hasičů jsem se rozhodl proto, že jsem strávil 6 měsíců 

na studijním pobytu v Portugalsku, kde jsem studoval právě tuto problematiku. Také mě 

velice zaujala píle a nasazení portugalských dobrovolníků, kterou bych rád touto prací 

přiblížil.  

V teoretické části chci přiblížit Portugalsko jako stát. Zejména se jedná o její historii, polohu, 

státní zřízení. Dále pak popíši portugalský systém pro záchranné a humanitární práce a způsob 

práce českého IZS.  

V praktické části se zaměřím na srovnání práce českých a portugalských dobrovolných hasičů 

a jejich využívání a zapojování do řešení mimořádných událostí. Dále také srovnám jejich 

zapojitelnost do procesu. V závěru své práce bych rád navrhl prvky práce portugalských 

dobrovolníků, které by se osvědčily v našich podmínkách.  

 

Cílem práce je: 

• Popsat fungování portugalského systému záchranných a humanitárních prací  

• Porovnat zapojování dobrovolníků do „IZS“ v Portugalsku a v České republice 

• Navrhnout zlepšení ve využívání dobrovolníků v ČR podle portugalského vzoru 
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2. Rešerše 

 

TOŠNER J., SOZANSKÁ O.: Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích, Portál 

s.r.o., Praha 2006, 152 s. ISBN 80-7367-178-6. 

Kniha se věnuje metodologii práce s dobrovolníky, její organizace, plánování, řízení a 

supervize. Je rozdělena do tří částí. První část porovnává přístupy k dobrovolnictví v ČR a 

v některých zemích světa, druhá část se zabývá dobrovolnickými centry a metodikou práce 

s dobrovolníky a třetí část je praktická a je složena z příkladů činností dobrovolnických center 

a programů. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail. Integrovaný záchranný systém. [s.l.] : [s.n.], Ostrava 2007. 157 s. 

ISBN 978-80-7385-007-4. 

Kniha popisuje základy práce IZS. Základní právní normou pro IZS je zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. Dílo se rovněž zabývá 

rozmístěním a činností operačních a informačních středisek IZS. V závěrečné části kniha 

charakterizuje vztah IZS k havarijním plánů a k havarijnímu plánování vůbec. 

 

KOVAŘÍK J., Teorie civilní ochrany, Ostrava: Edice SPBI Spektrum,  Ostrava 2002. 99 s. 

Kniha podává základní informace o principu civilní ochrany v rámci České republiky. Je zde 

popsána jak historie civilní ochrany, tak i celý proces ochrany obyvatelstva. A to od vzniku 

mimořádné události, přes evakuaci, dekontaminaci, ukrytí až po likvidaci škod způsobených 

mimořádnou událostí. 

 

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

Tento zákon přesně definuje práva a povinnosti všech složek IZS. Dále zde najdeme práva a 

povinnosti ostatních orgánů  státní správy a samosprávy,  fyzických a právnických osob vůči 

IZS. Zákon také obsahuje povinné úkony všech výše jmenovaných ve stavu ohrožení, nouze, 

ve válečném stavu a v případě mimořádné události. 
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3. Právní normy 

V České republice i v Portugalsku existuje množství zákonů, které se týkají civilní ochrany, 

integrovaného záchranného systému i dobrovolníků.  

3.1. Portugalské právní normy 

Portugalský systém ochrany obyvatelstva a civilní ochrany je složitější než systém v České 

republice, protože část hranic Portugalska tvoří moře a systém není tak jednotný jako v ČR. 

Zákon č. 71/1998 ze dne 3. listopadu  

Tento zákon položil základy právního rámce v oblasti dobrovolnictví. Jsou zde definovány 

pojmy, stejně jako práva a povinnosti dobrovolníka. Dobrovolník ve znění zákona vykonává 

tuto činnost v rámci svých občanských práv a solidarity bez nároku na honorář. Stát tyto 

hodnoty uznává a dobrovolnictví podporuje jak v rozvoji, tak v jejich fungování nezávislém 

na státě.  

 

Zákon č. 389/1999 ze dne 30. září 

Tento zákon upravuje a rozšiřuje zákon č. 71/1998, který položil základy právního rámce v 

oblasti dobrovolnictví. Je souborem procesního práva. 

V zákoně č. 389/99 ze dne 30. září je definováno: 

(Čl. 13, odst. 1) Svolávání dobrovolných zaměstnanců během pracovní doby - dobrovolný 

pracovník může být povolán neziskovou organizací během pracovní doby, aby poskytl svou 

pomoc v těchto případech:  

a) Z důvodu vykonání naléhavého úkolu v oblasti využívání některých lidských zdrojů, které 

nejsou k dispozici v dostatečném množství, nebo s přípravou vhodných zdrojů pro tento účel;  

b) V případě mimořádné události, katastrof, nepřízni klimatu nebo havárie, které jsou natolik 

velké a závažné, že je nutné nasazení většího množství prostředků než jsou k dispozici 

v oblasti.  

c) Ve zvláštních případech, ve kterých účast dobrovolníka se považuje za nezbytné 

pro dosažení cílů programu pro dobrovolníky. (Tento paragraf se týká především uvolnění 

zaměstnance pro další vzdělávání a školení dobrovolnické činnosti)“ [1] 

 

Zákon č. 281/2007 ze dne 7. srpna 

Jedná se o novelizaci zákona o Portugalském červeném kříži (Cruz Vermelha Portuguesa) 
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3.2. České právní normy  

V této kapitole se nachází definování základních právních norem, které se vztahují k tématu 

mojí bakalářské práce. 

 

Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě 

Tento zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu 

organizovanou podle tohoto zákona a vykonávanou dobrovolníky bez nároku na odměnu. 

Zákon o dobrovolnické službě je novou právní úpravou, která nemá obdobu v právním řádu 

ČR v současnosti, ale ani v minulosti. Proto je nutné sledovat jeho působení, zhodnotit jeho 

výsledky a na jejich základě zákon případně zpřesnit či doplnit. Toto průběžné hodnocení 

závisí v mnoha ohledech na nestátních neziskových organizacích, které se dobrovolnictvím 

zabývají nebo dobrovolnou službu využívají. [9][11] 

 

Zákon č.126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže  

Tento zákon upravuje postavení Českého červeného kříže, podle nějž plní zejména tyto úkoly:  

• působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby 

• působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech 

katastrof a jiných mimořádných událostí 

• poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby 

• šíří znalost Ženevských úmluv  

[24] 

 

Podle § 68 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. 

Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Z právního hlediska tedy 

jednotka, kterou podle tohoto zákona zřídí obec, není totožná s občanskými sdruženími, jimiž 

většinou jsou sbory dobrovolných hasičů, ale prakticky bývá nejčastěji obcí jmenována po 

dohodě s těmito dobrovolnickými spolky a z jejich členů. Obec však musí zřídit jednotku i 

v případě, kdy v obci žádné dobrovolné sdružení není. Velitele této jednotky, po vyjádření 

hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a 

odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku 

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

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a 

při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Jednotek složených ze členů dobrovolných sborů se týkají tytéž zákony jako profesionálních 

sborů, konkrétně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění dalších zákonů, např. 237/2000 Sb. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičských záchranných sborech 

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

Zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

a prováděcí vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti, odškodnění za poškození na zdraví 

[21]  
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4. Portugalsko 

 

Portugalsko je evropskou zemí nacházející se na jihozápadním cípu světadílu, v západní části 

Pyrenejského poloostrova (viz Obrázek 1). Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko, 

západní a jižní hranici tvoří břeh Atlantského oceánu. Portugalsku dále náleží souostroví 

Azory a Madeira. 

  
Obrázek 1: Mapa Evropy s vyznačením Portugalska[21] 

 

Název země vzešel z římského označení Portus Cale. Cale bylo označení původní osady v ústí 

řeky Douro. Toto území získali kolem roku 200 př. n. l. Římané od Kartága v průběhu Druhé 

punské války. Vizigóti pak ve středověku upravili název území na Portucale, které později 

dalo vzniknout jménu Portugale čili Portugalsko. V devátém století pojem Portugalsko 

zahrnoval území cca mezi řekami Minho a Douro. Z názvu Portugalsko bylo jeho zkrácením 

odvozeno taktéž dnešní jméno města nacházejícího se na místě původní osady Cale - Porto. 

Na území Portugalska se za posledních 3000 let vystřídalo mnoho civilizací. Féničané, Kelti, 

Řekové, Kartáginci, Římané i Arabové všichni pozměnili a poznamenali vývoj této části 
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Evropy. Ve 14. a 15. století to byli naopak Portugalci, kteří svými zámořskými objevy změnili 

tvář celého světa. 

Portugalsko se stalo v průběhu 15. století průkopníkem zámořské expanze, podnikalo objevné 

plavby kolem Afriky do Indie a získávalo rozsáhlé koloniální državy. Kupříkladu Východní 

Timor se osvobodil z kolonizace až v roce 1975. Nejvýznamnějšími koloniemi bývaly 

Brazílie, Angola a Mosambik. 

Portugalsko bylo vyhlášeno republikou 5. října 1910. Za první světové války stálo na straně 

Dohody. První portugalská republika však byla zmítána nepokoji a neměla tak dlouhého 

trvání – v roce 1926 došlo k vojenskému puči. Roku 1932 zavedl Salazar v zemi zmítané krizí 

diktaturu. Za druhé světové války bylo neutrální. 

Portugalsku se nepodařilo udržet svoje koloniální panství. Jeho rozklad započal rokem 1961, 

kdy Indie připojila četná území včetně Goy. Zároveň se stále častěji ozývaly hlasy dalších, 

převážně afrických kolonií (Angola, Mozambik, Portugalská Guinea, Svatý Tomáš a Princův 

ostrov, Kapverdy). Právě nákladné a neúspěšné války vedly nakonec k pádu Salazarova 

režimu. 

Salazarův nástupce Caetano byl svržen armádou v roce 1974 a Portugalsko nastoupilo cestu 

pluralitní demokracie. V roce 1986 země vstoupila do Evropského společenství.  

 

Základní údaje: 

• Hlavní město:                             Lisabon  

• Počet obyvatel:                          10,1 mil.  

• Rozloha:                                     92.391 km2 

• Členství:                                   EAPC, NATO, OSN, EU, OBSE a Rada Evropy  

 

Vlajka (viz Obrázek 2) je rozdělena vertikálně na dvě základní barvy: dvě pětiny nalevo jsou 

tmavě zelené, zbývající tři pětiny jsou červené. Přes linii, ve které se obě barvy sbíhají, je 

položen stříbrný štít s rudým, tzv. kastilským lemem. Štít je podložen tzv. manuelskou 

armilární sférou, což je vlastně znázornění oběžných drah nebeských těles. Ve stříbrném poli 

štítu se nachází 5 modrých štítků, sestavených do kříže, z nichž každý má  5 stříbrných erbů 

tvořících ondřejský štít, v rudém okraji štítu je pak sedm portugalských hradů. Barvy vlajky 

mají svou symboliku: zelená je barvou naděje, červená je barvou boje a krve, bílá je barvou 

míru a harmonie. Armilární sféra, na vlajce vyvedená ve žluté s černým lemováním, byla 
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osobním znakem krále Manuela I. a od jeho doby již nikdy nepřestala patřit k národním 

symbolům. Má spojitost s portugalskými námořními cestami.[10] 

 
Obrázek 2: Portugalská vlajka[21] 

 

Státní znak Portugalské republiky (viz Obrázek 3) je tvořen zobrazením armilární sféry, přes 

kterou je položen štít se stříbrným středem a ostatními atributy, které jsou znázorněny i 

na státní vlajce. [10] 

 
Obrázek 3: Portugalský znak[21] 

 

Geografie 

Severní, střední a východní Portugalsko pokrývají horská pásma Serra de Nogueira, Serra 

do Gerez, Serra de Marão, Serra da Estrela (dosahuje téměř 2000 m.n.m.), Serra de São 

Mamede a jižní pahorkatina Alentejo. V jihozápadním cípu vystupuje Serra de Monchique. 
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Západní a jižní část tvoří nížiny se strmým skalnatým pobřežím. Souostroví Madeira a 

Azorské ostrovy, které leží v takzvané riftové zóně na styku dvou litosférických desek, jsou 

sopečného původu a je zde také větší riziko zemětřesení. Podobnou seizmicky aktivní oblastí 

je i Lisabonský záliv. Nejvýznamnějšími řekami jsou Tejo, Douro a Guadiana, na nichž je 

vybudováno velké množství kaskádových přehrad. 

 

 
Obrázek 4: Geografická mapa 

Portugalska[2] 

 

 
Obrázek 5: Portugalské okresy[1] 

 
 

Podnebí 

Průměrný roční úhrn srážek klesá přibližně ve směru od severu k jihu, tedy od 1200 mm až 

po 500 mm (viz Obrázek 7). 
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Obrázek 6: Úhrn ročních srážek v Portugalsku[22] 

 

Podnebí je na severu a západě mírné oceánské, na jihu subtropické středomořské (suché horké 

léto a mírná vlhká zima). Průměrná červencová teplota se pohybuje od 20 °C do 24 °C 

a lednová mezi 9 °C až 12 °C (viz Obrázek 8).  Průměrná teplota na ostrovech je 18,5 °C a 

průměrné srážky 650 mm.[21] 



 11 
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Obrázek 7: Porovnání průměrných ročních teplot[22] 

  

 

4.1. Státní zřízení 

Portugalsko je republikou založenou na parlamentní demokracii. Jeho nejvyšší orgány jsou 

prezident, parlament, vláda a soudy. Prezident je volen ve všeobecných, přímých a tajných 

volbách a je hlavou státu a vrchním velitelem ozbrojených sil. Parlament je jednokomorový, 

složený podle výsledků parlamentních voleb a vykonává zákonodárnou moc spolu s vládou. 

Vláda, která se skládá z předsedy vlády a ministrů, je představitelem výkonné moci. Prezident 

jmenuje premiéra, v souvislosti s výsledky voleb a také jmenuje ministry na doporučení 

ministerského předsedy. Prezident je volen přímo na pětileté funkční období ve všeobecných 

volbách. Je vrchním velitelem ozbrojených sil, na základě výsledků parlamentních voleb 

jmenuje předsedu vlády a jím navrženou vládu. Má rovněž pravomoc rozpustit parlament, 

odvolat vládu či vyhlásit válku. Tyto jsou však omezeny řadou podmínek, mezi než patří 

například povinnost konzultací se sedmnáctičlennou Státní radou. Ta slouží jako poradní sbor 

a skládá se z předsedy Republikového shromáždění, premiéra, předsedy Ústavního soudu, 

Ochránce spravedlnosti, z předsedů regionálních vlád, z pěti občanů vybraných prezidentem a 
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z pěti občanů volených republikovým shromážděním. Hojně využívanou pravomocí 

prezidenta je vetování zákonů.[21][2] 

Republikové shromáždění (Assembleia da República) je název portugalského 

jednokomorového parlamentu složeného z 230 poslanců. Je volen ve všeobecných volbách 

na dobu čtyř let na základě principu poměrného zastoupení. Předseda Republikového 

shromáždění zastupuje prezidenta v době jeho nepřítomnosti. 

Výkonnou moc má vláda v čele s předsedou vlády. Vláda musí parlamentu předložit svůj 

program. Pokud není zamítnut většinou poslanců, znamená to potvrzení vlády ve funkci. 

Soudy vykonávají spravedlnost jménem lidu a řídí se pouze zákonem. Dalším orgánem je 

Rada státu, která slouží jako politický poradní orgán prezidenta. 

Portugalsko je administrativně rozděleno do osmnácti okresů (viz Obrázek 5) a dvou 

autonomních regionů (Regiao Autónoma dos Azory a Regiao Autónoma da Madeira). 

[21][19] 

 

4.2. Portugalský systém pro záchranné a humanitární práce 

Portugalský systém pro záchranné a humanitární práce je řešen v rámci činností v civilní 

ochraně. V případě vážné nehody nebo katastrofy jsou aktivována rozhodovací centra, která 

řídí a kontrolují služby civilní ochrany. Civilní ochrana zahrnuje: 

• národní systém pro civilní ochranu,  

• regionální (okresní) systém pro civilní ochranu  

• místní (obecní) systém pro civilní ochranu 

Za práci národního úřadu a okresních úřadů zodpovídá stát, zatímco za chod obecních úřadů 

odpovídají místní orgány obce.  

 

Portugalský systém civilní ochrany je sestaven na principu územních úrovní:  

Tabulka 1: Politické zastoupení civilní ochrany na územních úrovních[19] 

Politické zastoupení Úřad Úroveň  Počet 

Ministr vnitra  
Národní úřad protipožární a civilní 

ochrany 
Národní úroveň  

1 

Guvernér 
Okresní centrum pro poskytování 

pomoci 
Okresní úroveň  

18 

Starosta Obecní úřad pro civilní ochranu Místní úroveň 308 
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Politika civilní ochrany 

Járodní úroveň 

Odpovědnost za politiku civilní ochrany je v kompetenci vlády, které se zavádějí v příslušném 

programu, hlavní směry, které mají být upraveny nebo navrhovaných v této oblasti intervence. 

Předseda vlády je zodpovědný za řízení politiky civilní ochrany.  

 

Okresní úroveň 

Je v kompetenci správního guvernéra. V rámci výkonu své funkce je odpovědný za politiku 

v oblasti civilní ochrany v každém z okresů, který pod něj spadá. Aktivuje se při vzniku vážné 

nehody či katastrof, kdy starosta odpovídá také za podporu, pomoc a rehabilitaci. Také 

odpovídá za akce zaměřené na prevenci. 

 

Místní úroveň 

Je v kompetenci starosty. V rámci výkonu své funkce je odpovědný za civilní ochranu ve své 

obci. Aktivuje se při vzniku vážné nehody či katastrofy, kdy starosta odpovídá také za 

podporu, pomoc a rehabilitaci. Také odpovídá za akce zaměřené na prevenci. 

 

Subjekty portugalského Systému „IZS“ (viz Obrázek 8) 

 

Mezi základní subjekty civilní ochrany patří 

• Hasičské sbory (obecní, soukromé) 

• Bezpečnostní síly (státní police, národní republikánská garda, obecní policie)  

• Ozbrojené síly, námořní a letecký úřad 

• Národní institut pro lékařské pomoci (INEM) a další zdravotní služby 

• Brigády pro boj s lesními požáry 

 

V některých literaturách bývá zařazen mezi základní subjekty Portugalský červený kříž, který 

v souladu s jejími stanovami spolupracuje s dalšími subjekty. Má funkci v civilní ochraně 

v oblasti intervence, podpory a zdravotní a sociální pomoci. 

 

Nyní rozeberu některé základní subjekty civilní ochrany. 
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Bezpečnostní síly 

V Portugalsku existují 3 druhy policií 

• Státní policie (celorepublikové působení)  

• Národní republikánská garda (obdoba vojenské policie, celorepublikové působení)  

• Obecní policie (působnost na území města) 

 

Ozbrojené síly, námořní a letecký úřad 

Ozbrojené síly  

• mají povinnost poskytnout spolupráci jedním z těchto způsobů:  

a) Poskytování podpory v oblasti komunikací 

b) Poskytování dopravních prostředku 

c) Zajištění potravin, vody a přikrývek 

d) Účast na záchranných a pátracích operacích 

e) Evakuace raněných a nemocných 

f) Cvičení v oblasti civilní ochrany  

g) Poskytování odborného personálu, zejména v oblasti zdravotnictví 

 

Námořní úřad 

• plní úkoly podle zákona  

a) O vodách  

b) O národní a výhradní ekonomické zóně 

c) O obraně 

d) O veřejném zdraví na portugalských vodách 

Dále dohlížejí na ochranu přírodních zdrojů, na ochranu mořského prostředí, na námořní 

majáky, na imigrační kontrolu, na zabezpečení, bezpečnost a na navigaci v portugalských 

vodách. 

 

Letecký úřad 

Zajišťuje ochranu letového prostoru nad Portugalskem a nad mezinárodními vodami 

atlantického oceánu a dále se podílí na pátracích akcích. 
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Ke spolupráci s civilní ochranou mají závazek také jiné subjekty (viz Obrázek 8): 

• Bezpečnostní služby 

• Národní zdravotnický výzkumný ústav  

• Instituce sociálního zabezpečení 

• Humanitární a dobrovolnické organizace 

• Organizace odpovědné za lesy, životní prostředí, průmysl a energetiku, dopravu a 

vodní zdroje 

• Soukromé bezpečnostní služby státních i soukromých firem, které se nacházejí 

v přístavech a na letištích. 

• Sbory dobrovolných hasičů 

 

Spolupráce mezi základními a jinými subjekty se rozvíjí v těchto oblastech: 

• Průzkum, prognóza, hodnocení a prevence rizik (kolektivní a přírodní, technologické 

nebo lidské povahy), analýzy zranitelnosti populace a environmentální systémy, které 

jsou vystaveny nebezpečí. 

• Studium obecné formy ochrany budov, památek a dalších kulturních staveb, vybavení 

a základní infrastruktury 

• Výzkum v oblasti nových technologií, vybavení a odpovídající pro vyhledávání a 

záchranu osob, poskytování podpory a pomoci; 

• Studium odpovídající formy ochrany přírodních zdrojů 
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Obrázek 8: Portugalský systém „IZS“ 

* Portugalský červený kříž bývá v některých literaturách zařazen do ostatních subjektů. 

 

Dále se budu zabývat hlavně portugalskými dobrovolnými hasiči a organizacemi, protože 

tvoří nejpočetnější část „IZS“. 
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5. Dobrovolné organizace 

 

V současné době existuje velké množství dobrovolnických organizací a jsou rozmístěny 

po celém světě. Některé působí jen na území jednoho státu a některé jsou mezinárodní. 

Předním než budu psát o dobrovolných organizacích je nutné rozebrat jaké druhy 

dobrovolnictví u nás i v zahraničí vlastně existují. 

 

Dobrovolnictvím se rozumí: 

• Dárcovství 

• Dobrovolná občanská výpomoc 

• Dobrovolnictví vzájemně prospěšné 

• Dobrovolnictví veřejně prospěšné 

• Dobrovolná služba 

 

Dárcovství 

Je pasivní forma pomoci, která si už u nás našla své místo. Darovat můžeme peníze na různé 

fondy (pro opuštěné nebo týrané děti, nalezená zvířata či pro obyvatele postižené přírodními 

katastrofami). Forma je oblíbená hlavně proto, že spousta lidí si z časových či rodinných 

důvodů nemůže dovolit být aktivním dobrovolníkem. Darování však není pouze o penězích. 

Darovat můžeme také věci, které už nepotřebujeme oblečení Českému červenému kříži, 

hračky dětskému domovu či knížky místní knihovně). 

 

Dobrovolná občanská výpomoc 

Tento druh výpomoci provází společnost od počátku dějin. Jsou to vlastně vzájemné 

protislužby, kterými si lidé navzájem pomáhají. Byla nejrozšířenější v době socialismu. 

Na vesnici je stále zakořeněný zvyk pomáhat si navzájem při sezónních pracích, opravě 

střechy či hlídání dětí. Ve městech však jsou si lidé natolik vzdáleni, že se dobrovolná 

občanská výpomoc omezila na pomoc blízkým sousedům, rodině či přátelům. 

 

Dobrovolnictví vzájemně prospěšné 

Je to činnost, kterou si organizace a sdružení svou vlastní pílí zlepšují prostředí nebo vyplňují 

volný čas. Mezi nejstarší nejznámější dobrovolnické organizace patří Sbor dobrovolných 
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hasičů. Ten svou prací přispívá jak tréninkem nových dobrovolníků aktivních v boji s živly, 

tak svým volnočasovým zaměřením boji s problémy mládeže. Další neopomenutelnou 

organizací s dlouhou historií je jistě Sokol. Ten po roce 1989 nabyl svých původních rozměrů 

a opět vede pevným krokem nejen mládež ke sportu.  

 

V České republice působí vedle velkých organizací s dlouholetou historií také menší spolky 

různého zaměření (kulturní, sportovní, dětské nebo mládežnické). Také ty dotváří ráz 

vzájemně prospěšného dobrovolnictví u nás. 

 

Dobrovolnictví veřejně prospěšné 

Dobrovolnictví veřejně prospěšné vychází z ochoty občanů angažovat se svobodně a podle 

svého přesvědčení, ať již pro druhé nebo pro určité změny ve společnosti. Oproti vzájemně 

prospěšnému dobrovolnictví je u tohoto typu dobrovolnictví na prvním místě potřeba být 

užitečný svému okolí. Klasickým příkladem jsou dobrovolní dárci krve či horská služba, ale i 

skauting a YMCA (Young Men's Christian Association – křesťanské sdružení mladých lidí). 

Po roce 1989 se u nás stala platformou pro tento typ dobrovolnictví řada nevládních 

neziskových organizací, které se snaží získat pro svoji činnost dobrovolníky z řad veřejnosti, 

ať již se jedná o jednorázové akce nebo dlouhodobou dobrovolnou spolupráci. 

 

Dobrovolná služba 

Dobrovolná služba je obvykle dlouhodobý (až několikaměsíční) závazek věnovat se 

dobrovolné práci často mimo svoji zemi. V ČR se tento typ dobrovolnictví objevuje až po 

roce 1989, kdy k nám přijela řada dobrovolníků především z USA a západoevropských zemí, 

jejichž činnost byla zaměřena převážně na výuku jazyků. Postupem času vznikají i české 

organizace, které se věnují vysílání dobrovolníků do zahraničí, ať již na skupinové "pracovní 

tábory" či na samostatné studijní a vzdělávací pobyty v humanitárních či ekologických 

organizacích. Různé organizace poskytují různé výhody, pojištění, kapesné, příspěvek 

na stravu a bydlení apod. Některé organizace pouze dobrovolníky vysílají, často však pracují 

recipročně. [4] 

 

V ČR mezi nejrozšířenější a nejstarší organizace spojené s dobrovolnictvím patří:[4] 

• Sbory dobrovolných hasičů (zasahují v případě požáru nebo živelných katastrof bez 

nároku na odměnu) 
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• Český červený kříž (jeho členové jsou v případě potřeby připraveni poskytnout první 

pomoc) 

• Turistické a okrašlovací spolky (starají se o značení turistických tras, údržbu 

památek apod., nejznámějším turistickým spolkem v ČR je Klub českých turistů). 

• Sdružení a humanitární organizace, které se věnují pomoci lidem - zdravotně 

postiženým, nebo sociálně slabším (nejrůznější charity apod. např. Samari) 

• Organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží (např. Junák, Pionýr atd., jejich 

vedoucí jsou zpravidla dobrovolníky) 

• Tělovýchovné jednoty, např. Sokol, Sport pro všechny a další (dobrovolníky jsou 

především cvičitelé jejich oddílů - zpravidla vykonávají činnost bez nároku 

na odměnu); 

 

Mezi novější,ale také velmi rozšířené organizace spojené s dobrovolnictvím patří: 

• Spolky ochránců přírody (např. Český svaz ochránců přírody, Brontosaurus a další, 

jejich členové se bez nároku na odměnu podílejí na ochraně přírody); 

• EVS – (European Voluntary Service) Evropská dobrovolná služba je programem 

Evropské unie pro neformální výcřhovu a vzdělávání, otevřený všem mladým lidem 

bez nároku na předchozí kvalifikaci. 

• YMCA (Young Men's Christian Association – Křesťanské sdružení mladých lidí) je 

nejstarší a největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě. Má 40 milionů 

členů ve 124 zemích světa. 

 

  

Co se týče mezinárodních dobrovolnických organizací, k největším patří: 

United Jations Volunteers dobrovolníci OSN jsou činní po celém světě 

Bohemia Corps se snaží o posílení právního zabezpečení dobrovolníků 

IJEX - sdružení dobrovolných aktivit 

SCI - Service Civil International - průkopník dobrovolnictví 

Dobrovolnické organizace zasahující ve spolupracující s HZS při mimořádných událostech: 

• Sdružení ADRA,  

• Člověk v tísni,  

• Česká katolická charita, 

• Český červený kříž, 
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• Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

Oblasti působení  

Dobrovolníci působí ve všech sférách sociální, humanitární, ekologické, zdravotní, kulturní, 

na ochranu lidských práv, sportovní a vzdělávací hygienická. 

Dobrovolníci v Portugalsku působí nejvíce v oblasti požární ochrany, kde vykonávají celou 

řadů úkolů:[1] 

• Hašení ohně a boj s ním.  

• Pomoc lidem v případě požáru, povodně, sesuvy půdy, nehod ve všech událostech, 

katastrof nebo kalamit.  

• Ve věcech, v souladu s právem, z rady o prevenci a bezpečnost z požáru a jiných 

nehodách.  

• Ve spolupráci při jiných činnostech v oblasti civilní ochrany při plnění konkrétních 

úkolů, které jim jsou přiděleny.  

• Účast v jiných činnostech, pro které jsou technicky připraveni a hodí se do jejich 

specifických účelů. 

• Sledování občanské výchovy, s důrazem v oblasti prevence proti nebezpečí vzniku 

požáru a jiných domácích nehod. 

 

5.1. Dobrovolné organizace působící na území Portugalska 

 

V Portugalsku působí tyto dobrovolnické organizace: 

AJEVE, ex European Voluntary Service (Portugalský úsek Evropské dobrovolné služby) 

Rota Jovem,(Rota mládeže) Občanské sdruženi  

GAIA (Skupina pro životní prostředí) Ekologická společnost  

ISU (Institut solidarity a spolupráce) 

YMCA (Young Men's Christian Association – křesťanské sdružení mladých lidí) 

Cruz Vermelha Portuguesa ( Portugalský červený kříž)  

 

Největší vliv má Portugalský červený kříž a dobrovolný hasičský sbor. Právě proto se těmito 

dvěmi největšími dobrovolnickými organizacemi hodlám zabývat 
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Portugalský červený kříž 

První dobrovolnou organizací působící na území Portugalska byl Portugalský červený kříž. 

Toto sdružení zahájilo svou činnost dne 11. února 1865 pod názvem "Prozatímní výbor 

pro pomoc raněných pacientů v době války„ a byl oficiálně uznán vyhláškou ze dne 26. 

května 1868 pod novým názvem Portugalský výbor pro pomoc raněným a nemocným 

vojákům v době války 'a také uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže dne 13. 

července 1887, jako oficiální portugalská organizace Červeného kříže a později byl přijat 28. 

května 1919 v rámci mezinárodní Ligy společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

Portugalský červený kříž zasáhl do všech revoluční hnutí v zemi a podílel mimo jiné na 

pomoc obětem občanské válce ve Španělsku (1936), druhé světové války (1939 - 1945), 

portugalské invaze do Indie v Indickém unii (1961 - 1962) a nedávno v Rumunsku (1989 - 

1990), pomoc kurdskému obyvatelstvu a Kosovu (1991 a 1999) a pomoc při konfliktu 

v Angole. 

Zásadním krokem v oblasti práva bylo vytvoření právního aktu, který legislativně podložil 

všechny činnosti Portugalského červeného kříže.Tímto právním aktem byl zákon č. 164/1991 

ze dne 7. května, jenž nejen že potvrzoval stanovy organizace, ale také ji určil práva 

vycházející z jejího postavení.[5] 

 

V úvodu jsem si stanovil, že se budu zabývat zvláště dobrovolníky působící v hasičském 

záchranném sboru. Jimi se zabývá další kapitola. 
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6. Dobrovolníci v HZS v podmínkách Portugalska 

 

Portugalští dobrovolní hasiči jsou nejen nejpočetnější dobrovolnou organizací, ale i 

nejpočetnější organizací, která zajišťuje záchranu lidí při nehodách, zdravotních potížích a 

požárech.  

Je až s podivem, jak profesionálně a efektivně dokáží tito lidé svou činností pomáhat nejen 

postiženým lidem ale zejména státu. Svým jednáním dokáží být svým profesionálním 

kolegům minimálně rovnocenným partnerem. 

 

V Portugalsku jsou tyto požární sbory (viz Obrázek 9):[17] 

• 6 městských požárních sborů (všechny jsou profesionální) 

• 18 obecních sborů (jak poloprofesionální, tak i dobrovolné) 

• 14 soukromých sborů  

• 411 dobrovolných sborů  

Celkem 449 hasičských sborů. 

Na následujícím grafu je znázorněno rozdělení hasičů v Portugalsku. 

 

Rozdělení hasičů v Portugalsku

92%

4%

1%

3%

Dobrovolní hasiči

Podnikoví hasiči

Soukormí hasiči

Profesionální hasiči

 
Obrázek 9: Rozdělení hasičů v Portugalsku 
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6.1. Historie požární ochrany 

První jednotka dobrovolných hasičů v Portugalsku byla založena 23. srpna 1395 a byla 

zřízena králem Janem I. V ním vydané Královské listině vnikla všem mužům a ženám 

schopným zásahu povinnost jít hasit vzniklý požár. Dále také vznikala povinnost ponocnému 

celou noc hlídat ulice Lisabonu a v případě požáru svolat poplach.  

 

První požární služba vznikla v Portě v patnáctém století, kdy byla také přijata preventivní 

opatření s cílem zabránit ztrátám způsobeným požáry, obchodováním se střelným prachem 

nebo ztrátám způsobeným špatným technickým stavem domů. Tento zájem o organizaci 

požární ochrany se rozšířil až do začátku 17. stol, kdy král Jan IV. zavedl v Lisabonu, systém 

požární ochrany používaný v Paříži. 

 

Tento systém fungoval tak, že byly určeným mužům ve městě přiděleny nástroje pro likvidaci 

požárů a zároveň byl jejich dům vybaven velkým zvonem, kterým měli v případě ohně 

svolávat pomoc. Dále zákon nařizoval majitelům lisabonských domů platit poplatky za to, že 

jsou jejich domy stráženy. Z těchto poplatků pak byly placeny mzdy a nové vybavení těchto 

prvních „hasičů“. Také ze zákona pro „hasiče“ vyplývala povinnost snášet nebezpečí požáru a 

vykonat zásah.  

V letech 1678 – 1681 zakoupil Lisabon zařízení k boji s rozsáhlými požáry a pro boj s požáry 

ve výškách. Dále bylo zákonem ustanoveno právo odnětí svobody zedníkům a tesařům a 

dalším mistrům, kteří špatně odvedli svou práci, v důsledku čehož vznikl požár. 

V roce 1722 byla v Portě založena společnost zabývající se výrobou požárních čerpadel. Tato 

čerpadla byla velmi moderní a účinná a dobře se prodávala po celé Evropě. Od roku 1868 

mají majitelé povinnost instalovat do budov požární hydranty. V témže roce také vzniklo 

v Lisabonu Společenství dobrovolných hasičů, které se v roce 1880 přejmenovalo na Sdružení 

dobrovolných hasičů. 

 

6.2. Dobrovolné sbory hasičů 

V Portugalsku existuje zájmová skupina dobrovolní hasiči a poloprofesionální jednotka 

dobrovolných hasičů. Poloprofesionální znamená, že pracují dohromady městem placení 

hasiči a dobrovolní hasiči. Město platí několik hasičů, kteří pracují od pondělí do pátku 

od 8 hod – 15 hod. A od 15 hod pracují jako dobrovolníci zdarma – neberou za odpolední 

směnu plat. Dobrovolní hasiči slouží 12 hodinové směny a za odpracování jim náleží 
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symbolický plat 5 EUR za směnu a jídlo. Při denní službě probíhající od 8 do 20 hodin je to 

oběd a při noční směně je to večeře. K jednotce se připojují podle svého volného času i 

dobrovolní hasiči, kteří nemají v daný den směnu, ale mají volno a tak tráví svůj čas 

v hasičské stanici a v případě výjezdu se připojují k jednotce. Takto se připojují i členové 

zájmové skupiny – tzn. ti kteří nemají nikdy 12 hodinové směny. V případě výjezdu je 

vyhlášen poplach a pomocí mobilních telefonů se svolávají další volní hasiči z obce. 

Technika dobrovolníků je pořizována z vlastních zdrojů, sbírek a jen nepatrnou částí peněz 

přispívá stát. Problém nedostatku techniky je také řešen tak, že dobrovolní hasiči „dědí“ starší 

techniku po hasičích profesionálních. Tato „zděděná“ technika je však dobrovolníkům pouze 

zapůjčena a v případě potřeby musí být vrácena zpět. 

Vedle dobrovolných sborů hasičů existují také profesionální sbory hasičů. 

6.3. Profesionální sbory HZS 

Profesionální hasiči na území Portugalska existují jen ve velkých městech (viz Tabulka 2) a 

jsou placení z rozpočtu města. To znamená, že i vybavení pro výkon zásahů je pořízeno na 

náklady města.  

 

Tabulka 2: Rozmístění a počet členů portugalských profesionálních hasičských sborů[3] 

Město 

Počet členů 

profesionálního hasičského 

sboru 

Lisabon  1100 

Porto  500 

Setúbal  200 

Coimbra  205 

Braga  150 

Leiria  70 

Viana do Castello 60 

Nova de Gaia 150 

Viseu  60 

Funchal  80 

Figueira da foz  60 

 

V následující kapitole bude popsáno, jaká je situace v České republice. 
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7. Dobrovolníci v ČR 

 

Dobrovolnictví se v životech nás všech vyskytuje v mnoha podobách. Je to vlastně čas 

a práce, kterou jsme ochotni bez nároku na finanční odměnu obětovat ve prospěch druhých. 

Nezáleží na tom, jestli pomůžeme babičce do schodů nebo slepému přes cestu. Důležitá je 

naše dobrá vůle. 

 

Oblasti působení 

Dle zákona o dobrovolnictví č. 198/2002 Sb. je definováno: 

Dobrovolníkem se může stát fyzická osoba:[11] 

a) starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, 

b) starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě 

svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou 

službu 

 

Dobročinnost, ačkoli má kořeny v křesťanském světě, je vlastnost, kterou více či méně 

oplýváme všichni. Nezáleží na tom, zda jsme křesťané nebo ne, každý z nás udělá alespoň 

několik dobrých skutků. Na tyto tradice převzaté z křesťanské víry navazují také zařízení 

České katolické charity, Diakonie Českobratrské církve evangelické a mnoha dalších. 

Historie nebyla v našich zemích dobrovolnictví nikdy nakloněna. V době socialismu byla 

nucena myšlenka dobrovolně povinných prací. Zkáza byla dokonána učením kapitalismu, že 

za každou práci náleží odměna (myšleno finanční). To vše má za následek zahořknutí 

obyvatel k vykovávání dobrovolnických činností.  

7.1. Historie 

 

Pohled do historie dobrovolnictví v ČR 

Počátky dobrovolnictví u nás byly spjaty s duchoví podstatou člověka. Byla to teda 

nábožensky motivovaná činnost, kterou vykonávali většinou duchovní, jako součást svého 

povolání. Cílem bylo obrácení lidu na víru. 

 

V době národního obrození se těšilo velké oblibě členství v prvních dobrovolných 

organizacích. Členství v organizacích bylo otázkou cti a bylo pokládáno za vlasteneckou 
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povinnost. V té době to byly hlavně sbory dobrovolných hasičů, spolky sběrem pořádající 

veřejné sbírky a skupiny zabývající se vzděláváním nejen mládeže jak v městech, tak i 

na venkově. Stejným aktivitám se věnovaly organizace církevní i sekulární, německé i české a 

nezřídka docházelo k soupeření, přetahování členstva, či nevraživosti. Tyto první 

dobrovolnické organizace lze považovat za počátky dobrovolnictví u nás. 

 

Po roce 1918 se změnil odpor k Rakouskouhersku na nadšení z budování první republiky. 

T.G.Masaryk podporoval zejména mládežnické organizace. Viděl v nich prostředek 

uskutečnění svých filozofických idejí a snažil se o vytvoření nové sebevědomé generace První 

republiky. V době protektorátu došlo ke zrušení některých organizací, protože nevyhovovaly 

ideám protektorátní správy. 

 

Potom co se k moci dostala komunistická strana nastal konec snažení o svobodný rozvoj 

dobrovolných a zájmových organizací. Majetek nekomunistických sdružení byl zkonfiskován. 

Některé organizace byly okamžitě rozpuštěny a místo nich vznikly spolky kontrolované 

komunistickou stranou nebo zabývající se výchovou mládeže. Vlivem nuceně dobrovolných 

akcí pro budování socialismu nastal konec motivace k obecně prospěšné dobrovolné činnosti. 

Akce vnucované jako dobrovolnické vyvolaly v lidech nechuť k této činnosti a dobrovolnost 

byla brána jako něco, čemu je třeba se vyhnout.  

 

Po roce 1989 vypukl rozvoj nezávislých sdružení v oblastech humanitárních činností, 

lidských práv, sociální a ekologie. Stát si je vědom pozitivního přínosu dobrovolných 

organizací a hlavně v oblasti sociální. Také proto je podporuje poskytováním různých grantů. 

I přes skepsi starší části obyvatelstva se česká dobrovolná základna stále rozrůstá, čímž se 

přibližujeme k civilizovanému světu i v této oblasti.[4] 
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8. Dobrovolníci v HZS v podmínkách ČR 

 

Jako ve všech zemích tak i v České republice je aktivita dobrovolníků vítanou pomocí 

profesionálním hasičským sborům. Ačkoli u nás nemají dobrovolní hasiči takový prostor 

pro svou činnost jako v Portugalsku, je pro HZS užitečná veškerá jejich pomoc. 

 

8.1. Historie požární ochrany  

V minulosti byly na stavbu obydlí používány převážně hořlavé materiály, jako je dřevo, 

sláma, rákos. Požáry byly časté a jejich následky katastrofální, mnohdy shořela celá ulice. 

Jedinou záchranou před ohněm byla evakuace. Proto začaly vznikat první skupiny, které se 

začali zabývat bojem s ohněm. V případě požáru se na místo sbíhali občané obce a pomáhali 

s hašením a evakuací. Tehdejší správa obcí podporovala tuto činnost a vznikaly první sbory 

dobrovolných hasičů. Na Moravě a ve Slezsku byly německé, protože v té době bylo nutno 

vyjít s vládnoucí městkou správou, která byla pod opatrovnictvím rakouských úřadu.  

 

Ve většině případů byly tyto sbory německé jen navenek podle úřední řeči a vedení agendy. 

Jejich členové byli z místního obyvatelstva a to bylo německé, polské nebo české národnosti. 

První sbor dobrovolných hasičů v českých zemích byl založen ve Velvarech 22. května 1864. 

Zakladatelem byl pan Karel Krohn, který po návratu z Německa, kde byl svědkem velkého 

požáru a inspirací se mu stali velmi dobře připravení a vybavení městští hasiči. 

 

Po roce 1918 došlo k  rozvoji českého národního života, spolkové a kulturně osvětové 

činnosti. Vznikaly nové hasičské sbory – ryze české a také docházelo k přeměně německých 

sborů na české. Ve Slezsku  vznikaly hasičské sbory převážně polské. Tento kladný vývoj 

na Ostravsku byl ukončen roku 1938, po mnichovských událostech. Ze 16 existujících žup 

zůstaly čtyři, a to slezskoostravská, podbeskydská, frýdecká a šenovská. V rámci protektorátu 

se vytvořila nová ústřední organizace - Svaz českého hasičstva v Čechách a na Moravě. V té 

době byly hasičské spolky okupační správou značně omezeny. 

 

V období let 1945 až 1990 - na počátku byla průmyslová oblast Ostravska postižena 

válečnými událostmi, škody se nevyhnuly ani hasičským objektům a hasební technice. Jedním 
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z prvním úkolů bylo proto odstraňování takto vzniklých škod samotnými hasiči. Z popudu 

národních výborů se vytvářely nové hasičské jednotky.[21] 

8.2. Dobrovolné sbory HZS 

Sbory dobrovolných hasičů se nacházejí i v malých městech a obcích, kde představují 

významnou pomoc jednotkám profesionálních hasičů a záchranářů. Také bývají tvůrcem 

kulturního a společenského života.  

Sbor dobrovolných hasičů je podle stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH 

ČMS) definován jako: „základní organizační jednotka SH ČMS, v níž jsou bezprostředně 

realizovány, především působností výkonnou a prováděcí cíle sdružení, práva, povinnosti a 

zájmy členů sdružení.“ 

 (Stanovy SH ČMS, čl. 68, odst. 1).  

 

V České republice existují dva druhy dobrovolných jednotek požární ochrany:  

1) Jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, 

a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost 

v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje. 

a) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd jednoho 

až dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla 

ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000  

b) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva o 

zmenšeném početním stavu  

 

2) Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými 

osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím. Činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě 

dobrovolnosti. SDH podniku poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR 

zpravidla na základě písemné dohody.  

 

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, 

dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo 
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zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, z hlediska 

odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti.[15][7] 

 

Tabulka 3: Doby výjezdu jednotek požární ochrany[7][8] 

Druh jednotky PO SDHa) SDHb) SDH podniku 

Doba výjezdu [min] 5 - 10 10 10 

Územní působnost [min] 10 není není 

Počet jednotek PO  1541 5802 256 

 

8.3. Profesionální sbory HZS 

Hasičský záchranný sbor České republiky je zřízen ze zákona číslo 238/2000 Sb., o hasičském 

záchranném sboru. Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 

před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Rozsah úkolů, které 

HZS ČR plní, je vymezen zvláštními právními předpisy tj. zákon č. 239/2000 Sb., 

o integrovaném záchranném systému, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákon 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými státními orgány, orgány 

samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními organizacemi a 

zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv a povinnostní při 

vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech. 

HZS ČR je rovněž oprávněn uzavírat jménem České republiky se všemi výše uvedenými 

subjekty dohody, které upravují bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce. 

Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci HZS ČR ve služebním poměru a 

občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru v pracovním poměru. Celkové početní 

stavy příslušníků a občanských zaměstnanců stanoví vláda.[20][15] 

 

V České republice existují dva druhy profesionálních sborů. 

1. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí 

hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách 

vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání 

ve služebním poměru. 

Počet jednotek hasičského záchranného sboru kraje v České republice je 238 k 31.12.2008. 
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2. Jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti 

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách 

vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své 

povolání v pracovním poměru, 

Počet jednotek hasičského záchranného sboru podniku v České republice je 94 

k 31.12.2008.[7] 
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9. Srovnání postavení a činností dobrovolníků v oblasti PO v ČR a 

v Portugalsku 

9.1. Profesionální hasičské sbory v Portugalsku (PHP) 

Profesionální hasiči pracují pouze ve velkých městech. 

Profesionální hasiči pracují v osmihodinové pracovní době ve 3 pravidelně se opakujících 

směnách. Jsou hodnoceni pravidelným platem za své odpracované hodiny.  

Technická podpora je financována ze zdrojů poskytovaných městem. To znamená, že i 

vybavení pro výkon zásahů je pořízeno na náklady města. Ve velkých městech funguje 

u nemocnic také záchranná služba. Ta je vykonávaná zcela nezávisle na hasičském sboru. 

Finanční prostředky pro chod všech profesionálních hasičských sborů jsou hrazeny z rozpočtu 

města.  

9.2. Dobrovolné hasičské sbory v Portugalsku (DHP) 

V každém portugalském městě působí sbor dobrovolných hasičů. Tento sbor je podle 

velikosti a důležitosti města doplněn o hasiče poloprofesionální.  

Poloprofesionální hasič pracuje na poloviční úvazek jako profesionální hasič a na poloviční 

úvazek jako hasič dobrovolný.  

Dobrovolní hasiči pracují zcela zdarma.Slouží 12-ti hodinové směny, během kterých dostanou 

zdarma jídlo. Jako kompenzaci obdrží dobrovolníci za noční směnu symbolických 5 EUR. 

Poloprofesionální hasiči slouží své placené směny pouze „ve špičku“¨, tedy v pracovní dny 

od 7:00 ráno do 15:00 hodin odpoledne. Směny noční a víkendové jsou vždy obsazovány 

dobrovolníky. 

Technika dobrovolníků je pořizována hlavně z vlastních zdrojů, sbírek a část peněz přispívá 

město. Problém nedostatku techniky je také řešen tak, že dobrovolní hasiči „dědí“ starší 

techniku po hasičích profesionálních. Tato „zděděná“ technika je však dobrovolníkům pouze 

zapůjčena a v případě potřeby musí být vrácena zpět.  

Dobrovolnické a poloprofesionální sbory vykonávají kromě hasičské činnosti také pomoc 

záchrannou. Každý z hasičů je také školeným zdravotníkem. Ať už se jedná o dopravní 

nehody nebo o první pomoc člověku v nouzi, vždy vyjíždí jako první dobrovolný hasičský 

sbor. Ten po zhodnocení situace osobu převeze buď na nejbližší pohotovost, do nemocnice 

v okresním městě. V případě vážného stavu pacienta může záchranář zavolat k místu nehody 

sanitku s lékařem (National Emergency Medical Institute - INEM) nebo k nejhorším 
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případům helikoptéru. Školení dobrovolníků pro práci záchranáře jsou zdarma a každý 

z dobrovolníků se může dále vzdělávat a zdokonalovat. Dobrovolné a polodobrovolné 

hasičské sbory také zajišťují nejen první pomoc, ale také převozy lidí do nemocnic a 

na kontroly k lékaři. 

Peníze pro chod sboru jsou získávány hlavně ze sponzorských darů. Menší část pak na provoz 

přispívá stát a město.  

Sbor je odměňován zpětně za všechny vykonané úkony. O každé provedené státem 

podporované činnosti se sepsán záznam, který je potvrzen nemocnicí nebo policií podle 

charakteru akce. Jednou měsíčně je veškerá dokumentace zaslána státu a jím následně 

proplacena.  

 

9.3. Profesionální hasičské sbory v ČR (PHČR) 

Český profesionální hasičský sbor je zastoupen ve všech obcích, případně městských 

obvodech. Profesionální hasiči pracují v 12 hodinové nebo 24 hodinové pracovní době 

v pravidelně se opakujících směnách. Za každou odpracovanou 12 hodinovou směnu mají 

nárok na den volna. Za 24 hodinovou směnu jsou to pak 2 dny volna. Jsou hodnoceni 

pravidelným platem podle platové třídy. 

Technická podpora je financována z rozpočtu kraje. 

V České republice je zdravotnická pomoc zajišťována pouze záchrannou službou. Hasiči sice 

mají kurz první pomoci, tu však díky včasnému příjezdu sanitky (zajištěno díky IZS) většinou 

poskytovat nemusí. 

Finanční prostředky pro chod všech profesionálních hasičských sborů jsou pevně dány 

rozpočtem vlády ze státního rozpočtu. 

 

9.4. Dobrovolní hasičské sbory v ČR (DHČR) 

Podle současných právních norem má povinnost požární ochranu na svém území zajistit 

každá obec. Znamená to, že každý člen má smlouvu s městem na tuto činnost a velitele 

jednotky jmenuje starosta města. Zákon, podle různých kritérií - tzv. požárního zatížení, řadí 

obce do několika skupin. Příslušný Hasičský záchranný sbor kraje (HZS) na základě 

ukazatelů rozhodne o zařazení jednotky, což opět zákon ošetřuje tím, že pro každou kategorii 

stanoví minimální počet členů, povinné minimální vybavení. 

Většinou jsou sbory dobře vyškoleny a práci konají ze svého kladného vztahu k hasiččině. 

Všechno záleží na přístupu členů. Členové jednotky sboru dobrovolných hasičů nejsou 
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povinni zůstávat na hasičské služebně. Město některým jednotkám sboru dobrovolných hasičů 

platí správce, který se stará o techniku a vybavení a v případě poplachu spouští sirénu. Sirénu 

také může spustit operační středisko, které má informace o tom, jak je daná jednotka 

vybavena. Úkolem operačního střediska je také informovat členy JSDH pomocí SMS 

o poplachu.  

Zákon umožňuje členům dobrovolného hasičského sboru, aby v případě nutnosti opustili své 

zaměstnání a vyjeli k zásahu.  

Technická podpora se skládá z darů obce, státu, sponzorů a převedené techniky HZS. 

Ve velkých městech fungují u nemocnic také záchranná služba. Ta je vykonávána zcela 

nezávisle na hasičském sboru. 

Finanční prostředky pro chod jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou získávány hlavně od 

obce. Mezi další zdroje patří členské příspěvky, účelové dotace státu nebo Evropské 

unie, případně sponzorství. Vše záleží hlavně na jednotlivých členech. Členové odměňování 

vesměs nejsou, ale dostávají odměnu za výjezd. Pokud jsou členové JSDH svolány v pracovní 

době, město pak zaměstnavateli zaplatí náhradu ušlého zisku.  

 

Tabulka 4: Porovnání českých a portugalských hasičů 

  PHP PHČR DHP DHČR 

Umístění 
Ve velkých 

městech 
Ve většině 
městech 

Ve všech 
městech Ve většině obcí 

Způsob práce a 
odměňování 

Plat za 
odpracované 

hodiny 

Plat za 
odpracované 

hodiny 

Jedno hlavní 
jídlo během 
směny,  za 

směnu odměna 
5 EUR 

Nejsou povinni 
zůstávat na stanici, k 

zásahu jsou 
svoláváni. Vše dělají 

bez nároku na 
honorář. 

Technická podpora 
sboru Pořizuje město 

Pořizuje stát, 
podstatnou 

část také kraj 

Z darů a 
sbírek;zapůjčena 

státem 

Skládá se z darů 
města, kraje, 

sponzorů a vyřazené 
techniky HZS 

Zdravotnická 
pomoc 

Zabezpečuje 
záchranná 

služba 

Zabezpečuje 
záchranná 

služba 

Provádí 
veškerou první 

pomoc a 
transport 
pacientů 

Zabezpečuje 
záchranná služba 

Způsob financování 
sboru 

Hrazeno 
městem 

Hrazeno 
státem 

Hlavně 
sponzorské dary 

Dotace obce, 
členské příspěvky a 

sponzorské dary 
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9.5. Závěr srovnání 

Ačkoli v Portugalsku dobrovolní hasiči vykonávají téměř veškerou činnost, u nás se 

dobrovolné hasičství bere spíše jako koníček než jako činnost ve prospěch společnosti. Hlavní 

slovo má u nás hasičství profesionální, a dobrovolní hasiči zde fungují spíše jako výpomoc. Je 

jim svěřováno počáteční hašení požárů do příjezdu profesionálních hasičů a následné 

dohašování požárů a hlídkování u doutnajících spálenišť.  

V Portugalsku je rozvinuté dobrovolné hasičství způsobeno hlavně lesními požáry 

způsobenými horkými léty a nedostatkem financí v této oblasti. Zatím co Portugalci bojují 

rozsáhlými lesními požáry, hlavním problémem sužujícím Českou republiku jsou  v poslední 

době povodně. Ale ani při povodních u nás v terénu není spoléháno na dobrovolníky, nýbrž 

na vycvičené profesionály a to hlavně z řad hasičů a vojska. Práce, kterou u nás v období 

povodní pravidelně zastávají dobrovolnické organizace je v zázemí. Jedná se hlavně o pomoc 

materiální, finanční a psychologickou. Velkou zásluhu dobrovolnickým organizacím však 

musíme přiznat při následné likvidaci škod.  

 

Tabulka 5: Porovnání činností českých a portugalských dobrovolných hasičů 

Druh události Čeští dobrovolní hasiči Portugalští dobrovolní hasiči 

Požár 
dohašování požárů a hlídkování 

u doutnajících spálenišť 

veškeré záchranné práce; ošetření 

zraněných v rámci znalostí 

dobrovolníka 

Povodně/lesní 

požáry 

práce v zázemí a následná 

likvidace škod 

zastávají stejnou úlohu jako 

profesionálové, možnosti využití 

omezuje pouze technika 

Autonehoda Zpravidla nezasahují 

veškeré záchranné práce; ošetření 

zraněných v rámci znalostí 

dobrovolníka 

 

Jedostatky portugalského systému 

• Záporem portugalského systému je způsob vyrozumění a následné poslání lékařské 

pomoci na místo neštěstí. Zatím co u nás máme výborný IZS systém, v Portugalsku 

jde tísňové volání nejprve do Lisabonu, který na potřebné místo vyšle tým 

dobrovolných hasičů. Tímto se ztratí poměrně dost času. Také je tu i následný 

problém s přivoláním sanitky INEM (sanitka s lékařem National Emergency Medical 
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Institute). Záchranář musí opakovaně přemlouvat lékaře, aby jeho urgenci vzal 

na vědomí. V případě, že se lékař rozhodne zraněného prohlédnout, setkají se obě 

sanitky na půli cesty.  

• Ještě větší problémy nastávají v případě, že je na místo zapotřebí přivolat helikoptéru. 

Sami záchranáři přiznávají, že je efektivnější zraněného sanitkou převést i 200 km, 

než čekat na vyřízení formalit nutných k odstartování helikoptéry.  

• Velice laxní je také přístup vlády k samotnému dobrovolnictví v Portugalsku. 

Dobrovolníci zastávají poměrně velkou část úkolu náležícímu státu, i přesto je jeho 

pomoc dobrovolníkům mizivá. 

Jedostatky českého systému 

• Některé Sbory dobrovolných hasičů jsou kritizovány pro špatnou organizaci nebo 

zastaralost techniky. Obce využívají i mnoho let starou techniku, neboť sbory 

dobrovolných hasičů jsou podle zákona placeny jen z obecních peněz a těch často není 

dostatek. Problémy také bývají s včasným předáním informací o místě požáru. Další 

problém je v časové prodlevě  a v kázni některých členů, neboť slovo "dobrovolných" 

je u nich bráno doslova, proto se někdy stane, že i při informaci o události se členové 

sboru dobrovolných hasičů nesejdou vůbec, nebo se sejdou jen v malém počtu. 

Problémy jsou také se zaškolováním členů, neboť ti musejí kromě své vlastní práce 

zvládat i předepsané požární vzdělávání. 

• Dalším nedostatkem je neumožnění práce ženám – a to jak v jednotkách 

profesionálních sborů, tak i v jednotkách dobrovolných sborů. Jak vyplývá 

ze zkušeností portugalské strany, ženy zvládají zásahy stejně dobře jako muži. 

V našich podmínkách je práce žen povolena pouze na dobrovolnické bázi.  
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10.  Jávrhy na zlepšení ve využívání dobrovolníků v ČR podle 

portugalského systému 

 

Přenechání jednoduchých výjezdů dobrovolníkům 

Tento návrh spočívá ve větším zapojování dobrovolných hasičů. Profesionální hasiči mají 

spoustu výjezdů, které nejsou akutní. Opatřením by se snížily náklady na výjezd jednotek 

profesionálních hasičů. Zároveň by se zvýšila kvalifikace a připravenost dobrovolných hasičů.  

K těmto typům události, u kterých je nutné speciální vybavení, by bylo zapůjčeno vybavení 

z HZS kraje anebo by mohl být poskytnut příspěvek formou účelové dotace na nákup 

vybavení. Jedná se o motorové pily, navijáky, zařízení pro odchyt hmyzu, postřikovače 

pro likvidaci hmyzu, čerpadla, vysušovače, elektrocentrály atd. Některé sbory dobrovolných 

hasičů už mají tato zařízení součástí své výbavy. Není potřebné, aby byly všechny jednotky 

vybaveny vším. Je nutné uvážit, do jakých akcí podle geografických podmínek mohou být 

zapojeny.  

O proplacení nákladů by jednotka dobrovolných hasičů požádala HZS kraje. Je nutné ještě 

vyřešit pojištění a školení v oblasti používání speciálního vybavení. Některé jednotky sboru 

dobrovolných hasičů již mají členy, kteří jsou vyškolení v používání konkrétního vybavení a 

zařízení. Dále by pro tento účel měla být zlepšena informovanost a komunikace mezi 

operačním střediskem a členem JSDH. 

Mezi neakutní zásahy by mohlo patřit: 

Požár trávy, neakutní otevření uzavřených prostor, úklid vozovky, požár popelnice, kontejner, 

odpad, ostatní, únik provozních kapalin, měření koncentrací, odstranění nebezpečných stavů,  

čerpání vody, monitoring, odstranění překážek, likvidace hmyzu, padající stromy, čištění 

okapních žlabů. 

 

Prevenční činnost sborů dobrovolných hasičů 

Tento návrh spočívá ve vytvoření informačních brožur, letáků a videí pro dospělé 

obyvatelstvo, kvizy, letáky a videa pro děti školního věku a hry, soutěže, omalovánky a 

komixy pro děti předškolního věku.  

Jedná se také o provádění prezentací a ukázek na základních školách, případně středních 

školách. Tato výuka bývala v předmětu branná výchova, ale tento předmět se na základních a 

středních školách již nevyučuje. Témata by mohla být následující: Jak se chovat 
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při mimořádné události, první pomoc a jak předcházet požárům a jak se při nich chovat. 

Pokud budeme takto školit děti, ty se nepochybně doma svěří svým rodičům a sourozencům. 

Součástí této preventivní činnosti by byla i ukázka využívané techniky u hasičů, případně 

simulování hasičského zásahu. Toto předvádění by mělo snížit, zvědavost dětí, při touze vidět 

hasiče při zásahu, zneužívají tísňovou linku a způsobí planý poplach. Zároveň toto školení 

prováděné přímo hasiči v uniformách je působivější a živější, než kdyby školení prováděli 

členové pedagogického sboru. Dobrovolní hasiči vykovávají dobrovolnou činnost ze svého 

dobrovolného rozhodnutí i jako zábavu, a proto by bylo školení živější. Tímto by se také 

zvýšil zájem o účast ve sboru dobrovolných hasičů a rozšířila by se tak také základna nových 

dobrovolníků. Účast mládeže v dobrovolné organizaci by měla také kladný vliv na její 

společenskou výchovu a prevenci kriminality. 

Náklady na výjezd dobrovolných hasičů by přešly na město, případně část na HZS. Prospekty 

a pomůcky pro výuku by mohly být hrazeny formou sbírek, sponzorských darů případně 

ze státního nebo z městského rozpočtu.  

 

Zdravotnické kurzy a školení 

V tomto případě by měli členové sboru dobrovolných hasičů zdarma všechny zdravotnické 

kurzy a školení, které by mohly poskytovat nemocnice. S podmínkou, že by si školení museli 

dobrovolní hasiči odpracovat v rámci dobrovolnické služby v nemocnici. Tento návrh se 

netýká jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří mají kurzy a školení zdarma – placeno 

městem. Tím by se částečně vyřešil nejen problém vzdělávání dobrovolníků, ale také stávající 

problém nedostatku nekvalifikovaných sil ve zdravotnictví. Dané opatření by se mohlo týkat 

jak dobrovolných hasičů, tak i dobrovolníků. Zdravotnické školení by bylo rozděleno 

do kapitol, úvodní školení a pak co určitou dobu další specializované školení, případně praxe. 

Každé školení provádí nejlépe specialista daného oboru. Pokud zvýšíme kvalifikaci v oblasti 

zdravotnictví a první pomoci u dobrovolných hasičů a dobrovolníků, můžeme je pak více 

využít při mimořádných událostech.  

 

Systém společného výcviku 

Jedná se o aplikaci portugalského systému do českých podmínek. V Portugalsku pracují 

zároveň dobrovolní i „profesionální“ hasiči. Dobrovolní hasiči tak získávají řadu zkušeností, 

které by čistě jako dobrovolní hasiči nezískali. Používají stejnou techniku a vyjíždějí k zásahu 

dohromady. Zároveň je užitečnější (jednodušší) v případě zájmu vybrat si svého nového 

zaměstnance do služebního poměru pokud víte, jak pracuje a co dovede. Pokud některý 



 38 

z dobrovolníků nenastoupí do služebního poměru a bude pracovat ve sboru dobrovolných 

hasičů, zlepší se tím spolupráce jednotek požární ochrany a dobrovolný hasič, který pracoval 

u profesionálního sboru, může dále předávat své vlastní zkušenosti členům sboru 

dobrovolných hasičů. Dobrovolný hasič v pozici profesionálního hasiče ušetří rozpočtu 

hasičského sboru peníze. Tento systém funguje v Portugalsku několik let. 

. 
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11.  Závěr 

 

V dnešní době, kdy nastávají extrémní situace způsobené extrémními výkyvy počasí čím dál 

častěji a vystavujeme se hrozbám teroristických útoků, mohou nastat mimořádné situace, 

k jejichž zdolání bude zapotřebí zapojení velkého počtu lidských zdrojů. Zároveň se 

zavedením profesionální armády se snížil počet vojáků v armádě, kteří jsou schopni při 

mimořádných událostech přispět svou pomocí. Právě v dobrovolných organizacích vidím 

jednak potenciál k rychlému zaškolení a jednak možné lidské zdroje, které mají zároveň 

zkušenosti s pomocí lidem, s výcvikem a školením lidí – pomocníků, dobrovolníků. Vesměs 

lidé, kteří pracují v dobrovolnických organizacích, jsou více otevření a svou dobrovolnickou 

pomoc vykonávají kvůli kontaktu s lidmi. Mají výhodu proti profesionálním záchranářům, 

kteří mnohdy zásah u mimořádné situace berou jako rutinní záležitost, ačkoli jsou školeni v 

psychologické pomoci. Myslím si, že u organizovaných dobrovolníků nehrozí natolik 

rabování, jako u náhodných dobrovolníků. Je jistější náhodné dobrovolníky spojit s 

dobrovolníky, kteří již pracují v dobrovolnických organizacích, aby se mohli kontrolovat. 

“Pomoc bližního svého” je někdy účinnějším prostředkem proti psychické zátěži a stresu než 

lecjaká sedativa. Ano je to o tom, že se lidé postižení katastrofou mají o koho opřít, mají s 

kým si popovídat a vidí, že ačkoli přišlo téměř o všechno – nejsou na světě sami. 

V teoretické části své práce jsem přiblížil Portugalsko jako stát Evropské Unie, dále pak jeho 

historii, podnebí a státní zřízení. V rámci možností jsem popsal Portugalský systém 

 záchranných a humanitárních prací, stejně jako způsob práce českého IZS.  

V praktické části jsem porovnal umístění, způsob práce a odměňování, technickou podporu, 

zdravotnickou pomoc a způsob financování českého IZS a jejich portugalských kolegů. 

Stejnými parametry jsem se zabýval také u českých a portugalských dobrovolných hasičů. 

V závěru práce jsem  navrhl řešení možného zapojení českých dobrovolných hasičů do práce 

IZS  a tím nejen odlehčení profesionálním hasičům v jejich práci, ale také úsporu značného 

množství finančních prostředků 

 

První cíl: “Popsat fungování portugalského systému záchranných a humanitárních prací” byl 

splněn jen částečně a to z důvodu kapacity bakalářské práce. Popsal jen tu část, která je 

významná pro mou bakalářskou práci v kapitole 5.2. Portugalský systém pro záchranné a 
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humanitární práce. Portugalský systém je složitější než ten v České republice, také protože 

jejich pobřeží tvoří oceán. 

Další z cílů “Porovnat zapojování dobrovolníků do “IZS” v Portugalsku a v České republice” 

byl splněn. Tomuto problému jsem se věnoval v kapitole 9. Srovnání postavení a činností 

dobrovolníků v oblasti PO v ČR a v Portugalsku”, kde je tento stav podrobně popsán.  

 

Posledním cílem bylo “Navrhnout zlepšení ve využívání dobrovolníků v ČR podle 

portugalského systému.” Navrhl jsem 4 možné zlepšení ve využívání dobrovolníků v ČR. 

Konkrétně v kapitole 10. Cávrhy na zlepšení ve využívání dobrovolníků v ČR podle 

portugalského systému jedná se o Přenechání jednoduchých výjezdů dobrovolníkům, 

Prevenční činnost dobrovolných hasičů, Zdravotnické kurzy a školení, Systém společného 

výcviku. 
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