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Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení bezpečnostních rizik při mimořádné 

události s velkým počtem zraněných a obětí. Práce si klade za cíl identifikovat možná 

bezpečnostní rizika, která přímo ohrožují nebo mohou ohrozit zasahující složky 

integrovaného záchranného systému, případně oběti mimořádné události. Na základě 

identifikovaných bezpečnostních rizik je navržen soubor opatření k jejich  omezení.  

 

 

ANNOTATION 
Janáček, L.: Safety risks in a place of extra charges matters with multiplicity casualty and 

victim to . VŠB-TU Ostrava,Faculty of  Safety ingeneering, 2010, 44 pages. 

 

Keywords:  Security Risks, Extraordinary Event, Integrated Rescue System. 

 

This Bachelor Thesis is focused on the evaluation of security risks which may occur 

during an extraordinary event with a large amount of casualties. The aim of this paper is to 

identify possible security risks which directly threatens or may threaten rescue units or 

casualties. Data for the identification of security risks were gathered from available 

information sources about extraordinary events, which have been solved in the Czech 

Republic so far. Another source was used from the exercises of rescue units. The author made 

identification of possible risks and their analysis on the basis of acquired data, and 

consequently, the precautions have been suggested for the most important of risks. 
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1 Úvod 
 

V běžném životě nastávají neočekávané situace, které přímo nebo nepřímo ohrožují 

zdraví, život, majetek případně životní prostředí . V právních předpisech jsou takovéto situace 

definovány jako mimořádná událost. 

V České republice jsou za účelem pomoci při vzniku mimořádných událostí, na základě 

platných právních předpisů, zřízeny záchranné a bezpečnostní složky. Jejich úkolem je rychlý 

a efektivní zásah, tak aby bylo působení mimořádné události zcela odstraněno nebo alespoň 

na nejmenší možnou míru omezeno. 

 Každá zasahující složka má pro svou činnost zpracované metodické postupy práce, které 

zohledňují činnosti prováděné  prioritně při svém nasazení . K zajištění bezpečnosti jak 

zasahujících tak zachraňovaných jsou v rámci své odborné přípravy připravovány  na možná 

nebezpečí vyskytující se při provádění záchranných a likvidačních prací . Kromě metodických 

postupů odpovídá převládající činnosti dané složky také její vybavení. 

Většina „ drobných “ mimořádných událostí  je řešena jednotlivými bezpečnostními             

a záchrannými složkami samostatně, případně ve vzájemné spolupráci. Při takovéto 

mimořádné události se činnosti jednotlivých složek většinou nijak neovlivňují .  

Jiná situace nastává při mimořádné události s velkým počtem raněných případně obětí. 

V takovém případě je většinou v krátké čase na místě mimořádné události velké množství 

příslušníků záchranných složek nebo náhodných svědků. V rámci takovéhoto zásahu jsou 

všichni zúčastnění  do určité míry vystaveni nebezpečím, které vyplývají z povahy řešené 

mimořádné události. 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení možných bezpečnostních rizik, která ohrožují 

zasahující jednotky a návrh opatření k jejich omezení. Aby mohly být identifikovány 

jednotlivá bezpečností rizika je v úvodu mé bakalářské práce popsán integrovaný záchranný 

systém včetně svých základních a vybraných ostatních složek. Další část práce je věnována 

odborné přípravě jednotlivých složek. Samostatnou kapitolu pak tvoří odborné příprava 

jednotek požární ochrany. Je popsána také metodika společného zásahu složek integrovaného 

záchranného systému při mimořádných událostech s velkým počtem raněných a obětí. 

 Za pomoci vybrané analytické metody jsou analyzovány pouze činnosti a případná 

bezpečností rizika, která se vyskytují nebo mohou vyskytnout přímo v místě mimořádné 

události. V závěru práce je popsán návrh opatření směřujících k omezení bezpečnostních rizik 

při společných zásazích složek záchranného systému. 
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2 Integrovaný záchranný systém  
  

 Integrovaný záchranný systém ( dále jen IZS) je zákonem č.239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ( dále jen zákon o IZS) 

definován jako koordinovaný postup jeho složek pří přípravě na vznik mimořádné události     

( dále jen MU ) a při provádění záchranných a likvidačních prací. Podrobnosti postupu 

jednotlivých složek upravuje kromě zákona o IZS také vyhláška Ministerstva vnitra 

č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 

( dále jen vyhláška MV č. 328/2001 Sb.,)   

Pojem IZS je používán při vzniku jakékoliv MU při které provádí záchranné a likvidační 

práce dvě a více složek IZS. Zákon o IZS rozděluje složky  IZS  na základní a ostatní. 

Základní složky IZS tvoří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 

ochrany zařazené do poplachového plánu kraje, Zdravotnická záchranná služba a Policie 

České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, 

neziskové organizace a sdružení, které je možné využít při záchranných a likvidačních 

pracích. Tyto  složky poskytují svoji pomoc plánovaně na vyžádání. Rozsah zapojení 

jednotlivých složek IZS při řešení MU je znázorněn na Obr.č.1 . 

Působením jak základních tak ostatních složek v rámci IZS není nijak dotčeno jejich 

postavení a  plnění úkolů které jim stanovují zvláštní právní předpisy [ 24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
        Obr.č.1 Graf  zapojení složek IZS při řešení mimořádné události [5]. 
     



 

 

 

3 

Základní složky zřizují v rámci své organizační struktury operační střediska jejichž úkolem je 

kromě plnění specifických úkolů jednotlivých složek IZS také nepřetržitý příjem hlášení o 

vzniku MU. Pro příjem takových hlášení jsou v České republice zřízena speciální bezplatná 

telefonní čísla. 

Vyhrazená telefonní čísla a jejich obsluha: 

•  150  Hasičský záchranný sbor České republiky 

•  158  Policie České republiky 

•  155  Zdravotnická záchranná služba 

•  156  Městská policie  

•  112 Jednotné evropské číslo tísňového volání. Hasičský záchranný sbor České republiky 

 

Pro příjem jednotného evropského čísla tísňového volání  je v ČR  vybudováno 14 telefonních 

center umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr.č.2  rozmístění CTV 112 v rámci ČR   [6]. 

Technologie telefonních center tísňového volání 112 propojuje základní složky 

integrovaného záchranného systému. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace 

a okamžitou reakci záchranných složek. 
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Telefonní centra tísňového volání 112 jsou v rámci České republiky navzájem hlasově a 

datově propojena a jsou vzájemně plně zastupitelná. Struktura propojení je patrná  z obr.č 2.  

V případě přetížení nebo výpadku  v jednom kraji jsou hovory automaticky přesměrovány na 

další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě 

odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá. 

Operátoři telefonních center tísňového volání 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory 

nejen v češtině, ale rovněž v angličtině nebo němčině. K dispozici mají také softwarovou 

podporu pro další světové jazyky.  

Do technologie telefonních center tísňového volání 112 jsou ve většině krajů směrovány 

také tísňové hovory na telefonní číslo 150 [6]. 

 

2.1 Základní složky integrovaného záchranného systému 
 

Úkolem základních složek  je zajištění nepřetržité pohotovosti pro příjem ohlášení vzniku  

MU, vyhodnocení její závažnosti a případný neodkladný zásah v místě vzniku a působení 

MU. Pro zajištění těchto úkolů rozmisťují základní složky IZS na území české republiky své 

síly a prostředky  [23].      

2.1.1 Hasičský záchranný sbor české republiky 
 

Hasičský záchranný sbor  České republiky  ( dále jen HZS ČR ) je hlavním koordinátorem 

integrovaného záchranného systému. Je zřízen na základě  zákona  č.238/2000 Sb.,o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a změně některých zákonů ( dále jen zákon o 

HZS), je organizační složkou státu . 

Základním posláním je ochrana životů, zdraví a majetku obyvatel před požáry                   

a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Při plnění úkolů spolupracuje 

s orgány státní správy , samosprávy, právnickými a fyzickými osobami , s mezinárodními 

organizacemi a zahraničními subjekty. 

Úkoly HZS ČR, na základě  a v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, plní 

příslušníci  zařazení ve služebním poměru podle zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů ( dále jen zákon o služebním poměru ), ve znění pozdějších 

předpisů  a občanští zaměstnanci HZS ČR . 
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Hasičský záchranný sbor tvoří : 

• Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ( součást ministerstva vnitra). 

• Hasičské záchranné sbory krajů. 

• Střední odborná škola požární ochrany  a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

Frýdku –Místku. 

 

Zákon o HZS   v § 4 ukládá  ministerstvu na úrovni generálního ředitelství HZS a HZS 

kraje jako součást své organizační struktury zřídit operační a informační střediska ( dále 

jen OPIS). Tyto střediska jsou  podle zákona o IZS  operačními a informačními středisky 

IZS jako stálé orgány pro koordinaci složek IZS  [ 23]. 

 

2.1.2 Jednotky požární ochrany  
 

Podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 

zákon o PO)  jsou jednotkami požární ochrany : 

• jednotka HZS kraje složená z příslušníků HZS určených k výkonu služby na stanicích 

HZS kraje. Jedná se o jednotku kategorie  JPO I s územní působností , 

• jednotka hasičského záchranného sboru podniků složená ze zaměstnanců zřizovatele, 

kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání.Jedná s jednotku 

kategorie  JPO IV s místní působností, 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, složena z fyzických osob, které 

nevykonávají svoji činnost v jednotce jako své zaměstnání . Jedná se o jednotky JPO 

II,  III s územní působností a jednotky kategorie JPO V s místní působností, 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku  ložena ze zaměstnanců kteří činnost 

v této jednotce jako své zaměstnání nevykonávají. Jedná se o jednotku kategorie VI 

s místní působností, 

 

Ve vojenských objektech, útvarech a zařízeních založených nebo zřízených Ministerstvem 

obrany se podle § 65a zákona o PO se  považují za jednotky požární ochrany vojenské 

hasičské jednotky složené z vojáků a občanských zaměstnanců [22].  
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JPO plní tyto základní úkoly: 

• provádí požární zásah podle dokumentace požární ochrany nebo při soustřeďování      

a nasazování  sil a prostředků ( dále jen SaP), 

• provádí záchranné práce při živelných pohromách a MU, 

• o svém výjezdu a zásahu podává neprodleně správy místně příslušnému HZS kraje. 

 

Výkonem služby příslušníků , zaměstnanců a členů zařazených v jednotkách PO se podle 

zákona o PO  rozumí  veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, 

snižování následků živelných pohrom a jiných MU včetně zvyšování akceschopnosti  JPO . V 

rámci výkonu služby  působí JPO buď v organizačním  nebo v operačním řízení.  

Jednotky požární ochrany, které jsou zařazené do plošného pokrytí kraje jsou základními 

jednotkami IZS. 

Pro zajištění plošného pokrytí kraje je jednotkám stanovena doba výjezdu. Doba výjezdu 

jednotky PO je stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra č. 247/2001Sb., o organizaci a 

činnosti jednotek PO [19]. 

  Tabulka č.1 Druh a počty jednotek JPO v ČR k 2.6.2009 [8]. 

 

2.1.3 Policie české republiky 
 

Policie České republiky ( dále jen PČR) je jednotným ozbrojeným bezpečnostním sborem 

zřízeným  na základě zákona  č.273/2008 Sb., o Policii České republiky ( dále jen zákon o 

PČR ). Policie slouží veřejnosti a jejím úkolem je chránit bezpečnost osob, majetku, veřejný 

pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku 

vnitřní bezpečnosti a pořádku které ji přísluší podle zákona. 

 

Kategorie jednotky PO JPO I JPO II JPO III  JPO IV JPO V JPO VI 

Druh jednotky PO 
HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH 
obce 

HZS 
podniku 

SDH 
obce 

SDH 
podniku 

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost [min] 20 10 10 ne ne ne 

Počet jednotek PO   238 202 1339 94 5802 256 



 

 

 

7 

 Úkoly policie plní příslušníci policie na základě zákona o služebním poměru a 

zaměstnanci zařazení v policii podle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů . Policie je podřízena Ministerstvu vnitra,  které vytváří podmínky pro 

její činnost. Za činnost policie odpovídá policejní prezident přímo ministrovi vnitra. 

 

Policii tvoří útvary jimiž jsou: 

• Policejní prezídium České republiky. 

• Útvary policie s celostátní působností. 

• Krajské ředitelství policie. 

• Útvary zřizované v rámci krajského ředitelství . 

 

      Jako jedna ze základních složek IZS vykonává  PČR v místě provádění záchranných a 

likvidačních prací úkoly podle zákona o PČR. Na provádění záchranných a likvidačních prací 

včetně letecké podpory IZS se příslušníci PČR podílí pokud jsou k tomu vycvičení a 

vybavení, je to nezbytné pro záchranu života , zdraví nebo majetku a jsou-li k tomu určeni 

policejním prezidentem. S ostatními právnickými a fyzickými osobami spolupracuje PČR 

zejména při prevenci a řešení následků krizových situací a mimořádných události na úseku 

vnitřního pořádku a bezpečnosti [25] . 

 
 

2.1.4 Zdravotnická záchranná služba 
 

Zdravotnická záchranná služba ( dále jen ZZS) je základní složkou IZS . Jejím úkolem je 

zabezpečení  dostupnosti přednemocniční  neodkladné péče ( dále jen PNP) na území České 

republiky. Je zřízena na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví  č 434/1992 Sb., o 

zdravotnické záchranné službě , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen vyhláška o ZZS) . 

ZZS je specializovaným zdravotním zařízením jehož zřizovatelem je kraj. Na rozdíl od 

ostatních základních složek není její fungování upraveno žádným samostatným zákonem. 

Zákon o zdravotnické záchranné službě se teprve připravuje. 
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PNP je péče o postižené na místě vzniku jejich úrazu nebo náhlého onemocnění , během 

jejich dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení 

poskytovaná při stavech, které : 

•  bezprostředně ohrožují život postiženého, 

•  mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, 

•  způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, 

•  působí náhlé utrpení a náhlou bolest, 

•  působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují jeho samotného nebo jeho 

okolí. 

 

ZZS  nepřetržitě zabezpečuje, organizuje a řídí: 

• kvalifikovaný příjem, zpracování a vyhodnocení tísňových výzev a určení 

nejvhodnějšího způsobu poskytování PNP, 

•  poskytování nebo zajištění PNP na místě vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při 

dopravě postiženého a při jeho předávání ve zdravotnickém zařízení odborně 

způsobilém k poskytování zdravotní péče, 

• PNP při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof, 

• součinnost s hasičskými záchrannými sbory krajů a operačními a informačními 

středisky integrovaného záchranného systému. 

Podrobný výčet úkolů které zabezpečuje ZZS je uveden v § 2 vyhlášky o ZZS. 

 

   Pro zajištění těchto úkolů je ZZS v rámci České republiky členěna na územní střediska 

ZZS jejichž sídlem jsou krajská města a hlavní město Praha . Krajská územní střediska jsou 

dále členěna na jednotlivé územní odbory jejichž oblast působnosti  zpravidla odpovídá 

jednotlivým  okresům. V rámci územních odborů jsou zřizovány výjezdové skupiny rychlé 

lékařské pomoci ( dále jen RLP) , rychlé zdravotnické pomoci ( dále jen RZP), letecká 

záchranná služba ( dále jen LZS), lékařská služba první pomoci ( dále jen LSPP ) . 

Síť ZZS musí být organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost PNP a její 

poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případů hodných zvláštního 

zřetele [21]. 
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2.2 Ostatní složky integrovaného záchranného systému -  vybrané 
 

Obecně jsou ostatní složky IZS definovány v § 4 zákona o IZS. Aby mohly být jednotlivé 

vybrané subjekty zařazeny jako ostatní složka IZS musí mít  s krajským úřadem, obecním 

úřadem obce s rozšířenou působností, s Ministerstvem vnitra případně s některou základní 

složkou uzavřenou dohodu o plánované pomoci na vyžádání. Složka která uzavře dohodu je 

zařazena do poplachového plánu IZS kraje případně ústředního  poplachového IZS. 

Subjekty které uzavřely dohodu o poskytnutí pomoci jsou povinny tuto pomoc poskytnou. 

Poskytovat pomoc nejsou ostatní složky povinny pokud by to omezovalo plnění jiných 

závažných úkolů dle zvláštních právních předpisů. 

Vzhledem k tomu , že se složení ostatních složek IZS v jednotlivých krajích liší jsou 

v následující  kapitoly zaměřeny pouze na vybrané nejvýznamnější složky .  

2.2.1 Vyčleněné síly a prost ředky Armády České republiky 
 

Armáda České republiky ( dále jen AČR)  je hlavní složkou ozbrojených sil a jejím 

hlavním posláním je zabezpečení obrany území České republiky. 

  Pro zajištění  spolupráce v rámci IZS vyčlenila AČR  od 1.října 2008  síly a prostředky , 

kterými jsou samostatná záchranná rota Olomouc a Rakovník , jako  součást 15. ženijní 

brigády Bechyně.  

Samostatné záchranné roty jsou schopny provádět vlastní záchranné práce , podílí se 

na evakuaci obyvatelstva včetně zabezpečení nouzového ubytování, v případě radiační nebo 

chemické havárie provádí dekontaminaci osob a techniky. Ve vybavení nechybí ani účinné 

prostředky k likvidaci požáru, poskytování pomoci při záplavách, zabezpečení dodávky 

elektrické energie z náhradních zdrojů a nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 

Jsou schopny provádět další specializované činnosti, například potápěčské a trhací práce, 

likvidaci polomů a záchranu ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Vyžádat pomoc  samostatných záchranných rot mohou na základě § 22 zákona o IZS 

pouze oprávněné osoby  [28].  

2.2.2 Obecní policie 
 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo obecně 

závaznou vyhláškou. Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem a 

v hlavním městě Praze se označuje městská policie. 
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  Úkolem obecní policie je zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 

působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon. Činnost obecní policie je 

upravena zákonem České národní rady č.553/1991 Sb.,o Obecní polici, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o Obecní polici)  

Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním 

právním předpisem s PČR , státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Obecní 

policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví  zákon .  

  Starosta obce na niž je vyhlášen krizový stav může  uzavřít se starostou kterékoli obce 

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníků . Je tak možné reagovat  na mimořádné 

požadavky související s tzv. krizovým stavem  dle platných právních předpisů . 

 V rámci spolupráce složek IZS  pří MU je asi nejvýznamnější  § 15 zákona o Obecní 

policii podle kterého má strážník oprávnění zakázat vstup na určené místo, vyžaduje-li to 

plnění jeho úkolů.Stejně může postupovat i na příkaz PČR [27]. 

 

2.2.3 Ostatní záchranné sbory 
 

Báňská záchranná služba 

Báňská záchranná služba  ( dále jen BZS) jako soukromý právní subjekt je  zřizován na 

základě zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství ( horní zákon). 

Postavení a úkoly báňské záchranné služby jsou  dále upraveny zejména vyhláškou ČBÚ       

č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě a Služebním řádem schváleným ČBÚ. 

BHZ pro zajištění záchrany lidských životů a majetku v podzemí zajišťuje stálou 

pohotovost báňských záchranářů a potřebné techniky. Jako jedna z mála na světě zajišťuje 

lékařskou službu první pomoci v podzemí. Provádí zdolávání havárií včetně jejich následků. 

Mezi její hlavní činnosti patří práce v nedýchatelném nebo zdravý škodlivém prostředí, práce 

ve výškách, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou. BZS je také povinna plnit úkoly, 

které jsou jí uloženy na základě zvláštních právních předpisů, zejména zákonem o IZS. 

V rámci IZS je možné SaP BZS využít na základě dohody o pomoci na vyžádání [15]. 

2.2.4 Orgány ochrany ve řejného zdraví 
 

Krajské hygienické stanice (dále jen KHS) jsou  zřizovány Ministerstvem zdravotnictví 

České republiky na základě  zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.). 
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KHS je správním úřadem působícím ve správním obvodu kraje. Plní úkoly na úseku 

vytváření a ochrany zdravých životních podmínek stanovené zákonem č.258/2000 Sb. a 

ostatními obecně závaznými právními předpisy k zajištění státního zdravotního dozoru na 

ochranu a vytváření zdravých životních podmínek včetně usměrňování péče o zdravé životní 

podmínky. Mezi hlavní úkoly KHS patří sledování zdravotního stavu obyvatel, výskytu 

infekčních onemocnění.KHS plánuje, řídí a koordinuje pravidelné , zvláštní a mimořádné 

očkování včetně zajištění a kontroly potřebných očkovacích látek.  

Při řešení krizových situací spolupracuje s Krajským úřadem, příslušnými orgány státní 

správy a samosprávy a složkami IZS na zmírnění dopadů MU [12] 

2.2.5 Havarijní a pohotovostní služby 
 

Právnické osoby  poskytující služby v oblasti  energetiky, dodávky tepla, vody, plynu 

zřizují pro zajištění plynulosti dodávek havarijní a poruchové služby. Tyto pohotovostní          

a havarijní služby zajišťují odstraňování poruch vzniklých na provozované technologii. V 

rámci IZS spolupracují tyto služby zejména na zajištění bezprostředních opatření zajišťujících  

přerušení dodávek energií do místa MU  tak aby nedocházelo k ohrožení zasahujících složek, 

případně k dalším únikům a tím zvyšování rozsahu MU případně vzniku MU. Podílí se také 

na odstraňování následků MU a znovuobnovení dodávek energií. 

 

2.2.6 Zařízení civilní ochrany 
 

Zařízení civilní ochrany ( dále jen CO ) jsou zařízení obcí, podnikajících fyzických           

a právnických osob které jsou svým charakterem určeny  k využití při řešení krizových situací 

a plnění úkolů CO. Jako zařízení CO jsou chápáni zaměstnanci případně jiné osoby na 

základě dohody včetně vyčleněných věcných prostředků, kteří jsou vyškoleni a odborně 

připraveni k plnění úkolů CO. Při krizových stavech se podílí zejména na zabezpečení 

evakuace, nouzového přežití , organizování humanitární pomoci, vyznačování nebezpečných 

oblastí, zajišťují výdej prostředků individuální ochrany.  

Právní předpis upravující zřizování a fungování zařízení CO je zejména zákon o IZS          

a vyhláška Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb.,  k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 
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2.2.7 Neziskové organizace a ob čanská sdružení 
 

Občanská sdružení působící na poli požární ochrany 

Zejména se jedná o Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká a Moravská hasičská 

jednota. Sdružení se podílí ve spolupráci s HZS ČR na výběru vhodných členů JSDH a jejich 

následné odborné přípravě. Členové těchto sdružení jsou nejčastěji  členy jednotek PO 

kategorie II , III a V . Sdružení se také podílí na preventivní činnosti v rámci požární ochrany 

a nedílnou součástí činnosti je práce s mládeží.  

 

Český červený kříž 

Český červený kříž je občanské sdružení působící v oblasti zdravotní, humanitární 

případně sociální pomoci. Ve smyslu mezinárodního práva je  Český červený kříž  jedinou 

státem uznanou národní společností Červeného kříže na území České republiky. Jeho 

postavení je upraveno Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o 

Československém červeném kříži. ČČK  v rámci IZS a řešení mimořádných událostí působí v 

oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof . 

 

Humanitární organizace 

Součástí ostatních složek IZS  jsou také různé humanitární organizace jako je Charita ČR , 

ADRA, Člověk v tísni a jiné. Tyto organizace  zabezpečují zejména dodávky humanitární 

pomoci při MU postihující velké množství obyvatel.  

 

V případě vyhlášení krizového stavu se součástí IZS stávají také fakultní nemocnice pro 

zajištění specializované zdravotní péče  [ 24]. 

 

2.3 Řízení složek integrovaného záchranného systému 
 

Pro koordinaci složek IZS jsou zřízeny stálé orgány, kterými jsou operační a informační 

střediska ( dále jen OPIS) integrovaného záchranného systému.  
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 Povinností operačních a informačních středisek IZS: 

•  přijímat a vyhodnocovat informace o MU, 

• zprostředkovávat organizaci úkolů ukládaných velitelem zásahu, 

• plnit úkoly uložené při likvidačních a záchranných pracích, které uložily oprávněné 

orgány, 

• v případě potřeby zabezpečují vyrozumění základních a ostatních složek IZS, případně 

orgánů samosprávy. 

 

 Oprávnění operačních a informačních středisek IZS: 

• povolávat a nasazovat síly a prostředky ( dále jen SaP) složek IZS podle požadavků 

velitele zásahu, 

• vyžadovat  a organizovat osobní a věcnou pomoc podle požadavků velitele zásahu  
                                                                                                                                        [24 ]. 

 
 

 V rámci IZS je na základě  § 14  vyhlášky MV č.328/2001 Sb., zpracovávána 

dokumentace IZS kterou tvoří: 

• havarijní plán kraje a vnější havarijní plán , 

• dohoda o poskytnutí pomoci, 

• dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy, 

• dokumentace společných školeních, instruktážích a cvičeních složek IZS, 

• typové činnosti složek při společném zásahu, 

• ústřední poplachový plán IZS a poplachový plán IZS kraje. 

 

Obsah dokumentace IZS a způsob zpracování uvádí vyhláška MV č.328/2001 Sb., 

 
 

 Koordinace záchranných a likvidačních práce při MU se odehrává na třech úrovních. 

Úkoly na jednotlivých úrovních koordinace jsou podrobně stanoveny v prováděcím předpise 

k zákonu o IZS [20]. 
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2.3.1 Taktická úrove ň řízení 
Koordinace přímo na místě mimořádné události. Odpovědnost za záchranné  a likvidační 

práce  má velitel zásahu, kterým je, pokud zákon nestanoví jinak,  hasič – velitel jednotky 

požární ochrany. 

 

2.3.2    Operační úrove ň řízení 
Koordinace probíhá na úrovní operačních a informačních středisek  ( dále jen OPIS) 

základních složek IZS. Koordinační roli OPIS jednotlivých složek IZS má OPIS HZS ČR, 

které plní funkci operačního a informačního střediska IZS. 

 Na žádost velitele zásahu povolává ostatní složky IZS dle poplachového plánu IZS, který 

člení jednotlivé MU do čtyř skupin ( stupňů poplachu). 

        

2.3.3 Strategická úrove ň řízení 
Na strategické úrovni je koordinována MU v případě, že velitel zásahu požádá o tuto 

koordinaci starostu obce s rozšířenou působností, hejtmana kraje případně Ministerstvo vnitra 

případně tehdy pokud je MU událost ohodnocena nejvyšším stupněm poplachu dle 

poplachového plánu IZS. Poradním orgánem je krizový štáb zřízený podle zvláštního 

právního předpisu. Pro plánovanou činnost při záchranných a likvidačních pracích je 

zpracováván havarijní plán kraje. 

 

2.4 Příprava složek IZS na mimo řádnou událost 
 

Příprava na mimořádné události je jednou ze základních povinností jednotlivých 

příslušníků, zaměstnanců případně členů  složek IZS. Tato skutečnost vyplívá přímo z povahy 

jejich práce, kdy prakticky každý zásah je mimořádnou událostí jak je zřejmé z definice 

tohoto pojmu například v zákoně o IZS 

2.4.1 Základní složky 
Vzhledem k povaze každodenních  činností u základních složek IZS je jednou ze 

základních podmínek pro přijetí do zaměstnaneckého poměru ( ZZS ) případně setrvání ve 

služebním poměru ( příslušníci PČR a HZS ČR) splnění odborné způsobilosti.  

     Zaměstnanci ZZS musí ještě před přijetím do zaměstnaneckého poměru splňovat 

kromě dosaženého vzdělání také základní odbornou způsobilost .  



 

 

 

15 

U lékařů ZZS je to povinná atestace z vybraných medicínských oborů, u nelékařských 

oborů je rozsah a druh odborné způsobilosti vymezena zákonem č.96/2004 o podmínkách 

získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání                  

a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče ( dále jen zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních). Výše citovaný zákon přímo nařizuje 

zaměstnancům ve zdravotnictví  a tím pádem také zaměstnancům ZZS celoživotní vzdělávání. 

pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Plnění této povinnosti se 

prokazuje na základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou 

• pro vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického 

povolání bez odborného dohledu, 

• pro přihlášení se k atestační zkoušce.  

 

Příslušník HZS ČR a PČR   před přijetím do služebního poměru nemusí po odborné 

stránce splňovat prakticky žádné speciální požadavky . Pro přijetí na konkrétní pozici stačí 

pouze dosažení požadovaného stupně vzdělání . Po přijetí jsou příslušníci zařazeni do kurzu 

základní odborné přípravy, který je zakončen závěrečnou zkouškou a příslušník tak splnil 

povinnost odborné způsobilosti pro výkon funkce na kterou má být ustanoven. 

U PČR jsou dále příslušníci zařazováni do různých zdokonalovacích kurzů, které 

prohlubují potřebné odborné znalosti . Odborná způsobilost příslušníků PČR není po dobu 

další služby dále prověřována. 

Jiná situace je u HZS ČR kde příslušník po absolvování základní odborné přípravy 

získává odbornou způsobilost pro výkon povolání pouze na dobu 5 let. Po uplynutí této doby  

musí znovu projít specializovaným kurzem pro prodloužení způsobilosti. Podrobnější 

informace o vzdělávání respektive přípravě příslušníků HZS ČR na mimořádné události jsou  

zpracovány v následující kapitole. 

2.4.2 Ostatní složky  
 

Ostatní složky IZS lze s pohledu přípravy na MU rozdělit do dvou skupin. První skupinu 

tvoří  organizace, které se již z povahy své činnosti zabývají řešením MU a jsou pro tuto 

činnost v rámci své běžné pracovní doby podle vlastních předpisů připravovány a pro 

nasazení v rámci IZS je potřeba pouze zajištění určité koordinace ze strany základních složek  

jedná se zejména o BZS, záchranné roty AČR, poruchové a havarijní služby  atd. 
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Do druhé skupiny lze zařadit všechny ostatní organizace zapojené do IZS, jejichž 

každodenní činnost není primárně zaměřena na řešení  MU a pro případ jejich nasazení nejsou 

většinou nijak zvlášť připravovány. Jedná se o různé charitativní organizace, právnické osoby 

případně zájmové organizace. 

 Požadavky na potřebnou mírů odbornosti  u „ostatní složky IZS“ mohou být vymezeny 

dohodou o poskytnutí pomoci a je pouze na zřizovateli této složky jakým způsobem bude 

přistupovat k přípravě na řešení MU v rámci IZS.   

3 Odborná příprava jednotek požární ochrany 
 

Přípravu JPO na MU ukládá jako jednu z povinností zákon o PO . V § 24 ukládá 

ministerstvu vnitra řídit odbornou přípravu JPO. Tato povinnost je na  základě § 26 zákona o 

PO  přenesena na  Generální ředitelství HZS (dále jen GŘ HZS). 

  GŘ HZS vydalo na základě  § 36 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany , ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o organizaci JPO ) 

v rámci sbírky interních aktů řízení ( dále jen SIAŘ ) pokyn č.47/2005, kterým je stanoveno 

základní zaměření odborné přípravy JPO, vytváření ročních tématických plánů odborné 

přípravy a ředitelům HZS krajů ukládá zpracovávat roční plány odborné přípravy. 

 
V ročním plánu pravidelné odborné přípravy JPO jsou podle výše uvedeného předpisů 

zejména stanoveny :  

• teoretická příprava  a praktický výcvik, 

• prověřovací a taktická cvičení, 

• tělesná příprava, 

• ověření odborné přípravy a přezkoušení znalostí a dovedností u každého hasiče,  

• přezkoušení znalostí bezpečnosti práce jedenkrát za 2 roky, pokud předpisy            

o bezpečnosti práce nestanoví jinak. 

 

Obecné  požadavky na odborné znalosti příslušníků, zaměstnanců a členů JPO uvedené ve 

vyhlášce o jednotkách PO musí odpovídat úkolům stanoveným jim  platnými právními 

předpisy. Odpovídají předurčenosti jednotky PO v systému plošného pokrytí kraje, kde tito 

příslušníci a zaměstnanci vykonávají službu. Normám znalostí hasičů, které přizpůsobují 

obecné požadavky na odborné znalosti hasičů a stanovují minimální požadavky na odborné 

znalosti a dovednosti, uzpůsobené zastávané funkci tak, aby odpovídaly potřebám plnění 

standardních úkolů v jednotkách PO. 
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Jako součást ročního plánu odborné přípravy mohou být zařazeny specializační kurzy, 

přednášky, semináře, instrukčně metodická zaměstnání a jiné formy teoretického                     

a praktického výcviku hasičů. 

Z pohledu řízení jednotek PO probíhá  odborná příprava v režimu tzv. organizačního 

řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické 

a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Takovou 

činností je zejména udržování a zvyšování odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, 

výcvik), údržba požární techniky a dalších prostředků požární ochrany. 

Mezi základní dokumenty které slouží k odborné přípravě příslušníků patří „ Cvičební 

řád“ a „ Bojový řád“ jednotek PO případně konspekty odborné přípravy. 

Jako velmi užitečnou pomůcku při provádění odborné přípravy bych rád zmínil „ Souhrn 

metodických předpisů pro činnost jednotek PO “. Tento souhrn vydalo GŘ HZS společně 

s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje  a Asociací hasičských důstojníků. 

Souhrn je vydáván na CD a pravidelně aktualizován [19]. 

3.1 Cvičební řád 
 

Cvičební řád jednotek požární ochrany je  vydán pokynem generálního ředitele HZS ČR  

č 42/2007 kterým se vydává Cvičební řád jednotek požární ochrany – pořadový výcvik            

a pokynem č 43/2007  kterým se vydává Cvičební řád jednotek požární ochrany – technický 

výcvik . Jedná se o soubor metodických listů určených k zajištění jednotného postupu při 

výkonu služby, organizaci odborné přípravy a výuky  příslušníků JPO ve smyslu tohoto řádu 

[4]. 

 

Cvičební řád – pořadový výcvik  
 

 Cvičební řád – pořadový výcvik je soubor 15 metodických listů zařazených do jedné 

kapitoly. Obsahuje obecné zásady provádění pořadového výcviku, povely a povelovou 

techniku , nástupové a pochodové tvary, zdvořilost příslušníků HZS ČR, způsob pozdravu ve 

tvaru i mimo něj, vzdávání pocty a další postupy související s pořadovým výcvikem [4]. 
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Cvičební řád – technický výcvik 
 

Cvičební řád – technický výcvik je soubor metodických listů určených k zajištění 

jednotného postupu  při provádění technického výcviku. Postupy popsané v jednotlivých 

metodických listech seznamují příslušníky s úkoly v rámci základního družstva ( 5+1) 

sníženého družstva ( 3+1)  případně více družstev ( ČETA). Popisují zejména způsob 

používání věcných prostředků, úkoly jednotlivých členů družstva, jejich rozmístění v rámci 

bojového rozvinutí. Samostatnou kapitolu tvoří metodické listy seznamující příslušníky se 

základy práce ve výškách. 

Jednotlivé metodické listy jsou zařazeny do pěti kapitol 

a) kapitola OBEC soubor 5 metodických listů, 

b) kapitola DR3 soubor 16 metodických listů, 

c) kapitola DR5 soubor 23 metodických listů, 

d) kapitola VYŠ soubor 6 metodických listů, 

e) kapitola ČETA soubor 3 metodických listů. 

                                                                                                                            [4] 

3.2 Bojový řád 
 

Bojový řád jednotek  PO je vydán pokynem generálního ředitele HZS ČR č.40/2001. 

Jedná se o soubor metodických listů určených k zajištění jednotného postupu při výkonu 

služby v JPO. Jednotlivé metodické listy jsou rozdělený do osmi kapitol jejichž úkolem je 

zajištění jednotných taktických postupů při zdolávání MU. 

  
Kapitoly bojového řádu: 
  

• Obecné zásady ( O ) -  čtrnáct metodických listů. 

• Nebezpečí ( N ) - dvacet tři metodických listů. 

• Řízení ( Ř ) - dvanáct metodických listů. 

• Požární zásah ( P ) – čtyřicet pět metodických listů. 

• Součinnost ( S ) – třináct metodických listů. 

• Technický zásah ( T ) – pět metodických listů. 

• Nebezpečné látky ( L ) – šestnáct metodických listů. 

• Dopravní nehody ( D ) – čtyři metodických listů. 

 
Jednotlivé metodické listy jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány [2]. 
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3.2.1 Soubor metodických list ů – nebezpečí 
 

Kapitola Bojového řádu označená N- nebezpečí v jednotlivých metodických listech řeší 

problematiku nejčastěji se vyskytujících nebezpečí, která ohrožují zasahující hasiče  při 

zdolávání MU. Seznamuje hasiče s charakteristikou jednotlivých nebezpečí s možnostmi 

jejich výskytu a se způsobem ochrany . 

V rámci této bakalářské práce je tento soubor metodických listů jedním z podkladů při 

identifikaci bezpečnostních  rizik ohrožující zasahující složky IZS při MU [2].  

   

3.3 Typové činnosti složek integrovaného záchranného systému 
 

Typové činnosti složek IZS jsou součástí dokumentace IZS dle platných právních 

předpisů . Slouží jako podklad pro spolupráci sil a prostředků IZS na místě MU na úrovni 

taktického případně operačního řízení. Obsahem typových činností složek IZS je postup při 

záchranných a likvidačních pracích s ohledem na druh  a charakter MU [19] . 

Základem pro tvorbu typových činností složek IZS je usnesení Výboru civilního 

nouzového plánování ( dále jen VCNP), který svým usnesením č.189 z 23.3.2004 schválil 

založení Katalogu typových činností složek IZS. V prosinci 2004 byl VCNP schválen soubor 

typových činností složek IZS pod označením STČ-01/IZS na „Uskutečněné a ověřené použití 

radiologické zbraně“ . Tento soubor se stal podkladem pro zpracování dalších souborů 

typových činností zejména po stránce sjednocení formátů jednotlivých listů. Publikováním 

jednotlivých typových činností je pověřeno MV GŘ HZS ČR. Zveřejnění jednotlivých 

typových činností předchází schválení VCNP. 

 

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu publikované k 04/2010 

• STČ-01/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu na uskutečněné a 

ověřené použití radiologické zbraně. 

• STČ-02/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu - demonstrování 

úmyslu sebevraždy. 

• STČ-03/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu - Oznámení o 

uložení nebo nálezu výbušného předmětu. 
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• STČ-04/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při mimořádné 

události způsobené leteckou nehodou. 

• STČ-05/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Nález předmětu s 

podezřením na přítomnost B-agens nebo toxinů“. 

• STČ-06/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu v podmínkách 

rozsáhlých policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při technopárty. 

• STČ 07/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Záchrana 

pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu“. 

• STČ 08/IZS  Typová činnost složek IZS při společném zásahu „Dopravní nehoda". 

• STČ 09/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí. 

• STČ 10/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při nebezpečné 

poruše plynulosti provozu na dálnici. 

 

Soubor typových činností je složen ze samostatných listů jednotlivých zasahujících složek 

IZS u kterých se předpokládá zásah při dané  události, listu velitele zásahu, listu operačních 

středisek složek IZS a v závěru dokumentu je uveden přehled souvisejících právních předpisů. 

V dalších částech práce budou dále využívány soubory typových činností STČ 4, 8, 10 a 

zejména STČ 9 který se přímo dotýká řešené problematiky [7]. 

 

3.4 Prověřovací a taktická cvi čení 
 

Jako součást ročního plánu odborné přípravy JPO a dalších složek IZS jsou organizována 

prověřovací a taktická cvičení.  

Pro zajištění jednotného postupu při organizování a vyhodnocování těchto cvičení vydal 

generální ředitel HZS ČR pokyn č.7/2009 kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení 

prověřovacích a taktických cvičení. V pokynu jsou definovány druhy cvičení, oprávnění 

k nařízení cvičení a způsob schvalování dokumentace cvičení. Nedílnou součástí je 

definování způsobu organizace cvičení a jeho dokumentace. Pokyn také definuje kdo nese 

náklady cvičení a kdo provádí jejich  statistické sledování  [16]  
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Prověřovací cvičení  

• U jednotek PO slouží k prověření připravenosti JPO,  dokumentace zdolávání 

požárů, havarijního plánu případně požárního řádu obce případně organizace. V 

rámci takovéhoto cvičení může být vyhlášen cvičný požární poplach. 

• V rámci IZS prověřuje přípravu jednotlivých složek IZS ke zdolávání MU,  slouží 

k prověření součinnosti jednotlivých složek IZS případně havarijního plánu.Jako 

součást cvičení může být vyhlášen cvičný poplach pro složky IZS. 

Taktické cvičení  

• U jednotek PO je organizováno v souladu s ročním plánem odborné přípravy. 

Slouží k ověření  schopností velitelů případně štábu velitele řídit jednotky, 

k prověření znalosti území v souvislosti se stanovenou územní působností. Cvičení 

je prováděno za účelem přípravy JPO na zdolávání MU zejména na úrovní 

taktického řízení zásahu. 

• U složek IZS ověřuje jejich připravenost  při zdolávání MU. Podle rozsahu a 

úrovně koordinace se taktické cvičení IZS dělí na: 

- Taktickou úroveň – zpravidla na úrovní velitele zásahu, velitele JPO 

případně vedoucího dalších složek IZS včetně subjektů které se na cvičení 

podle připravené dokumentace podílejí. Při cvičení může být využit štáb 

velitele zásahu. 

- Operační úroveň – cvičení probíhá zpravidla na krajské úrovni . Kromě 

operačního a informačního střediska IZS jsou zapojena také operační 

střediska ostatních složek IZS. Do cvičení jsou stejně jako u cvičení na 

taktické úrovni zapojeny jednotky PO, ostatní subjekty a složky IZS dle 

dokumentace cvičení.  

- Strategickou úroveň – zpravidla probíhá na úrovni obce s rozšířenou 

působností, kraje, celé republiky nebo na  mezinárodní úrovni. Jsou 

zapojeny jednotky PO a ostatní složky IZS včetně svých operačních a 

informačních středisek, operační a informační střediska IZS , štáb HZS 

kraje případně GŘ HZS, krizové štáby krajů a určených obcí společně 

s dalšími subjekty  podle zpracované dokumentace cvičení [16].  

V rámci této práce budou použity rozbory vybraných cvičení  HZS Olomouckého kraje 

jako podklad pro stanovení bezpečnostních rizik . 
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4  Mimořádné událostí a bezpečnostní rizika 
 

Při zdolávání jakékoliv MU jsou zasahující jednotky vystaveny různým nebezpečím ať už 

se jedná o nebezpečí vyplývající z povahy MU tak nebezpečí vznikající v důsledku 

nedodržení postupů, případně neznalostí. Příklad zásahu složek IZS je na obr.č.3. Stejné 

bezpečnostní rizika ohrožují kromě zasahujících jednotek také postižené kteří jsou vystaveni 

jak účinkům MU a tak případným následkům porušení bezpečnostních zásad u zasahujících 

složek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3 Příklad spolupráce složek IZS [10]. 

4.1 Charakteristika  mimo řádných událostí s velkým po čtem 
raněných a ob ětí 

 
Mimořádná událost s velkým počtem raněných a obětí je zejména v počátku zásahujících 

složek IZS charakteristická nedostatkem SaP. Počet raněných přesahuje počet záchranářů a 

neumožňuje poskytnutí PNP všem současně.  

V průběhu zásahu však tyto SaP  přibývají a je nutné věnovat pozornost organizaci místa 

zásahu a řízení složek IZS. Svým rozsahem odpovídá obvykle třetímu nebo čtvrtému stupni 

poplach dle poplachového plánu IZS. 
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Prvořadým úkolem a cílem  zásahu  složek IZS je zachránit co nejvíce životů a zmírnit 

následky postižení raněných bez ohledu na to co je příčinou MU.  

Podle počtu záchranářů a ohrožení je možné členit MU s velkým počtem raněných a obětí 

do tří kategorií: 

 

• MU u kterých podmínky zásahu umožňují  personálu ZZS provádět třídění 

raněných přímo na místě případně co nejblíže místa zásahu. Zdravotnický personál 

není v tomto případě zjevně ohrožen. 

• MU u kterých je třeba raněné transportovat do bezpečné vzdálenosti mimo dosah 

případných účinků MU. Tyto účinky ohrožují zraněné i záchranáře a vznikají tak 

bezpečností rizika která je potřeba eliminovat. Při takovýchto MU provádějí 

nejčastěji třídění raněných a jejich transport jednotky PO, které následně předávají 

raněné zdravotníkům.Příkladem takové situace je na obr.č.4. 

• MU při kterých je prokázána přítomnost nebezpečných látek. Před předáním 

zraněných osob zdravotníkům je nejprve potřeba omezit jejich kontaminaci [9]. 

 
 
 

 

Obr.č.4 Hromadná nehoda na D1 březen 2008 [10]. 
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4.2 Odpov ědnost za vedení a řízení zásahu 
 

Při MU s velkým počtem raněných a obětí je velitelem zásahu  velitel jednotky PO. Pro 

zajištění koordinace zasahujících složek IZS zpravidla zřizuje velitel zásahu štáb velitele 

zásahu. Jeho složení je závislé na druhu MU. Podle plošného rozsahu události může velitel 

zásahu rozdělit místo události na sektory a úseky. 

V rámci štábu velitele zásahu má zvláštní postavení vedoucí lékař zásahu. Vedoucím 

lékařem je první lékař, který se dostavil na místo MU pokud není vystřídán jiným  předem 

určeným lékařem. Vždy řídí zásah ZZS a odpovídá za komunikaci s OPIS ZZS. Při 

činnostech, které jsou nedostatečně pokryty silami ZZS vyžaduje pomoc velitele zásahu. 

Komunikace velitele zásahu a vedoucího lékaře probíhá až do okamžiku odvozu posledního 

raněného z místa zásahu. 

V místě zásahu jsou SaP složek IZS rozděleny do sektorů. Velitelem sektoru vyhledávání 

a záchrany je příslušník HZS ČR. Pro zajištění lepší systematičnosti při provádění 

záchranných prací je sektor rozdělen do úseků kde jsou dále záchranáři rozdělení do skupin. 

Jednotlivé činnosti záchranných skupin směřují k omezení rizik  působících na postižené a 

záchranáře. V sektoru zdravotnické pomoci je velitelem vedoucí lékař zásahu jehož úkolem 

kromě jiných zajištění lékařského třídění raněných (  triage )  a odsun zraněných z místa 

působení MU [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
        Obr.č.5 Možné rozmístění zasahujících jednotek při MU [9]. 
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Situační schéma na obrázku č.5 znázorňuje možný způsob rozmístění zasahujících při MU 

např. při železničním neštěstí. Tedy v podmínkách kdy nehrozí ohrožení látkami CBRNE. Na 

obrázky č. 6 a 7 znázorňují reálnou situaci a způsob organizace místa zásahu . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Obr.č 6 Havárie vlaku Studénka 2008 [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Obr.č 7 Organizace místa zásahu Studénka 2008 [14]. 
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4.3 Součinnost a spolupráce jednotlivých složek  
 

Součinnost a spolupráce jednotlivých zasahujících složek IZS je v rámci řešení MU 

s velké počtem raněných a obětí řešena na všech úrovních vedení. V místě MU je vždy 

členem štábu velitele zásahu zástupce všech zasahujících složek tak aby docházelo k co 

nejrychlejšímu předávání informaci o potřebách nasazení jednotlivých SaP složek IZS. 

Prioritou je co nejefektivnější organizování a soustředění SaP. V rámci činnosti složek je 

vhodné použít taktický postup označovaný jako  JPSVT 

J – Jištění záchranářů 

P – Přístup,omezení šíření účinků MU 

S – Stabilizace zdravotního stavu raněných a jejich třídění 

V – Vyproštění raněných 

T – Transport raněných 

 

Činností které je třeba věnovat pozornost po celou dobu činnosti u MU je jištění 

záchranářů [9]. 

4.4 Bezpečností rizika  
 

Na jakýkoliv objekt ( člověka , stroj, informace, životní prostředí atd. ) působí potenciální 

zdroje ohrožení ( nebezpečí ). Zdroje nebezpečí  a intenzita jejich působení je u každého 

konkrétního objektu různé , může být časově a místně omezené. Každý zdroj nebezpečí 

vystavuje objekt na který působí možnosti způsobení škody. Čím je nižší  míra působení 

nebezpečí na objekt  tím je daný objekt bezpečnější. Je ale  třeba se na pojem bezpečnosti 

podívat i z opačné strany kdy samotný objekt může být potenciálním zdrojem nebezpečí. 

V anglické literatuře je pojem bezpečnost rozlišován. Jsou zavedeny pojmy security a safety. 

Rozdílnost těchto pojmů vyjadřuje obrázek č. 8 

Pojem bezpečnost ( safety ) lze vyjádřit jako stav při kterém daný objekt nepředstavuje 

pro další objekty žádné ohrožení. Pojem bezpečnost ( security) lze vyjádřit jako stav kdy daný 

objekt není ohrožen žádnými hrozbami . Potenciální zdroje ohrožení nelze nikdy zcela omezit 

a vždy je možnost , že objekt bude nějakým způsobem ohrožen nebo bude ohrožovat. 
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Míra ohrožení a jeho stupeň, případně vyjádření pravděpodobnosti, že vznikne negativní 

jev včetně jeho důsledků se nazývá riziko. Riziko lze také definovat jako kombinaci 

pravděpodobnosti nežádoucí události jejího rozsahu, závažnosti, způsobené škody [1] [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obr.č. 8 Význam pojmu bezpečnost [3]. 

 

V kontextu mé bakalářské práce lze pojem bezpečnostní rizika popsat jako zdroje 

nebezpečných situací.  

 

4.5 Bezpečnostní rizika řešená v souborech typových činností 

 
V rámci souborů typových činností které řeší  MU s velkým počtem raněných nebo 

mrtvých  jsou definována některá bezpečnostní rizika ( působení zplodin hoření, nebezpečí 

požáru, ohroženi CBRNE látkami atd) . Na základě předpokladu  jejich výskytu jsou 

jednotlivým zasahujícím složkám v rámci STČ přiděleny konkrétní úkoly . Například 

jednotky PO zajišťují vyprošťování raněných ( vhodné technické prostředky, ochranné 

pomůcky, výcvik) , příslušníci PČR případně obecní police zajišťují uzavření prostoru MU, 

omezení pohybu osob ( výcvik, technické prostředky  a zákonné oprávnění ) , ZZS zajišťuje 

ošetřování raněných ( vybavení , znalosti ). 

 Jednotlivé složky jsou pro plnění těchto dílčích úkolů odborně připravovány a mají 

odpovídající materiální zabezpečení [ 9].  
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4.6 Poznatky z řešených událostí a taktických cvi čení 

 

Při řešení jakékoliv mimořádné události je prioritou všech zasahujících složek co možná 

nejrychleji poskytnout pomoc zraněným a zmírnit následky MU. Specifickým rysem zásahů 

při  MU s velkým počtem raněných případně obětí je jejich „ živelnost “ kdy jednotlivé složky 

IZS provádějí  záchranné práce a vykonávají činnosti které by za normálních okolností 

neprováděly. Vzhledem k této skutečnosti se zvyšují bezpečnostní rizika pro jednotlivé 

příslušníky složek IZS. Při této činnosti jsou zasahující vystavení bezpečnostním rizikům         

( zranění od poškozených součástí vozidel, nebezpečí požáru, infekce, intoxikace). Typickým 

příkladem takovéto činnosti je ošetřování, případně vyprošťování raněných z havarovaných 

vozidel. Velmi často se na této činnosti podílí jak příslušníci jednotek PO tak zdravotní 

personál ZZS. Jednotky PO jsou prakticky na veškeré bezpečností rizika připraveny jak 

používanou výstrojí ( přilba, rukavice, ochranný oděv a obuv ), tak odbornou přípravou. U 

zdravotního personálu ZZS případně příslušníků PČR, ale takovéto vybavení osobními 

ochrannými prostředky ( dále jen OOP)  chybí nebo je nedostatečné pro činnosti spojené 

s vyprošťováním raněných . Takto nedostatečně vybavení záchranáři jsou potom vystaveni 

bezpečnostním rizikům, na které nejsou adekvátně připraveni a je tak ohroženo jejich zdraví 

případně i život. 

 Typickým příklad bezpečnostních rizik pro záchranáře při vyprošťování raněných je 

situace zachycená na obrázku č.9 a 10 , kde na rozdíl od zasahujících hasičů není záchranář 

vybaven ochranou přilbou případně ochranou očí a zvyšuje se tak bezpečností riziko jeho 

úrazu. Kromě nedostatečného vybavení některých  zasahujících složek osobními ochrannými 

prostředky vzniká velké množství bezpečnostních rizik také jejich nepoužíváním nebo 

chybným použitím. Mezi další bezpečnostní rizika lze zařadit také nedodržení taktických 

postupů při vyprošťování,  nesprávné použití technických prostředků.  

Na základě osobní účasti a na základě konzultací s příslušníky zasahujících složek, kteří 

se zúčastnily jak zásahů při MU s velkým počtem raněných , případně taktických cvičení jsem 

provedl v následujících kapitolách analýzu rizik které ohrožují zasahující složky IZS v místě 

MU s velkým počtem raněných a obětí.  
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     Obr.č 9 Nedostatečná ochrana hlavy zdravotníka [ 14 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr.č 10 Nedostatek OOP u zasahujících záchranářů [29]. 
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5 Analýza rizik 
 

Analýza rizik je proces jehož úkolem je identifikovat potenciální rizika,  jejich příčiny a 

následky. Pomocí analytických metod se v rámci analýzy odhaduje pravděpodobnost výskytu 

rizik a jejich následky . 

Analýza rizik je součástí posouzení rizika a jejím cílem je zjistit potenciální rizika v rámci 

hodnoceného systému. Na základě výsledků analýzy rizik jsou následně navrhovány               

a  upraveny rozhodovací procesy , plánování zdrojů SaP , případně změna postupů . Základní 

schéma posuzování rizik je znázorněno na obr.č.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.11 Základní schéma posuzování rizik [3]. 

 

5.1 Metodika analýzy  rizik  
 

Jako základ pro rozdělení metod analýzy rizik se nejčastěji užívá způsob vyjádření veličin 

se kterými se v analýze pracuje. Pro vyjádření veličin analýzy rizik existují dva základní 

přístupy jejich vyjádření. Jedná se o  kvantitativní a kvalitativní metodu případně jejich 

kombinace [11]. 
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Kvalitativní metody 
 

Principem této metody je popis potenciálního dopadu a pravděpodobnosti , že se daná 

událost stane. Při této metodě je riziko vyjadřováno v určitém rozsahu ( bodové hodnocení    

od 1 do 10 ) , případně  určená pravděpodobnost ( 0,1 ). Může být použito i slovní vyjádření    

( malá, střední, vysoká ) apod. Hodnocení se provádí klasifikovaným odhadem. Použití 

kvalitativních metod je sice jednodušší a rychlejší, ale jsou více subjektivní. 

Kvalitativní metody jsou využívány nejčastěji v případech : 

• zpřesnění postupů při detailnějších analýzách rizik, 

• v případě že získané číselné údaje  jsou nedostatečné pro kvantitativní metody 

analýzy. 

 
Kvantitativní metody 
 

Jejich základem jsou matematické metody výpočtu rizika z četnosti výskytu nebezpečí              

( hrozby) a jejich následků. Metody využívají číselné vyjádření  pravděpodobnosti vzniku 

události i jejího dopadu nejčastěji ve finanční hodnotě. Oproti kvalitativním metodám jsou 

metody kvantitativní exaktnější, časově náročnější. Finanční vyjádření rizika, které tyto 

metody poskytují jsou výhodnější pro jejich zvládání.   

Velmi formální přístup, náročnost zpracování výsledků a jejich provedení patří 

k nevýhodám kvalitativních metod. Tyto nevýhody mohou vést k tomu, že nebudou přesně 

popsány specifika analyzovaného subjektu. Správnost analyzovaných dat úzce souvisí 

z kvalitou výsledků kvantitativních metod analýzy rizik.  

  
 
Kombinované metody 
 

Kombinované metody využívají části obou předchozích metod. Díky kvalitativnímu 

hodnocení a analýze číselných údajů se většinou při takovéto analýze přiblížíme více skutečné 

realitě oproti předpokladům, které vycházejí pouze z kvalitativního hodnocení. Údaje použité 

při kvantitativních metodách nemusí vždy vhodným způsobem odrážet výši dopadu a její 

pravděpodobnosti. Jsou ovlivněny zejména  měřítkem stupnice, které je při analýze daného 

nebezpečí použito. 
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Analýza rizik je obvykle prováděna ve dvou základních krocích. Pro rozhodnutí o volbě 

metody analýzy rizik vybraného subjektu se využívá orientační analýza rizik. Jejím účelem je 

posouzení který z objektů ( problémů, nebezpečí, aktiv ) je zásadní pro danou činnost a je 

vystaven největším rizikům. Následně je prováděna detailní analýza pomocí některé z výše 

popsaných metod případně jejich kombinací [11] [17]. 

 

5.2  Orienta ční analýza rizik 
 

Na základě rozboru některých  mimořádných událostí , osobní účasti při taktických a 

prověřovacích cvičeních, rozhovorů s příslušníky zasahujících jednotek a za využití 

metodických listů Bojového řádu jednotek PO byly vybrány pracovní činnosti u kterých bude 

následně provedena analýza rizik . Byly určeny zdroje rizik u jednotlivých činností a bylá také 

identifikována konkrétní nebezpečí. Pracovní činnosti jsou  členěny podle místa zásahu a na 

všeobecné činnosti vyskytující se zpravidla u všech zásahů. Podrobnosti tohoto rozboru jsou 

uvedeny v tabulce 2-5  [11] [17]. 

 
Zásahy na pozemních komunikacích 
                              .  

Pracovní činnost zdroj rizika identifikace nebezpe čí 

provoz na komunikaci střet s projíždějícím vozidlem 

zranění při manipulaci s vozidlem 
manipulace s havarovaným 
vozidlem 

aktivace bezp.systému vozidle 
 ( airbag, napínače pásů ) 

nebezpečí výbuchu, požáru 

nebezpečí intoxikace 

nebezpečí zasypání 

zá
sa

h 
na

 p
oz

em
ní

 k
om

un
ik

ac
i 

přepravovaný náklad 

nebezpečí napadení zvířetem 

Tabulka č.2 Zdroje rizik a nebezpečí na komunikaci. 
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Zásahy na železnici 
 

Pracovní činnost zdroj rizika identifikace nebezpe čí 

délka brzdné dráhy vlaku 

ohrožení projíždějícím vlakem provoz na železnici 

neočekávaný pohyb stojících kolejových 
vozidel 

nebezpečí od součástí kolejiště 

nebezpečí úrazu el.proudem 

nebezpečí zasypání  

zá
sa

h 
na

 ž
el

ez
ni

ci
 

pohyb zasahujících po kolejišti 

nebezpečí ztráty orientace 

Tabulka č.3 Zdroje rizik a nebezpečí na železnici. 
 
 
Zásahy při zřícení budov 
 
 

Pracovní činnost zdroj rizika identifikace nebezpe čí 

nebezpečí zasypání 

nebezpečí pádu z výšky 

nebezpečí zřícení konstrukcí 

nebezpečí výbuchu 

zá
sa

h 
př

i z
ří

ce
ní

 b
ud

ov
 

vyprošťování raněných 

nebezpečí úrazu el.proudem 

Tabulka č.4 Zdroje rizik a nebezpečí při zřícení budov. 
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Obecné činnosti u zásahu 
 
 

Pracovní činnost zdroj rizika identifikace nebezpe čí 

nebezpečí infekce 

nebezpečí fyzického napadení pomoc raněným 

posttraumatický stres 

nebezpečí fyzického vyčerpání 

délka zásahu 

nebezpečí psychického vyčerpání 

drobná poranění 

poškození zraku 

amputace končetin 

nebezpečí popálení 

nebezpečí požáru 

špatné použití TP 

práce s vyprošťovacím 
nářadím 

poškození dýchacích cest 

ob
ec

né
 č

in
no

st
i u

 z
ás

ah
u 

přírodní podmínky  vítr,námraza,vysoké teploty 

 Tabulka č.5 Zdroje rizik a nebezpečí obecná činnost u zásahu. 
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5.3 Použitá metoda 
 

Jako nejvhodnější metodu pro  analýzu bezpečnostních rizik na místě mimořádné události 

s velkým počtem raněných a obětí s ohledem na činnosti jednotlivých složek a jejich 

spolupráci jsem zvolil jednoduchou bodovou polokvantitativní metodu „ PNH “. 

Za pomocí této metod se vyhodnocují rizika ve třech jeho složkách s ohledem na: 

- Pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí ( P ). 

- Možné následky ohrožení ( N ) .  

- Názor hodnotitele na míru nebezpečí a ohrožení  ( H ).  

 

Pro účely hodnocení rizik jsou jednotlivé složky podrobněji specifikovány v následujících 

tabulce č. 6  včetně jejich bodového ohodnocení.  

 

P - pravd ěpodobnost vzniku a existence nebezpe čí 
Nahodilá 1 
Nepravděpodobná 2 
Pravděpodobná 3 
Velmi pravděpodobná 4 
Trvalá 5 
N - možné následky ohrožení 
Úraz bez pracovní neschopnosti 1 
Úraz s pracovní neschopnost 2 
Úraz s nutností hospitalizace 3 
Těžký úraz s trvalými následky 4 
Smrtelný úraz 5 
H - názor hodnotitele na míru nebezpe čí a ohrožení 
Zanedbatelný vliv  1 
Malý vliv  2 
Větší, nezanedbatelný vliv 3 
Velký ,významný vliv 4 
Více významných a nepřijatelných vlivů  5 

                 Tabulka č.6 Složky rizika. 

 

Tyto údaje jsou následně součástí tabulky hodnocení rizik. Pro přehlednost je rozbor 

bezpečnostních rizik rozdělen podle místa vzniku MU a jednotlivých základních složek IZS .  

 

Na základě zjištěné míry rizika jsou jednotlivé analyzované činnosti zařazeny do pěti 

kategorií podle naléhavosti opatření ke snížení míry rizika  a potřebného rozsahu 

bezpečnostních opatření [11] [18].  
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                 Tabulka č.7  Míra rizika podle kategorii . 

Celkové hodnocení míry rizika je po stanovení jednotlivých složek získáno na základě 

výpočtu podle vztahu. 

 

 

R- míra rizika 

P- pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N- možné následky ohrožení 

H- názor hodnotitele na míru ohrožení a nebezpečí 

 

Rozdělení rizik do kategorií. 

1) Nepřijatelné riziko – dokud nedojde ke snížení daného rizika musí být 

přerušeny nebo nesmí být zahájeny veškeré činnosti se kterými je toto 

riziko spojené. 

2) Nežádoucí riziko – je nutné rychlé provedení potřebných opatření pro 

snížení míry tohoto rizika  včetně zajištění potřebných zdrojů 

3) Mírné riziko – potřebná opatření je nutné provést dle předem stanoveného 

plánu ve stanoveném časovém období. 

4) Akceptovatelné riziko – riziko přijatelné se souhlasem vedení. Rizika se 

snažíme eliminovat použitím technické bezpečnosti. Pokud již není možné 

aplikovat prvky technické bezpečnosti je třeba zavést vhodná organizační 

opatření. 

5) Bezvýznamné riziko – nejedná se o 100% bezpečnost, nejsou však 

vyžadována žádná zvláštní opatření. Je třeba na takové riziko upozornit v 

rámci organizačních opatření [ 11]. 

R -  míra rizika R 
kategorie 

rizika 
Nepřijatelné riziko >100 1 
Nežádoucí riziko 51 - 100 2 
Mírné riziko 11 - 50 3 
Akceptovatelné riziko 3 - 10 4 
Bezvýznamné riziko < 3 5 

HNPR ××=
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5.4 Detailní analýza rizik  

 
Na základě stanovených parametrů byla provedena detailní analýza . Jednotlivé činnosti při 

zdolávání MU s velkým počtem raněných a obětí  jsou  analyzovány vždy samostatně pro 

konkrétní zasahující složku IZS . Bodové hodnocení jednotlivých složek analýzy bylo 

prováděno na základě konzultací a dostupných materiálů  [13] [14].  

Vzhledem k rozsahu prováděné analýzy jsou veškeré zpracované výsledky součástí přílohy 

č.1 této bakalářské práce. Součástí přílohy č.1 jsou jednotlivá hodnocení rizik rozdělená podle 

místa zásahu.  

 

6 Návrhy a opatření k řešení 
 

Z výsledků provedené analýzy prakticky jednoznačně vyplývá , že složkou IZS která je 

nejvíce ohrožena bezpečnostními riziky u zásahu s velkým počtem zraněných a obětí jsou 

jednotky PO. Pokud se podrobněji podíváme na druhou kapitolu této bakalářské práce 

zjistíme , že jednotky PO jsou na takováto rizika pravidelně připravovány v rámci odborné 

přípravy. Nejzávažnější bezpečnostní rizika jsou podrobněji popsána v rámci kapitoly 

Nebezpečí, která je součástí Bojového řádu. Informace o možných nebezpečích jejich 

předpokládaném výskytu a případných ochranných opatřeních jsou zapracována i do jiných 

materiálů určených k odborné přípravě. I přes velmi kvalitní odbornou přípravu jsou stále 

některá bezpečnostní rizika poměrně významná a je potřeba se zabývat preventivními 

opatřeními na jejich snížení. 

 Mimo jednotky PO jsou některými bezpečnostními riziky významně ohroženi také 

pracovníci ZZS případně PČR zejména při provádění společných činností . 

 Opatření pro omezení bezpečnostních rizik lze rozdělit do dvou kategorií. Na opatření 

organizačního charakteru a na opatření materiální.  

6.1 Organiza čně technické opat ření 
 

Mezi nejdůležitější organizační opatření, které lze účinně aplikovat k omezení 

bezpečnostních rizik zasahujících složek IZS lze zařadit pravidelnou odbornou přípravu jak 

teoretickou tak praktickou. Úkolem organizačních opatření je předcházení  vzniku  

bezpečnostních rizik.  
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Mezi navrhovaná opatření  patří: 

- pravidelná odborná příprava zaměřená na jednotlivé činnosti složek IZS, 

- odborná příprava zaměřená na součinnost jednotlivých složek, 

- školení bezpečnosti práce, 

- u nezdravotnických složek školení  postupů první pomoci, 

- seznamování zasahujících s možnými riziky u zásahu, 

- součinnostní cvičení složek IZS,   

- znalost vlastností a způsobu použití OOP. 

 

K omezení působení účinku již vzniklých bezpečnostních rizik při zdolávání MU patří 

technická opatření. Do této kategorie patří speciální technické prostředky a osobní ochranné 

prostředky. V této kategorii jsou velké rozdíly v množství a kvalitě jednotlivého vybavení. 

Zatímco jednotky PO jsou na většinu vzniklých nebezpečí vybaveny těmito prostředky  

dostatečně. U ostatních složek je situace výrazně odlišná. Jejich vybavení je úzce 

specializované a většinou  nedostatečné. Navrhovaná technická opatření na základě rozboru 

činností jsou: 

- vybavení zejména pracovníku ZZS vhodnými OOP (přilba, ochrana zraku), 

- vytvoření částečných rezerv v OOP u zasahujících jednotek PO tak aby je 

v případě nutnosti mohly použít ostatní záchranáři. 

 

   Návrh konkrétních opatření je také součástí přílohy č.1. Konkrétní návrhy opatření jsou 

částečně omezeny z důvodu nejednotnosti systému práce jednotlivých složek. Jedním 

z koordinačních prvků je právě začlenění jednotlivých složek do systému IZS . Jednou 

z možností je také definování předpokládaných bezpečnostních rizik u jednotlivých složek 

IZS v rámci souboru typových činností. Tím by byla zajištěna jednotná metodická pomůcka 

pro všechny zainteresované  složky.  

  Pro stanovení organizačně technických opatření, která by hlouběji postihovala všechna  

bezpečnostní rizika by bylo potřeba provést důkladnější analýzu, která však přesahuje rozsah 

této bakalářské práce.  
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7 Závěr 

 
Cílem mé bakalářské práce bylo vyhodnocení bezpečnostních rizik na místě mimořádné 

události s velkým počtem raněných a obětí s ohledem na předpokládané činnosti složek IZS a 

jejich vzájemnou spolupráci. 

V první části je popsán integrovaný záchranný systém České republiky, jeho principy 

právní rámec  a jednotlivé složky. V obecném rámci je popsáno fungování jednotlivých 

složek forma jejich zapojení do IZS. Jsou popsány jejich vzájemné vazby práva a povinnosti 

vyplývající pro tyto složky z platných právních předpisů. Část úvodní kapitoly je věnována 

odborné přípravě jednotlivých složek  na mimořádné události . 

Jako téma pro další kapitolu jsem zvolil odbornou přípravu jednotek PO ,které jsou jednou 

ze základních a největších složek IZS. Jsou popsány dva základní předpisy, které slouží jako 

všeobecný základ odborné přípravy jednotek PO. V souvislostí s odbornou přípravou je také 

stručně popsána struktura roční odborné přípravy společně se souborem typových činností 

složek IZS a provádění prověřovacích a taktických cvičení. 

V předposlední části mé bakalářské práce je popsána charakteristika mimořádných 

událostí s velkým počtem raněných a obětí , odpovědnost ze vedení a řízení zásahu včetně 

součinnosti  a spolupráce . Dále je definován pojem bezpečnostní riziko a na základě 

poznatků z řešených situací , taktických cvičení a souboru typových činností jsou vymezeny 

zdroje bezpečnostních rizik. 

Poslední  kapitola se zabývá  samotnou analýzou bezpečnostních rizika. Je stručně 

popsána metodika analýzy rizik. Na základě informací z použité literatury jsem vybral 

konkrétní  metodu analýzy a provedl detailní analýzu MU a taktických cvičení. 

Na základě  výsledků detailní analýzy , jejichž výsledky jsou součástí přílohy č.1, je 

navržen soubor organizačně technických opatření, které by podle mého názoru měly vést 

k omezení vzniku bezpečnostních rizik, případně k jejich omezení při mimořádných 

událostech s velkým počtem raněných a obětí. 

Rozsah této bakalářské práce bohužel neumožňuje zpracování podrobnější analýzy daného 

problému . 
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Seznamy 

Seznam zkratek 

AČR Armáda České republiky. 

BZS Báňská záchranná služba. 

CBRNE                   Chemické, bakteriologické, radioaktivní, nukleární a výbušné látky. 

CO Civilní ochrana. 

ČČK Československý červený kříž. 

GŘ HZS  Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru . 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky. 

IZS Integrovaný záchranný systém. 

JPO Jednotka požární ochrany. 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů. 

KHS Krajská hygienická stanice. 

LSPP Letecká služba první pomoci. 

MU Mimořádná událost. 

MV Ministerstvo vnitra. 

MZ                           Ministerstvo zdravotnictví.  

OOP                         Osobní ochranné prostředky. 

OPIS Operační a informační středisko. 

PČR Policie České republiky. 

PNP Přednemocniční neodkladná péče. 

RLP Rychlá lékařská pomoc. 

RZP Rychlá zdravotnická pomoc. 

SaP Síly a prostředky. 

SIAŘ Sbírka interních aktů řízení. 

STČ Soubor typových činností. 

ZZS Zdravotnická záchranná služba. 
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